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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24/06/2019 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24.06.2019

I - PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº 344/19)

1. PROJETO DE LEI Nº 315/2019, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 039/2019), QUE DISPÕE
SOBRE O PAGAMENTO DE RECOMPENSA POR
INFORMAÇÕES QUE AUXILIEM OS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA
ESTADUAIS NAS INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS. DEPENDE DE
PARECER DAS COMISSÕES TÉCNICAS.

II – PARECERES EM REDAÇÃO FINAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

2. PARECER Nº 316/2019, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 029/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROBERTO COSTA, QUE DISPÕE SOBRE A
EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E EQUIDADE SALARIAL
ENTRE HOMENS E MULHERES PARA AS EMPRESAS QUE
CONTRATAREM COM O PODER PÚBLICO ESTADUAL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA.

3. PARECER Nº 319/2019, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 233/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, QUE DISPÕE SOBRE A
BUSCA IMEDIATA DE PESSOAS COM IDADE ATÉ 18
(DEZOITO) ANOS, COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU SENSORIAL
E IDOSO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO. –
RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA.

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

4. PROJETO DE LEI Nº 253/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO, QUE INSTITUI O DIA DE
PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO NO ESTADO DO
MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, RELATOR
DEPUTADO WENDELL LAGES.

lV - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

5. REQUERIMENTO Nº 342/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, SOLICITANDO
QUE DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDA E
VOTADA EM REGIME DE URGÊNCIA A MOÇÃO DE
APLAUSOS Nº 011/2019, DE SUA AUTORIA, À CONJOVE PELOS
RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

IMPERATRIZENSE. TRANSFERIDO DEVIDO A AUSÊNCIA DO
AUTOR. (1ª SESSÃO).

6. REQUERIMENTO Nº 345/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO SENADOR
ROBERTO ROCHA, PARABENIZANDO-O PELO ESTUDO DA
(DIP), QUE DIVULGOU UMA LISTA DOS SENADORES MAIS
INFLUENTES DO BRASIL EM 2019.

7. REQUERIMENTO Nº 346/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO SENADOR
WEVERTON ROCHA, PARABENIZANDO-O PELO ESTUDO DA
(DIP), QUE DIVULGOU UMA LISTA DOS SENADORES MAIS
INFLUÊNTES DO BRASIL EM 2019.

8. REQUERIMENTO Nº 347/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO A SRA. MAURA JORGE,
PARABENIZANDO-A POR ASSUMIR A SUPERINTENDÊNCIA
DA FUNASA NO ESTADO DO MARANHÃO.

V – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

9. REQUERIMENTO Nº 348/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO,
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA
AUSÊNCIA DA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 13 DE JUNHO/19,
CONFORME ATESTADO MÉDICO.

10. REQUERIMENTO Nº 349/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RICARDO RIOS, SOLICITANDO, DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA
DAS SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 11
A 27/02/2019, CONFORME ATESTADO MÉDICO

11. REQUERIMENTO Nº 353/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS, PARA QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA SOLICITADO, EM CARÁTER DE
URGÊNCIA. À SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-SES/MA,
INFORMAÇÕES ACERCA DA DESATIVAÇÃO DA UTI DO
HOSPITAL MACRORREGIONAL TOMÁS MARTINS,
LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS/MA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 24/06/2019

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 324/19, de autoria da Mesa Diretora,

que altera e acrescenta dispositivos a Lei n° 8.838, de 11 de julho de
2008.

2. PROJETO DE LEI N° 325/19, de autoria da Mesa Diretora,
que dispõe sobre a extinção, criação e alteração da denominação de
Cargos Comissionados do Quadro de Pessoal Temporário da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI N° 326/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que institui o programa “Maranhão Limpo”
e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI N° 327/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que estabelece a obrigatoriedade para que
fornecedores de serviços prestados de forma contínua estendam o
benefício de novas promoções a consumidores antigos.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 060/19,
de autoria do Senhor Deputado César Pires, que concede a Medalha
Manoel Beckman ao Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos.

PRIORIDADE 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 322/19, de autoria do Poder Judiciário,

enviado através da Mensagem nº 13/19, altera a Lei Estadual nº 9.109,
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de 29 de dezembro de 2009, que dispõe sobre Custas e Emolumentos,
e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 323/19, de autoria do Poder Judiciário
enviado através da Mensagem nº 14/19, altera a Lei Estadual nº9.109,
de 29 de dezembro de 2009, que dispõe sobre Custas e Emolumentos,
e dá outras providências.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 319/19, de autoria do Senhor

Deputado Adriano, que institui o Dia Estadual do Frentista e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI N° 320/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que institui o Dia Estadual dos Trabalhadores em
Transportes Rodoviários no Estado do Maranhão e dá outras
providências.

3. PROJETO DE LEI N° 321/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre o fornecimento do
“botão do pânico” para as mulheres em situação de risco, nas condições
que especifica.

PRIORIDADE 3ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 316/19, enviado através da

Mensagem Governamental nº 040/19, altera a lei nº 10.224, de 15 de
abril de 2015, a Lei nº 10.923, de 18 de agosto de 2015, e a Lei 10.266,
de 24 de junho de 2015.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 317/19, de autoria do Senhor

Deputado Ariston Ribeiro, estabelece o marco inicial e final de Rodovia
Estadual e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI N° 318/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, altera e acresce dispositivos a Lei n° 10.813 de
20 de março de 2018, que dispõe sobre as diretrizes estaduais de
estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local de
STARTUPS, os renumera, e dá outras providências.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 059/19,
de autoria do Senhor Deputado Zé Inácio, concede a Medalha de Mérito
Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Glenn Edward Greenwald.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 306/19, de autoria da Senhora

Deputada Daniella Tema, que cria a política de diagnóstico e tratamento
da depressão pós-parto no sistema de saúde da rede pública e privada
estadual, e institui o dia estadual de prevenção e combate à depressão
pós-parto e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI N° 307/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que dispõe sobre a necessidade de informação
dos tributos e valores incidentes sobre combustíveis e sobre o Gás
Liquefeito de Petróleo (GLP).

3. PROJETO DE LEI N° 308/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que dispõe sobre normas para contratações
com o Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI N° 309/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que dispõe sobre a utilização dos termos
“cartório” e “cartório extrajudicial”, no âmbito do Estado do Maranhão,
e dá outras providências.

5. PROJETO DE LEI N° 310/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que institui no âmbito do Estado do
Maranhão, o sistema estadual denominado “A Mulher na Política”.

6. PROJETO DE LEI N° 311/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que institui o Programa de Reconhecimento,
Capacitação e Remuneração das Parteiras Tradicionais do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

7. PROJETO DE LEI N° 312/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que dispõe sobre a cassação da eficácia da
inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS.

8. PROJETO DE LEI N° 313/19, de autoria do Senhor
Deputado Leonardo Sá, que dispõe sobre a oferta em escolas, parques,
praças e demais espaços de uso público, de brinquedos e equipamentos
de lazer adaptados para crianças portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida.

9. PROJETO DE LEI N° 314/19, de autoria do Senhor
Deputado Zito Rolim, que Institui, no Calendário Oficial do Estado
do Maranhão, o “Dia Estadual do Turismo”, e dá outras providências.

10. MOÇÃO N° 011/19, de autoria do Senhor Deputado Prof.
Marco Aurélio, que aplaude à CONJOVE – Conselho de Jovens
Empresários da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz –
pelos relevantes trabalhos prestados à sociedade Imperatrizense.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 19 DE JUNHO DE 2019.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Doutor Yglésio.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Felipe dos

Pneus.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Andreia Martins

Rezende.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para
fazer a leitura do Texto Bíblico e da Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS (lê Texto Bíblico e Ata) – Ata
lida, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO – Ata lida e considerada aprovada.

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

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

II – EXPEDIENTE.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 008 / 19
 

Altera o Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, acrescentando artigos que criam o
Fundo Estadual de Proteção aos Animais.
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Art. 1º. A Constituição Estadual, no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, é acrescida dos seguintes artigos:

“Art. 66. É instituído, no âmbito do Poder Executivo
Estadual, o Fundo Estadual de Proteção aos Animais, a ser
regulado por Lei Complementar, com objetivo de garantir
maior eficácia às políticas públicas de proteção aos animais,
cujos recursos serão exclusivamente aplicados em ações
destinadas à assistência e fomento as políticas públicas de
proteção dos animais no Estado do Maranhão.
Parágrafo Único. O Fundo previsto no presente artigo terá
Conselho Consultivo e de acompanhamento que contará
com a participação de representantes da sociedade civil,
nos termos da lei.
Art. 67. Compõem o Fundo Estadual de Proteção aos
animais:
I - recursos provenientes de sanções pecuniárias resultantes
das condenações, multas ou indenizações, determinadas ou
aplicadas em razão de quaisquer ações judiciais, que
impliquem a obrigação de ressarcir danos aos direitos dos
animais;
II - multas aplicadas pela autoridade administrativa, tendo
em vista o cometimento de infrações aos direitos dos animais;
III - rendimentos auferidos da aplicação dos recursos do
Fundo;
IV - dotações orçamentárias próprias do Estado que sejam
a ele destinado;
V - receitas de convênios, consórcios, contratos ou outros
ajustes celebrados com órgãos ou entidades de direito
público ou privado, nacionais ou estrangeiras;
VI - contribuições, doações, legados ou outros atos de
pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado,
nacionais ou estrangeiras;
VII - transferências do Fundo de Defesa dos Direitos
Difusos, nos termos da Lei Federal n° 7.347, de 24 de julho
de 1985, e de outros Fundos correlatos;
VIII - outros recursos que lhe forem destinados.
Art. 68 - Os recursos do Fundo são rotativos, não se
revertendo os saldos do exercício financeiro aos cofres da
Fazenda Estadual.

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

JUSTIFICATIVA
Todo animal possui direitos.
O respeito dos homens pelos animais está ligado ao respeito

dos homens pelo seu semelhante.
Tais frases constam da Declaração Universal dos Direitos dos

Animais.
Também está disposto no artigo 2° dessa declaração, que os

animais tem direito à proteção do homem, sendo esse o objetivo da
presente Proposta de Emenda à Constituição.

Felizmente, a cada dia tem sido maior a preocupação de todos
os setores da sociedade com o bem estar, cuidados e proteção aos
animais, sendo mais reprovável os maus tratos a quaisquer bichos.

Essa conscientização se dá muito em razão do trabalho
desenvolvido pela sociedade civil, onde, a fim de exemplificar, as
Organizações não Governamentais (ONG’s) tem papel essencial.
Ocorre que tais organismos, na maioria das vezes, tem orçamento
apertado.

O trabalho de cuidado que as ONG’s realizam é incrível e
merece nosso reconhecimento, pois além de toda a dedicação com a
causa animal, elas realizam verdadeiros malabarismos para dar conta
de tantos animais doentes, vítimas de maus tratos, abandonados e que
precisam de cuidados e proteção pelos mais diversos motivos. Na

maior parte das vezes além de todo o trabalho de recolhimento e
cuidados com os animais ainda há a tarefa de buscar ajuda financeira
para conseguir manter o bem estar e a vida de muitos animais.

Além do trabalho das ONG’s há que se destacar os que são
realizados de por instituições públicas, como o caso do hospital
veterinário da Universidade Estadual do Maranhão. Ainda que seja
atrelado ao curso de veterinária, e portanto receba verba para realizar
suas atividades, ali também pode se constatar uma dedicação que vai
além de ensino e aprendizagem, vez que, ainda que haja limite de
verbas para a realização dos serviços prestados, tal limitação não existe
quando se trata de tentar manter a vida de um animal.

A Constituição Federal impõe ao Poder Público e à coletividade,
o dever de defender e preservar o meio ambiente.

O Poder Legislativo também vem se mostrando preocupado
com a causa e tem aumentado a sua atuação na temática ora tratada.

Ocorre que ainda que existam, por exemplo, leis que apliquem
sanções pecuniárias àqueles que maltratem ou desrespeitem os direitos
dos animais e, na seara judicial, condenação de sujeitos que ajam dessa
forma, o valor arrecadado, em razão de não haver um fundo específico,
acaba sendo recolhido para um genérico, no qual podem haver temáticas
outras que possam ser julgadas como prioritárias.

Dessa forma, com a aprovação desta PEC, os recursos que
tenham sido provenientes, por exemplo de aplicação de multa
administrativa, será revertido para este fundo de proteção aos animais,
sendo sua utilização exclusivamente para esta causa.

Com respeito ao Princípio da Separação de Poderes estampado
no artigo 43 da Constituição do Estado do Maranhão e como forma de
não adentrar na competência do Poder Executivo, a gestão, a criação do
Conselho Consultivo, as ações as quais serão destinadas os recursos
(tratamentos, campanhas educativas e de cuidados, castração, dentre
outras), dentre outros assuntos de competência de outro poder, serão
regulamentadas posteriormente por lei complementar.

Assim, em consonância, com as Constituições Federal e
Estadual, com a Lei Estadual n° 10.412/2016 e com os demais
ordenamentos jurídicos, é que contamos com a assinaturas de nossos
pares com o objetivo de criar o Fundo Estadual de Proteção aos Animais
no Estado do Maranhão para viabilizar maior atenção e cuidados aos
animais deste estado.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÂO, 17 de junho de 2019. - César Pires -
Deputado Estadual
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PROJETO DE LEI N° 326 / 19

Institui o programa “Maranhão Limpo” e dá
outras providências.

Art. 1º Fica instituído o programa “Maranhão Limpo”.
Art. 2º Para fins do disposto no artigo 1º é vedado jogar, colocar,

deixar ou praticar qualquer outro ato que implique depósito de lixo, de
qualquer espécie, volume ou natureza, nas vias e nos logradouros
públicos, de forma irregular.

§ 1º Caracterizam-se como dano ambiental, ressalvados os casos
previstos em Legislação Federal, as condutas descritas no caput deste
artigo.

§ 2º Para os fins desta Lei, ressalvados os casos previstos em
Legislação Federal, considera-se:

I - lixo: todo e qualquer resíduo sólido, orgânico ou inorgânico,
de origem doméstica, comercial, industrial, hospitalar ou especial,
resultante das atividades diárias do homem em sociedade.

II - dano ambiental: toda lesão causada ao meio ambiente,
resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam
a saúde, a segurança, o bem-estar da população e a qualidade dos
recursos naturais.

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se tanto a
transeuntes, como àquelas pessoas que lançarem lixo das edificações.

§ 4º As pessoas que lançarem lixo através da janela de veículos
responderão na forma do art. 172 da Lei 9.503 de 23 de setembro de
1997 – Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 3º A falta de cumprimento das disposições contidas nesta
Lei sujeita o infrator às seguintes penalidades, garantidos o contraditório
e a ampla defesa:

I - advertência por escrito na primeira infração;
II - multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até R$ 5.000,00

(cinco mil reais), em caso de reincidência, observando-se a
proporcionalidade da infração, a critério do órgão fiscalizador.

§ 1º O valor da multa, a critério do órgão fiscalizador, poderá
será acrescida de até R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada reincidência
subsequente.

§ 2º Considera-se reincidência a repetição da prática infracional
punida por decisão administrativa irrecorrível.

§ 3º Para efeitos de reincidência, não prevalece a sanção anterior
se entre a data da decisão administrativa definitiva e aquela da prática
posterior, houver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco)
anos.

Art. 4º A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação
das penalidades competem aos órgãos de proteção do meio ambiente.

Art. 5º Os valores arrecadados em virtude das penalidades
serão revertidos para o Fundo Especial de Meio Ambiente (FEMA),
criado pela Lei Estadual 5.405, de 8 de abril de 1992.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís, 11 de março de 2019. - DUARTE JÚNIOR - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

Este Projeto de Lei tem respaldo no artigo 24, inciso VII da
Constituição da República, que prevê a competência da União, dos
Estados e do Distrito Federal para legislar concorrentemente, sobre,
dentre outras questões, proteção ao patrimônio histórico, cultural,
artístico, turístico e paisagístico.

Além disso, baseia-se, também, no art. 23, incisos III, VI, VII
e IX da Constituição da República. Tais normas falam, respectivamente,
sobre proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico,
artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e
os sítios arqueológicos; proteger o meio ambiente e combater a poluição
em qualquer de suas formas; preservar as florestas, a fauna e a flora e
promover programas de construção de moradias e a melhoria das
condições habitacionais e de saneamento básico.

É certo que um dos maiores problemas enfrentados no mundo,
diga-se de passagem, ainda sem solução, que é o lixo produzido pelo
homem. São gastos milhões e milhões para amenizar os impactos
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causados pelo lixo na cidade, além da significativa parcela gasta com a
manutenção da cidade limpa.

Com o crescimento populacional no mundo houve, por
consequência, o aumento da produção de lixo. Não é preciso ir muito
longe para constatar tal realidade. Em nosso Estado assim como em
outros, há relatos de superlotação de lixões e aterros. São gastos milhões
e milhões para amenizar os impactos causados pelo lixo.

Ainda que a limpeza urbana seja atribuição do poder público,
a participação das pessoas é imprescindível para que o trabalho seja
mais promissor. Se o investimento público for somado à parceria da
sociedade, temos certeza que teremos cidades mais limpas.

Ocorre que, para que haja uma efetividade maior, faz-se
necessária aplicação de algumas penalidades. Buscou-se neste projeto
uma proporcionalidade para a aplicação das mesmas, afinal, as cidades
não podem ser penalizadas por quem tem o terrível hábito de jogar lixo
no chão.

Leis semelhantes já foram aprovadas em outros Estados. Por
exemplo, tem-se a Lei 3.295/17 do Estado do Tocantins e a Lei 4.719/
15 do Estado do Mato Grosso do Sul. A Comissão de Constituição e
Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo deu parecer
favorável (nº 697, de 2013) a um Projeto de Lei semelhante (PL 215/
2013). Segue o voto: “verificamos que a matéria é de natureza
legislativa, e, quanto ao poder de iniciativa, de competência
concorrente, nos termos do artigo 24, “caput”, da Constituição
Estadual. Quanto ao mérito, entendemos que a medida é imprescindível
à manutenção do asseio público, sendo legítimo e conveniente o
estabelecimento de multas para coagir e educar os cidadãos no sentido
de respeitar uma obrigação que, antes de legal, é cívica. Quanto ao
aspecto financeiro-orçamentário, não vislumbramos óbices à
aprovação do projeto, uma vez que o mesmo não gera despesas,
senão aquelas relativas à sua própria fiscalização, já consignadas no
orçamento vigente”.

Assim, por todo o exposto, contamos com o apoio dos
Excelentíssimos Parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei.
Assim sendo, certo de que se trata de medidas protetivas aos
consumidores maranhenses e ao meio ambiente, submetemos à
consideração do Plenário desta Casa Legislativa a presente proposição.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 11 de março de 2019. - DUARTE JÚNIOR - Deputado
Estadual

PROJETO DE LEI N° 327 / 19

Estabelece a obrigatoriedade para que fornecedores
de serviços prestados de forma contínua estendam
o benefício de novas promoções a consumidores
antigos.

Art. 1º  Esta Lei estabelece a obrigatoriedade para que
fornecedores de serviços prestados de forma contínua estendam o
benefício de novas promoções a consumidores antigos, desde que estes
assim solicitem.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, consideram-se como
fornecedores de serviços prestados de forma contínua:

I – concessionárias de serviço telefônico, energia elétrica, água
e outros serviços essenciais;

II – operadoras de TV por assinatura e provedores de internet;
III – operadoras de planos de saúde;
IV – serviço privado de educação; e
V – outros serviços prestados de forma contínua a

consumidores.
Art. 2º Ressalvados os casos legais de fidelização, a migração

das promoções ocorrerá sem qualquer ônus para o consumidor.
Art. 3º As publicidades das novas promoções devem ser

amplas, não sendo restritas apenas aos novos consumidores, de modo
a informar, também, consumidores preexistentes.

Art. 4º A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação
das penalidades competem aos órgãos de Proteção e Defesa do
Consumidor.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís, 11 de março de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA
Este Projeto tem respaldo no art. 24, incisos V e VIII da

Constituição da República, que prevê a competência da União, dos
Estados e do Distrito Federal para legislar concorrentemente, sobre,
dentre outras questões, produção e consumo, além de responsabilidade
por dano ao consumidor. Em sendo assim, nesta seara, o presente
projeto tem por objetivo beneficiar, principalmente, os consumidores.

Como se sabe, as promoções mudam a todo o momento, seja
em função das rápidas inovações tecnológicas ou por estratégias
comerciais com o intuito de angariar cada vez mais clientes. Tal situação
acaba gerando um sentimento de injustiça nas pessoas. Para minimizar
esse mau sentimento, muitas normas estão sendo criadas no sentido de
ajudar o consumidor. Por exemplo, a Agência Nacional de
Telecomunicações (ANATEL), no ano de 2014, editou a Resolução
632. Por ela, é possível que clientes antigos também possam migrar
para planos promocionais. Porém, tal Resolução só vale para planos
de telefonia, internet e TV por assinatura. O presente Projeto,
aproveitando-se da ocasião, visa ampliar tal rol.

No que tange a legislações estaduais, as Assembleias Legislativas
dos Estados de São Paulo e Pernambuco já aprovaram leis com conteúdo
semelhante ao deste Projeto. São as Leis 15.854/15 e 16.055/17,
respectivamente. Todavia, vale destacar que ambas as Leis estão sendo
alvo de Ações Diretas de Inconstitucionalidade no STF (ADI 5.399 SP
e ADI 5.939 PE). Nenhuma das duas já teve julgamento definitivo.
Entretanto, embora com conteúdo semelhante ao deste projeto, dele se
diferenciam.

A Lei paulista estabeleceu a obrigatoriedade de migração
automática de novas promoções para clientes antigos, sem qualquer
distinção ou forma de discriminação. A ADI teve liminar deferida para
suspender a aplicação no que diz respeito somente aos serviços de
telefonia móvel, sob o argumento de que a competência para legislar
sobre telecomunicações seria da União (art. 22, inciso IV da Constituição
Federal de 1988).

A Lei pernambucana, assim como a paulista, também
estabeleceu a obrigatoriedade de todos os fornecedores de serviços
prestados de forma contínua estenderem o benefício de novas
promoções aos clientes preexistentes, de forma automática. Em seu
parecer, a Procuradoria Geral da República manifestou-se do seguinte
modo: “ao obrigar que as promoções oferecidas a novos clientes
sejam automaticamente estendidas aos antigos usuários dos serviços
de telefonia e internet, inovou em relação a disciplina federal. Em que
pese o louvável intento da lei estadual, a imposição dessa obrigação
enseja interferência direta no objeto do contrato de concessão ou de
permissão e invade competência privativa da União para disciplinar
a matéria, ainda que a pretexto de defesa do consumidor”.

Como se observa, ambas as Leis impõem a obrigação de
migração automática de novas promoções para clientes antigos. De
fato, impor tal obrigatoriedade de conversão automática de promoções
é legislar sobre telecomunicações, competência privativa da União (art.
22, IV, CF/88). Contudo, o objeto do presente Projeto não é este, ou
seja, não é a conversão automática. Ao contrário, é apenas dar ao
consumidor a possibilidade de migração caso ele assim entenda melhor.
Isso é legislar sobre produção, consumo e responsabilidade por dano
ao consumidor (art. 24, V, VIII, CF/88), competência concorrente da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Vale destacar que um Projeto semelhante a este fora protocolado
nesta Casa em 2016 pelo Dep. Vinícius Louro e teve parecer contrário
da CCJ, sendo arquivado. Ocorre que, assim como as Leis paulista e
pernambucana, o Projeto do Douto Dep. Vinícius Louro também previa
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a obrigatoriedade de conversão automática das promoções. A CCJ
entendeu tal obrigação como se esta Casa estivesse legislando sobre
Direito Civil de competência, portanto, privativa da União. Porém,
como já dito, não é o objeto deste Projeto.

Portanto, nos termos acima, contamos com o apoio dos
Excelentíssimos Parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei.
Assim sendo, certo de que se trata de medidas protetivas aos
consumidores maranhenses, submetemos à consideração do Plenário
desta Casa Legislativa a presente proposição.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 11 de março de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 060 / 19

Concede a Medalha Manoel Beckman ao Almirante
de Esquadra Almir Garnier Santos.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha Manoel Beckman ao senhor
Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos, secretário executivo do
Ministério da Defesa.

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

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman,
em 17 de junho de 2019. - César Pires - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Almirante de Esquadra (AE), Almir Garnier Santos nasceu em

22 de setembro de 1960, no Rio de Janeiro. Orgulha-se de sua longa
relação com a Marinha do Brasil, tendo ingressado, aos dez anos de
idade, como aluno do curso de formação de operários, na extinta Escola
Industrial Comandante Zenethilde Magno de Carvalho. Em 1977,
graduou-se Técnico em Estruturas Navais, na Escola Técnica do Arsenal
de Marinha. No mesmo ano iniciou o Curso de Formação de Oficiais
da Reserva da Marinha.

Em 1978 ingressou na Escola Naval (Ilha de Villegagnon, Rio
de Janeiro-RJ) formando-se em 1981, na primeira colocação no Corpo
da Armada. No regresso da viagem de instrução, a bordo do Navio-
Escola “Custódio de Mello”, em 1982, foi nomeado Segundo-Tenente,
vindo a servir na Fragata “Independência”, como Ajudante da Divisão
de Operações.

Foi promovido ao posto de Primeiro-Tenente, em 31 de agosto
de 1984, e em seguida iniciou o Curso de Aperfeiçoamento em Eletrônica
para Oficiais, no Centro de Instrução “Almirante Wandenkolk”,
localizado no Rio de Janeiro-RJ, o qual concluiu, em 1985, com
distinção, tendo obtido o primeiro lugar.

Entre os anos de 1981 e 1991, o então Tenente Garnier
desenvolveu suas habilidades operativas servindo a bordo dos navios
mais modernos da Esquadra brasileira à época: a Fragata União, a
Fragata Independência e o Navio-Escola Brasil, onde ocupou os cargos
de Chefe do Departamento e de Encarregado da Divisão de Operações,
de Encarregado da Manutenção do Material Eletrônico, de Oficial de
Defesa Aérea e Guerra Eletrônica e de Instrutor de Operações de
Guardas-Marinhas.

Em 1991, como Capitão-Tenente, foi designado para realizar o
Curso de Mestrado em Pesquisa Operacional e Análise de Sistemas,
em Monterey, CA-EUA. Após a conclusão do Mestrado, serviu em
funções técnicas por cerca de dez anos, quando gerenciou equipes de
elevado padrão técnico, desenvolvendo projetos de otimização de
recursos, de emprego de Poder Naval, de jogos para treinamento de
Guerra Naval e de implantação de sistemas de tecnologia da informação
e comunicações.

O então Capitão de Corveta Garnier concluiu o Curso de
Estado-Maior para Oficiais Superiores em 1998, obtendo a primeira
colocação. Possui ainda o curso de Master of Business Administration
(MBA) em Gestão Internacional pela Universidade Federal do Rio de

Janeiro - COPPEAD (2008) e o Curso de Política e Estratégia Marítima
da Escola de Guerra Naval, concluído com menção honrosa, em 2008.

Comandou o navio de apoio logístico “Almirante Gastão
Motta”, o Centro de Apoio a Sistemas Operativos, o Centro de Análises
de Sistemas Navais e a Escola de Guerra Naval.

Em 31 de março de 2010 foi promovido ao posto de Contra-
Almirante; em 31 de março de 2014 ao posto de Vice-Almirante e em
25 de Novembro de 2018 alcançou a patente mais alta da Marinha do
Brasil, de Almirante de Esquadra.

Antes de assumir o Comando do 2° DN, atuou por cerca de
dois anos e meio como Assessor Especial Militar do Ministro da
Defesa, tendo servido aos ministros Celso Amorim, Jaques Wagner,
Aldo Rebelo e Raul Jungmann.

Como Comandante do 2º Distrito Naval foi agraciado pela
hospitaleira sociedade baiana com a Medalha Thomé de Souza (Câmara
Municipal de Salvador), com a Medalha do Mérito Policial-Militar do
Estado da Bahia e com a Medalha Devocional do Senhor Bom Jesus do
Bonfim, além, dos títulos de cidadão soteropolitano e cidadão baiano,
o que muito o lisonjeia.

É coautor de dois livros na área de gestão de logística e da
cadeia de suprimentos. Atuou como palestrante convidado de logística
e gerenciamento de projetos, por mais de doze anos, nos programas de
graduação e de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas.

O AE Garnier possui mais de 900 dias de mar, tendo sido
condecorado com a Medalha Mérito Marinheiro (duas âncoras). Possui
ainda vários prêmios e condecorações, incluindo-se a Medalha Ordem
do Mérito da Defesa (Grande-Oficial); a Medalha Ordem do Mérito
Naval (Grande-Oficial); a Medalha Ordem do Mérito Militar (Grande-
Oficial); a Medalha Ordem do Mérito Aeronáutico (Comendador); a
Medalha Mérito Judiciário Militar, a Medalha Militar e Passador de
Ouro; a Medalha Mérito Tamandaré; a Medalha-Prêmio Escola de
Guerra Naval, a Medalha-Prêmio Conde de Anadia e a Medalha-Prêmio
Almirante Marques de Leão (1º Colocado), entre outras Medalhas-
Prêmios concedidas por Marinhas amigas.

Atualmente o Almirante Garnier é Secretário Executivo do
Ministério da Defesa.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman,
em 17 de junho de 2019. - César Pires - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 345 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação ao Senador, Roberto Rocha,
parabenizando pelo estudo da (DIP), divulgou uma lista dos senadores
mais influentes do Brasil, em 2019.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de junho de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 24.06.19
EM: 19.06.19

REQUERIMENTO Nº 346 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação ao Senador, Weverton Rocha,
parabenizando pelo estudo da (DIP), divulgou uma lista dos senadores
mais influentes do Brasil, em 2019.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de junho de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 24.06.19
EM: 19.06.19

REQUERIMENTO Nº 347 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação a Sr, Maura Jorge,
parabenizando por assumir a superintendência da Funasa no Estado
do Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de junho de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 24.06.19
EM: 19.06.19

REQUERIMENTO Nº 348 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa. Excelência que, após a deliberação da Mesa, seja
justificada a minha ausência, na sessão plenária do dia 13 de junho
do ano em curso, tendo em vista a sua participação no Seminário
Regional em Manaus-AM, que discutiu sobre o Seminários Regionais
de Promoção e Defesa da Cidadania, conforme documento em anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 18 de junho de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 24.06.19
EM: 19.06.19

REQUERIMENTO Nº 349 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência, depois de
ouvida a Mesa, que sejam justificadas as faltas, nas sessões Plenárias
no período de 11/02 a 27/02/2019 conforme atestado médico em anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, em de 18 junho de 2019. - RICARDO RIOS - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 24.06.19
EM: 19.06.19

REQUERIMENTO Nº 350 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso I), requeiro a Vossa Excelência, que após ouvido a
Mesa, seja autorizada a realização de Audiência Pública, promovida
pela Comissão de Assuntos Econômicos, para debater e propor
alterações na Lei nº 10.789 / 2018, que dispõe sobre a reserva
prioritária do percentual numérico de 70% de contratação de
mão de obra maranhense pelas empresas da construção civil

prestadoras de serviços no Estado do Maranhão, assim como pactuar
medidas de monitoramento do fiel cumprimento da lei.

Propõe-se que a Audiência seja realizada no próximo dia 11 de
julho, das 14h às 18h no Auditório Fernando Falcão.

Considerando a atual situação de geração de emprego e renda
em nosso estado, que traz a preocupação e incerteza quanto à
possibilidade de abertura de vagas para mão de obra maranhense pelas
empresas vinculadas ao 3º grupo na indústria da construção e do
mobiliário, é que o Movimento de Articulação Comunitária da área
Itaqui-Bacanga - MACAIB e a Secretaria de Estado do Trabalho-
SETRES solicitam uma audiência pública para propor e discutir minuta
de uma nova lei.

Para o debate deverão ser convidados representantes das
seguintes instituições:

1. Secretaria de Estado do Trabalho e Economia Solidária -
SETRES

2. Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia –
SEINC

3. Empresa Maranhense de Administração Portuária- EMAP
4. Secretaria de Estado de Infraestrutura – SINFRA
5. Comissão de Trabalhadores Desempregados da Construção

Civil Pesada- CTDCCP
6. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e do

Mobiliário de São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar, Raposa
e Alcântara

7. Conselho Estadual do Trabalho- CONSET
8. Superintendência Regional do Trabalho- SRTB
9. Sindicato das Indústrias na Construção Civil do Estado do

Maranhão – SINDUSCON
10. Federação dos Trabalhadores na Indústria da Construção e

do Mobiliário do Estado do Maranhão
11. CUT
12. CTB
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/

MA, 17 de junho de 2019. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ
INÁCIO - Deputado Estadual – PT

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 24.06.19
EM: 19.06.19

REQUERIMENTO N° 351 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, após
deliberação da mesa, seja justificada a minha ausência da Sessão plenária
do dia 13 de junho, por motivo de tratamento médico, conforme atestado
em anexo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” PALACIO
MANUEL BECKAMAN. São Luís, 18 de junho de 2019. -  ZITO
ROLIM FILHO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 24.06.19
EM: 19.06.19

REQUERIMENTO N° 352 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, após
deliberação da mesa, seja justificada minha ausência da Sessões Plenárias
do dia 23 de maio, por motivo de tratamento médico, conforme atestado
em anexo.
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PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” PALACIO

MANOEL BECKMAN, São Luís, 18 de junho de 2019. - ZITO
ROLIM FILHO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 24.06.19
EM: 19.06.19

REQUERIMENTO Nº 353 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, solicito à Vossa Excelência que, após
ouvida a Mesa, seja requerida, em caráter de urgência, à Secretaria
Estadual de Saúde – SES/MA informações acerca da desativação da
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Macrorregional Tomás
Martins, localizado no município de Santa Inês / MA.

Trata-se de uma ação para esclarecer quanto às notícias
compartilhadas em redes sociais, o que está causando revolta em toda
a região, e deste modo, tomar as atitudes necessárias que o caso requer.

Por oportuno, ressalto que tal unidade hospitalar, inaugurada
em agosto de 2016, é referência para as regiões de Santa Inês, Zé Doca
e Pindaré, atendendo a cerca de 160 mil pessoas.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, 19 de junho de 2019. - FELIPE
DOS PNEUS - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 24.06.19
EM: 19.06.19

INDICAÇÃO Nº 834 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Secretário de Estado de Segurança
Pública, Sr. Jefferson Portela, solicitando, a disponibilização de 1
(uma) viatura policial para a realização de ronda no Povoado Três
Maria, município de Peri Mirim, neste Estado.

O Povoado Três Maria, com aproximadamente 1.000 famílias,
registra atualmente um aumento no índice de criminalidade, mazela
esta que antes existia em menor proporção, e acompanhou o crescimento
da cidade de Peri Mirim/MA, haja vista a polarização da violência
atrelada ao uso de entorpecentes, furto.

Assim, atendendo às inúmeras reinvindicações oriundas dos
moradores do Povoado Três Maria e adjacentes, que, entre outras,
demandam por uma viatura da ronda policial, diante da insegurança
causada pelo crescente número de assaltos, furtos e outras ocorrências
na região, muitas vezes ligadas a eclosão do consumo e tráfico de
drogas na localidade.

Desse modo, objetivando a prevenção e combate ao crime no
Maranhão, faz-se necessário a disponibilização de viatura para atender
ao Povoado supracitado, a fim de contribuir para uma melhora na
qualidade de vida dos moradores que sofrem com a insegurança causada
pelo aumento da criminalidade e o contingente reduzido de policiais,
bem como pela inexistência de viatura para a realização do policiamento
ostensivo na localidade.

As viaturas policiais são essenciais para a organização e
mobilidade da polícia, sendo amplamente utilizado para todos os tipos
de operações executadas por qualquer departamento de polícia. Cumpre
ressaltar que o povoado não possui nenhuma viatura para policiamento,
precisando em caso de ocorrência, recorrer à sede do município de Peri
Mirim.

Ainda assim, a à segurança pública, contida no rol dos direitos
sociais previstos no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, é dever
do Estado, assim como preceitua a própria Carta Magna.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 18 de junho de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 835 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Secretário de Estado de Segurança
Pública, Sr. Jefferson Portela, solicitando, a disponibilização de 1
(uma) viatura policial, para a realização de ronda no município de Peri
Mirim, neste Estado.

O Município de Peri Mirim, com aproximadamente 14.291
habitantes, registra atualmente um aumento no índice de criminalidade,
mazela esta que antes existia em menor proporção, e acompanhou o
crescimento da cidade de Peri Mirim/MA, haja vista a polarização da
violência atrelada ao uso de entorpecentes, furto.

Assim, atendendo às inúmeras reinvindicações oriundas dos
moradores do Município de Peri Mirim e adjacentes, que, entre outras,
demandam por uma viatura da ronda policial, diante da insegurança
causada pelo crescente número de assaltos, furtos e outras ocorrências
na região, muitas vezes ligadas a eclosão do consumo e tráfico de
drogas na localidade.

Desse modo, objetivando a prevenção e combate ao crime no
Maranhão, faz-se necessário a disponibilização de viatura para atender
ao Município supracitado, a fim de contribuir para uma melhora na
qualidade de vida dos moradores que sofrem com a insegurança causada
pelo aumento da criminalidade e o contingente reduzido de policiais,
bem como pela inexistência de viatura para a realização do policiamento
ostensivo na localidade.

As viaturas policiais são essenciais para a organização e
mobilidade da polícia, sendo amplamente utilizado para todos os tipos
de operações executadas por qualquer departamento de polícia. Ainda
assim, a à segurança pública, contida no rol dos direitos sociais previstos
no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, é dever do Estado, assim
como preceitua a própria Carta Magna.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 18 de junho de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 836 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, requeiro
a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Exmo. Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de
Passageiros de São Luís – SET, JOSÉ GILSON CALDAS NETO,
solicitando a descentralização dos serviços prestados nos postos
de venda de créditos eletrônicos, de modo a permitir que os usuários
tenham mais opções de locais para emitir cartões e efetuar recargas,
podendo realizar parcerias com órgãos públicos, a exemplo do VIVA
Cidadão, tendo em vista que o referido órgão público já funciona em
horários alternativos e aos finais de semana. Além disso, com a
ampliação dos postos de vendas, as vagas que surgirão poderão ser
utilizadas por um cadastro formado pelos cobradores demitidos,
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após a realização de cursos de capacitação a serem oferecidos
pelas empresas e/ou SET.

Justifica-se a presente indicação pelo fato do art. 22, do Código
de Defesa do Consumidor dispor que “os órgãos públicos, por si ou
suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra
forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
Nesse sentido, convém resgatar a previsão contida no art. 207 da Lei
Orgânica de São Luís/MA, que define o transporte coletivo urbano
como um serviço público de caráter essencial.

Na situação em análise, constata-se a notória possibilidade
dos agentes do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA) em
disponibilizar o serviço de emissão e recarga de cartões eletrônicos em
horários alternativos e de forma pulverizada. O que poderá evitar
enormes transtornos para os usuários do transporte público coletivo
da capital maranhense, principalmente para os estudantes, que não
possuem um método alternativo que garanta a fruição do direito à meia
passagem.

Assim, tal indicação visa garantir a supremacia do interesse
público por meio da melhoria desse serviço, com a possibilidade de
sua ampliação.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 837 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente à Excelentíssima Sra. Flávia
Alexandrina Coêlho Almeida Moreira e ao Excelentíssimo Sr.
Governador de Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando que seja acatada
a situação abaixo.

A Lei Federal nº 7.418, de 16 de dezembro de 1995, institui o
vale-transporte. Atualmente, as empresas privadas depositam o valor
correspondente ao vale-transporte em cartão próprio para ser utilizado
no Sistema de Bilhetagem Eletrônica dos ônibus coletivos. Dessa forma,
embora os servidores do Estado do Maranhão sejam regidos por Lei
específica (Lei 6.107, de 27 de julho de 1994), com o intuito de aprimorar
e melhorar o sistema de transporte coletivo em São Luís e região
metropolitana, solicita-se de Vossa Excelência que também deposite o
valor correspondente ao vale-transporte em cartão próprio para que
tais servidores também utilizem o sistema de bilhetagem eletrônica
dos ônibus.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO – Deputado Vinícius Louro, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, membros da galeria, internautas, telespectadores da TV
Assembleia, funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me
traz hoje a esta tribuna é para falar do arraial que aconteceu na cidade
de Trizidela do Vale, no último final de semana. Quero aqui parabenizar

o Prefeito Fred Maia por esse belíssimo arraial, o Secretário de Cultura,
Júnior, e toda equipe da Prefeitura de Trizidela do Vale que fizeram
desse arraial uma belíssima festa. Fico feliz de estar presente como
sempre, ajudando, contribuindo para que a cidade de Trizidela do Vale
se desenvolva com bastante rapidez, trazendo qualidade de vida às
pessoas. Nesse arraial estiveram presentes o Prefeito Fred Maia, a
Primeira-dama Vanessa Maia, o Vice-prefeito Deibson Balé, os
Vereadores Lindinaldo, Lúcia da Farmácia, Ricardo Maia, Nanô do
Povo e Dalcy. Os Secretários municipais, como já foi dito, o Júnior, o
Dino Nancelma, da Assistência Social, Arilene, da Saúde, Miguel Leite,
do Transporte, e Rivaldo, da Infraestrutura. Foi um São João que
juntou todas as juninas, juntaram também as apresentações dos colégios
municipais e particulares da cidade de Trizidela do Vale, mostrando a
cultura que é ensinada para os seus alunos. O município de Trizidela
do Vale vem dando exemplo na região do Médio Mearim e em todo o
estado do Maranhão. Eu fico triste quando vejo uma cidade como
Trizidela do Vale se desenvolver e Pedreiras sendo tratada de forma
desumana tanto na cultura como na infraestrutura. Outros
acontecimentos vêm surgindo na cidade de Pedreiras, Deputado Ariston,
de forma que está sendo apurado pelo Ministério Público, está sendo
apurado pela Câmara de Vereadores, no nome da pessoa do Presidente
da Câmara, contratos e licitações que estão chamando muita a atenção.
Mas o momento agora é de falar de festividade e quero aqui ressaltar a
presença da miss mirim da cidade de Trizidela do Vale, presente aqui
na nossa galeria. Para nós é uma honra recebê-la junto com seus
familiares, pai e mãe. Eu fico muito feliz por Trizidela do Vale ter você
como representante para o estado do Maranhão e para o Brasil. Então,
parabéns aqui à miss mirim que está aqui presente na nossa galeria.
Presidente, ontem estivemos também na Secretaria de Meio Ambiente,
junto com o Prefeito Fred Maia e outras lideranças políticas da cidade
de Trizidela, como Ricardo Maia, Chico da TV, o Secretário Edvan
Matos, Secretário de Meio Ambiente da cidade de Trizidela do Vale.
Lá nós assinamos o termo de compromisso, haja vista que o município
de Trizidela do Vale é pioneiro dentro desse compromisso da Secretaria
de Meio Ambiente Municipal. Então, é um gestão ímpar, é uma gestão
que vem chamando a atenção, é uma gestão que está dando exemplo em
todo o estado do Maranhão. Meu muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO – Algum Deputado que deseja fazer uso da tribuna?
Suspendo a Sessão, por 10 minutos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO – Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado
Antônio Pereira, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente em exercício, Deputado Dr. Yglésio,
obrigado Dr. Yglésio por presidir esta Sessão, nesta manhã importante
para o povo do Maranhão. Senhor Presidente, eu ocupo esta tribuna
para felicitar também e dar bom dia aqui aos nossos colegas Deputados
e Deputadas, Deputada Helena Duailibe. Bom dia à imprensa, que está
aqui, à galeria, aos internautas. Apenas para registrar, primeiro, estamos
entrando hoje com um Projeto de Resolução que concede a Medalha
Manuel Beckman ao Dr. Luiz César da Silva Costa, médico efetivo, na
nossa cidade, que tem ajudado na graduação, na formação de outros
médicos, aqui do Maranhão e do Brasil. Dr. Luiz César tem uma história,
o currículo aqui é extenso, não vamos ler, porque o currículo é extenso,
mas hoje ocupa algumas posições importantes, na hepatologia, que já
foi criado o 2º Núcleo no Maranhão, além do Carlos Macieira, é
coordenador nesta parte, coordenador também dos estágios, portanto,
dos estagiários, coordenador tanto do Tarquínio Lopes quanto no Carlos
Macieira, no módulo de saúde adulto, no módulo 1 e, portanto, pela
sua dedicação e pelo trabalho que vem fazendo diante desses alunos,
formando alunos competentes. Eu tenho dois exemplos dentro de casa,
o meu filho e a minha filha, que passaram, inclusive, na residência
médica logo após terem passado no internato coordenado pelo doutor
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Luís César, a minha cunhada também. E eu vejo que ele é muito
importante com sua peculiaridade, que é um homem extremamente
disciplinado, portanto, exige disciplina. Mas do seu internato sai um
percentual importante de aprovação. Ele consegue uma aprovação
importante. Portanto, o seu método, por alguns, dito rígido, é um
método que tem eficiência e que tem dado resultados. Tem formado
bons médicos para o Maranhão e para o Brasil. Por isso estamos
oferecendo aqui, pedindo a esta Casa que aprove, aos colegas deputados
e deputadas, esse Projeto de Resolução que concede essa medalha de
honra, essa homenagem merecida e importante, a Medalha Manuel
Beckman, ao doutor Luís Serra da Silva Costa. Merecida pelos anos e
anos a fio de trabalho formando jovens para que possam atender a
saúde pública do Maranhão e do Brasil. E o outro assunto, Senhor
Presidente, era pra tratar da minha visita. Neste fim de semana,
estivemos em uma cavalgada em São Francisco do Brejão, que é uma
cidade próxima a Imperatriz, uma cidade de características e potencial
agrícola. Lá é agricultura e pecuária principalmente. Uma cidade que
homenageia todos os anos os homens as mulheres do campo com essa
belíssima festa, que é a cavalgada junto com a vaquejada de São
Francisco do Brejão, que, na realidade, é uma homenagem ao homem e
à mulher do Campo, àqueles que colocam alimentos na nossa mesa. Eu
sempre digo, Deputado Edivaldo Holanda, que essas cavalgadas que
nós fazemos no interior do Maranhão, principalmente as cavalgadas,
são uma festa já cultural, esperada ansiosamente pelas populações das
cidades. Na minha região, todas as cidades fazem cavalgadas uma vez
por ano, inclusive em Imperatriz, onde tem uma grande cavalgada, que
será agora no início de julho. Elas nada mais são do que uma homenagem
ao homem e à mulher do campo. E eles participam e esperam o ano
inteiro para participar dessa festa com muita alegria. E lá eu fui
ciceroneado pelo Vereador Marcos Aguiar, um jovem advogado que
faz um grande trabalho na política daquela cidade. E com certeza é um
jovem de grande futuro o Vereador Marcos Aguiar. E eu quero agradecer
não só ao Vereador Marcos Aguiar por ter me recebido como a outros
políticos, mas principalmente agradecer à população pela maneira
respeitosa que sempre me recebe ali em São Francisco do Brejão.
Obrigado ao povo de São Francisco do Brejão. Parabéns por essa
grande festa. E, em especial, parabéns e obrigado por tudo ao homem
e à mulher do campo que fizeram e fazem todos os anos essa grande
festa. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO – Deputado Adriano, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, galeria, telespectadores da TV Assembleia, internautas,
funcionários desta Casa, maranhenses. Senhor Presidente, subo hoje a
esta tribuna para relatar a reunião que tivemos ontem na OAB para
tratar da ação civil pública que a OAB entrará na Justiça Federal para
solicitar o chamamento, o imediato chamamento, por medida liminar,
dos candidatos aprovados na Polícia Militar do Estado do Maranhão.
Uma vitória dos concursados, uma vitória dos Deputados estaduais e
dos políticos que apoiaram e apoiam o movimento dos concursados da
PM, dos aprovados, dos soldados da PM que foram aprovados e
foram demitidos pelo Governo do Estado. A OAB encampou a luta e
finalmente vai dar entrada nessa ação civil pública pelo Poder Judiciário
Federal. Estamos bastante confiantes nessa ação da OAB que pede,
em caráter liminar, que o Executivo se abstenha de dividir o Curso de
Formação, que atualmente está em duas partes, e de chamar aqueles
candidatos que fizeram apenas a primeira parte do curso de formação.
Pede também para chamar o curso a ordem, ou seja, saber todas as
informações reais, número de soldados efetivos e nomeados, quantas
vagas remanescentes, ou seja, dar transparência ao certame. E,
finalmente, pedir que nomeie todos os três mil soldados que estão
aguardando a nomeação. Uma vitória dos concursados, uma vitória
daqueles que os apoiam. Os concursados, como todos, nós sabemos e
já venho relatando isso com outros Deputados, com o Deputado

Wellington e outros que encamparam desde o mandato anterior essa
luta dos concursados, aqueles que foram chamados para fazer o curso
de formação, que largaram seus empregos, largaram suas famílias em
outros estados, em outros municípios e que vieram na ilusão de serem
chamados e de serem efetivados soldados do Estado do Maranhão e
que ficaram aí à deriva, porque o Governo Estadual, infelizmente,
enganou essas três mil famílias, e não nomeou. Nós mesmos, aqui
nesta Casa, no final do ano passado, votando aqui o Orçamento, fomos
ludibriados, porque o Governo colocou no Orçamento o chamamento,
a efetivação desses três mil soldados. E, de fato, até agora, nós já
estamos na metade do ano e não chamou, ou seja, mais uma vez,
confirma a minha teoria de que o Orçamento é um orçamento fictício,
que não existe e que foi aprovado nesta Casa com o voto contrário do
Deputado Adriano Sarney, porque sabendo da conversa fiada do
Governador Flávio Dino, que não iria se concretizar, pronto, está aí a
realidade. Até hoje, não foi chamado, mas não vamos mais aguardar o
Governo Flávio Dino para chamar esses concursados. Vamos entrar na
Justiça, e é isso que estamos fazendo com o apoio da OAB. É importante
frisar que aqueles candidatos que já entraram com medidas judiciais
individuais com seus advogados que mantenham esse curso, que
mantenham essa ação individual de cada um. A ação da OAB é uma
ação global, que engloba todos os candidatos, mas é importante que
essas ações individuais venham encampar essa luta também para dar
mais força. Então, aqueles concursados e concursadas que estão nos
ouvindo, não desistam do seu advogado também, vamos encampar
essa luta. Tanto é isso que a ação da OAB é baseada em uma ação
individual de um candidato, de uma candidata que entrou na Justiça
comum do Maranhão e teve uma decisão favorável. Então, toda tese da
OAB ela é baseada nessa ação individual. Então, é importante que a
gente tenha várias frentes para que a gente possa, sim, utilizar dessas
teses e dessas decisões favoráveis em diferentes comarcas. Então, essa
foi o que foi passado ontem na reunião, muito, provavelmente, hoje,
está sendo protocolada essa ação da OAB na Justiça Federal, que é
muito interessante para nós. E muito provavelmente semana que vem
o presidente Thiago Diaz, o presidente da OAB, Thiago Diaz, emitirá
uma nota oficial da OAB dando mais detalhes dessa Ação Civil Pública.
É isso que temos a relatar hoje, Senhor Presidente, muito obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso
mais cordial, bom dia, que Deus seja louvado, que Deus estenda as
suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão. Senhor Presidente,
ontem, eu toquei na pauta da cidade de Imperatriz e volto à pauta,
novamente, da cidade de Imperatriz, fazendo a referência à reunião
realizada pela 5ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da
Saúde de Imperatriz. Então o promotor Dr. Nilton de Barros Belo
Neto veio protocolar pessoalmente um documento na Secretaria de
Saúde do Estado, solicitando ao Governo providências com relação ao
tratamento do câncer. Então a nossa luta em defesa da população de
Imperatriz desde o início do nosso mandato. Já tivemos em Imperatriz
em várias oportunidades. Na última semana, estive em Imperatriz e
constatei in loco. Fui pessoalmente ao hospital Socorrão, verificando
os problemas do hospital Socorrão, as várias denúncias que nós temos
recebido do Socorrão de superlotação, macas nos corredores, demora
para marcação e realização de cirurgias, falta de medicamentos. Inclusive
estão protocolando também essa denúncia ao Ministério Público. Estive
na cidade de Imperatriz com duas outras denúncias, que eu vou discorrer
ainda, ainda vou apresentar a todos. Mas, ontem, nós já nos
pronunciamos nesta Casa. E, hoje, eu volto a repetir a luta da população
de Imperatriz e da região Tocantina na busca para o tratamento do
câncer e a irresponsabilidade do Governador Flávio Dino na cidade de



SEGUNDA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2019                                                                                   DIÁRIO DA ASSEMBLEIA14
Imperatriz. É preciso a intervenção do Ministério Público. Palavras
do Promotor: “Viemos pessoalmente falar com o Secretário de Saúde,
pois precisamos evitar que haja qualquer diminuição ou suspensão do
serviço. É inadmissível a ocorrência de hipótese dessa natureza, pois
ocasionaria verdadeira tragédia, consistente em morte de milhares de
pacientes do sistema único de saúde no hospital São Rafael”. Então há
necessidade de o Governador Flávio Dino ter atenção com a saúde de
Imperatriz. A saúde de Imperatriz está um caos não só no Socorrão,
mas também no macrorregional. Além disso o tratamento oncológico,
tratamento de câncer e também o tratamento de hemodiálise. Então,
mais uma vez, estamos em defesa da população de Imperatriz. Mais
uma vez lutando pela população de Imperatriz, muito embora alguns
fiquem chateados por ser da região, mas eu não vou abrir mão das
minhas atribuições parlamentares. Sou Deputado de todo o estado do
Maranhão e sou Deputado também de Imperatriz. E vou continuar
defendendo Imperatriz mesmo que desagrade algumas pessoas. Do
meu mandato eu devo satisfação ao povo, à população do Maranhão.
E eu vou voltar a Imperatriz quantas vezes forem necessárias. Vou
voltar a Imperatriz e vou defender a população de Imperatriz tantas
vezes forem necessárias. Essa é a primeira parte do meu
pronunciamento. Senhor Presidente, eu venho tratar de outro assunto
de suma importância. Eu quero tratar da omissão do Governador Flávio
Dino e da incompetência da direção da Caema. Então previsão de
paralisação dos servidores da Caema. E como pauta de reivindicações:
fim do Plano de Saúde e adesão ao Funben, porcentagem maior de
desconto do vale alimentação, compensação do recesso natalino,
liberação no dia de aniversário, fim das incorporações de gratificações.
Atualmente, após cinco anos interruptos ou sete intercalados no
exercício da função, o trabalhador tem direito à incorporação da
gratificação. Não estão pagando anuênio, a cada dois anos, um reajuste
de 7% do salário. E os atos da Companhia que não são legais porque
não houve reunião do Conselho. E a Caema está subordinada à Secid, e
Rubem Júnior não pode assumir como presidente do Conselho por ter
um mandato legislativo. Então algumas ilegalidades, algumas
incoerências, além do alto número de cargos comissionados. É um
absurdo! Estão querendo falir a Caema para depois querer privatizá-
la. Querem sucatear a Caema. A missão e a covardia do Governador
Flávio Dino em querer sucatear a Caema, em não dar atenção à Caema,
para depois querer privatizar. O exemplo nós temos aí. Nós temos o
exemplo de Ribamar e de Paço do Lumiar, a Odebrecht e BRK, um
tapa na cara da população, humilhando a população. A perversidade
com a população com uma prestação de serviço de péssima qualidade.
Fomos o primeiro a denunciar nesta Casa, protocolamos a denúncia no
Ministério Público e temos acompanhado a falta de respeito com a
população de Ribamar e de Paço do Lumiar. Da mesma forma, o
Governador Flávio Dino, com a sua omissão, sucateando a Caema.
Com várias irregularidades, os servidores vão entrar em greve.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Wellington, o seu tempo já se
esgotou.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Vou concluir, Presidente. Hoje eu tenho uma reunião, no Anjo da
Guarda, para tratar do problema da Caema e nós temos uma ação
também protocolada no Ministério Público para que possa fazer
intervenção ou quais os procedimentos que possam ser adotados junto
ao Governo do Estado do Maranhão.

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

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) - Bom dia a todos e a todas. Vim realmente aqui fazer apenas
uns esclarecimentos sobre essa questão do atendimento oncológico em
Imperatriz e região. É claro que, quando surge uma notícia dessas, há

uma preocupação generalizada. A questão do atendimento oncológico
é extremamente sensível por se tratar de pacientes com condições
muito peculiares. O próprio atendimento ao paciente com câncer gera
uma sensibilização social. Quando você associa essa imagem ao
atendimento pediátrico, tem o agravamento da comoção, e muitas vezes
isso é explorado de uma maneira não tão oportuna ou por vezes até
oportuna demais. De toda forma, é importante aqui fazer os
esclarecimentos necessários. O primeiro é que a Secretaria de Saúde já
emitiu nota garantindo que não haverá suspensão dos atendimentos, a
oferta de todos os serviços está mantida, a própria Secretaria reconhece
como inconcebível a redução dos mesmos. O pagamento da empresa,
do Hospital São Rafael, que está regular de acordo com a nota da SES.
Vou, daqui a pouquinho, dar o lado do Hospital São Rafael, o que ele
diz a respeito disso, pois há uma pequena divergência. A SES diz que
o contrato já foi aditivado, também, no limiar de 25% para mais, que
oportuniza a Lei 8.666/93. A empresa foi acionada para uma solução e
a SES ainda justifica que os interesses econômicos e financeiros não
vão se sobrepor ao interesse da sociedade do atendimento tão
importante desses pacientes oncológicos. Pois bem, vamos fazer aqui
agora o outro lado, o que o Hospital São Rafael, o Conselho Deliberativo
do Hospital disse: “O Conselho Deliberativo do Hospital São Rafael,
em Imperatriz, vem a público esclarecer a verdade sobre algumas
informações”. Esse aqui é o momento em que há uma revoada de fake
news, em rede social, gente que pega carona em coisas muito sensíveis.
Então, informações disseminadas por meio de redes sociais que não
retratam a verdade dos fatos, sobre o contrato de prestação de serviço
do hospital, o Ministério da Saúde e o Governo do Estado. Desde a
última sexta, circula informação dando conta de que o Hospital São
Rafael estaria sendo vítima de calote, por parte do Governo do Estado,
e isso não é verdade. Nota do hospital. O que existe é uma necessidade
de realinhamento contratual da prestação do serviço pelo Hospital São
Rafael, desde 2006, por meio de convenio com a Secretaria de Estado
de Saúde. Isso aqui é um ponto interessante destacar porque é
complicado muitas vezes para o ente público fazer readequação de
preço se a própria tabela SUS tem um congelamento de antes disso.
Mas, de toda forma, já foi feito um realinhamento. Outra informação
que não traduz a realidade que circula nas redes sociais, informa que o
estado promoveu devido aditivo no contrato celebrado com o Hospital
São Rafael, em 2017. Pois bem, o que houve no 2º semestre de 2017 foi
a realização de um aditivo ao contrato, isso aqui é o hospital que está
dizendo, para implantação e prestação de oncologia pediátrica infantil,
e não um aditivo de realinhamento de preço, como foi divulgado nas
redes sociais. O Hospital São Rafael esclarece ainda que vem buscando
a resolução do problema junto ao Estado. Em março deste ano, mais
precisamente, dia 26, foi realizada uma reunião entre as partes com fim
de deliberar sobre essa preocupação. E o Secretário chegou a anunciar,
para o dia 29 do mesmo mês, uma medida definitiva, porém, não
concretizada até o momento. Por outro lado, o hospital esclarece que,
embora esteja com parcela de recebimento, parcela singular, e aqui que
vou tratar do que foi conversado com o Secretário, o mês de maio eles
ainda não receberam. Mas, de acordo com o calendário do recebimento
do SUS, geralmente, faz, oportuniza as instituições conveniadas, nunca
se consegue receber com atraso inferior a dois meses essas instituições.
Então, sempre elas vêm trabalhando com esse passivo herdado, é meio
que comum isso aqui dentro do SUS. Então, não é nenhum atraso
absurdo de toda forma. Por outro lado, o hospital informa que todas as
informações relacionadas a esta demanda vieram a público,
lamentavelmente, por ausência de verdade, por parte de terceiros. E,
infelizmente, terceiros são muitos atores aí envolvidos que têm falado
muita coisa incongruente. Já foram disponibilizados, inclusive ao
Ministério Público da saúde e a Assessoria mantém a rotina de
atendimento aos pacientes dos oito municípios da região Tocantina e
do Sul do Maranhão para o serviço de Oncologia adulto/pediátrico.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Yglésio, peço que conclua.
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O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Finalizando, o

hospital diz que a fim de estabelecer a verdade sobre os fatos e repelir
a propagação de fake news envolvendo a credibilidade e
profissionalismo do hospital que atua na cidade, há mais de quatro
décadas, se coloca à disposição. Então, para resumir, tudo em
negociação. O Hospital São Rafael, na verdade, foi comprado no final
do ano por um grupo maior de Medicina, uma empresa maior e está
tentando fazer um realinhamento de preço com a SES. E muita gente,
infelizmente, se aproveitando da questão do atendimento oncológico
no Estado para lacrar nas redes sociais. Infelizmente é isso. Muito
obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
Deputadas, utilizo a tribuna, nesta manhã, para poder destacar um
assunto que, na semana passada, foi trazido a esta Casa por vários
deputados. No entanto, é muito importante que, em nossas ações, nós
possamos ter uma estratégia de continuidade, ou seja, com começo,
meio e fim, para buscarmos a solução dos problemas sociais da nossa
cidade e do nosso estado. Eu menciono aqui o problema do transporte
público, da mobilidade urbana. Destacamos aqui o prejuízo que seria
trazido à nossa cidade com a retirada abrupta dos cobradores dos
coletivos de ônibus, gerando um prejuízo a vidas, saúde, segurança,
não apenas ao rodoviário, mas, também, aos consumidores, bem como
uma falha na prestação de serviço em razão da demora, pois aquele
motorista teria, com a saída dos cobradores, que parar o ônibus, demorar
mais com as paradas, para poder pegar o dinheiro e passar o troco.
Isso é uma questão óbvia. Por essa razão, na semana passada, eu
apresentei uma proposta de que, primeiro, se faz necessária a
modernização do sistema, a informatização do sistema. E, ao invés de
tão somente criticar, ao invés de tão somente expor os problemas, a
boa política é aquela que traz propostas, sugestões concretas, palpáveis.
E a proposta que eu trago aqui, por meio de duas Indicações ao Governo
do Estado e também ao SET é que, primeiro: possa descentralizar os
canais de atendimento para recarga dos bilhetes eletrônicos. Ou seja, a
partir do momento que tivermos mais canais de atendimento para
compra do vale transporte, para a recarga da meia passagem, nós
teremos mais consumidores, mais usuários com os cartões eletrônicos
e utilizando menos dinheiro no transporte público. Assim será muito
mais rápido o acesso desses consumidores no transporte. Não haverá
necessidade de o motorista passar o troco e, assim, nós vamos contribuir
maciçamente para a informatização e modernização do sistema, assim
como já é realidade em outras capitais deste país, em outros países que
nós já trouxemos aqui como exemplo. Eu trago como sugestão as
unidades do Viva Cidadão, onde há um funcionamento, inclusive, aos
sábados e domingos, das 10h da manhã às 22 h. Unidades que estão
espalhadas dentro de terminais de integração, unidades que estão
espalhadas dentro de shoppings da cidade, em bairros populosos,
como o São Cristóvão, o Cohatrac, garantiria um atendimento acessível
a todos. E o melhor: aqueles que irão atender nesses postos, nesses
novos postos de trabalho, jornalista John Cutrim, Clodoaldo, são os
cobradores. Ou seja, aqueles cobradores, que saem dos coletivos após
serem capacitados, treinados, passaram a atender nesses novos postos
de trabalho. Assim garantimos o atendimento com qualidade aos
consumidores e uma perspectiva de subsistência aos cobradores, que
são profissionais e que merecem todo o nosso respeito. Destaco ainda
uma segunda indicação. De acordo com a Lei nº 7.418, de 16 de
dezembro de 1995, a lei federal que trata do vale transporte, eu faço
uma indicação ao Governo do Estado para que, assim como a Prefeitura
de São Luís possa pagar o vale transporte aos servidores públicos do
Estado na grande ilha de São Luís, também, no município de Imperatriz,
onde já há perspectiva, já há possibilidade de haver a informatização,
pagar o valor do vale transporte direto para as empresas. Ou seja, em

vez de o Estado passar a responsabilidade para que o servidor público
pegue aquele recurso, pegue uma fila para recarregar o bilhete único,
para recarregar o seu cartão de passagem, o Estado passaria a fazer
assim como as empresas privadas, assim como já é realidade na iniciativa
privada. Depositaria o valor referente ao vale transporte direto na
conta das empresas, para que as empresas pudessem entregar o cartão
magnético direto para os consumidores que, nesse caso, são os
servidores públicos do Estado. Com esse gesto, seria possível injetar
recursos para que as empresas, que atuam no transporte público em
São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar, Raposo e Imperatriz,
pudessem ter maior fluxo econômico para poder investir na
modernização e manutenção do transporte público da nossa cidade, no
nosso estado. Isso é verdadeiramente garantir direitos. Ultrapassar,
Senhor Presidente, a retórica, ultrapassar o discurso não propositivo,
mas de fato apresentar o caminho para garantia dos direitos, para a
garantia de mais resultados positivos em nossa cidade, em nosso estado.
Muito obrigado e bom dia de trabalho a todos.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM –  Projeto de Lei nº 219/2019. Está inscrito
para discutir o Deputado Wellington do Curso. Deputado Wellington
do Curso, por dez minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia. Senhor Presidente, nós temos um mandato
totalmente pautado na atenção à população do nosso estado. Dentro
das nossas pautas, tem uma pauta que é muito cara, muito especial
para nós, que é a educação pública de qualidade. Ao falar em educação
pública de qualidade, nós não podemos simplesmente, como Poder
Legislativo que tem atribuição de legislar e de fiscalizar as ações do
Executivo, ser omissos e não utilizarmos das nossas atribuições
parlamentares para isso. O Poder Legislativo não é um “puxadinho”
do Poder Executivo. O Poder Executivo tem as suas atribuições de
executar, fazer, nomear, contratar, realizar concursos públicos. Nós,
do Poder Legislativo, temos a atribuição de legislar e fiscalizar as ações
do Executivo, a aplicação do dinheiro público, a boa aplicação do
dinheiro público. E ao fiscalizar também as ações do Executivo, nós
temos uma atenção e um projeto chamado de ‘Olho nas Escolas’. E
recebemos muitas denúncias do colégio Cintra. E fomos até o Cintra. E
de forma muito responsável, nós tivemos uma reunião com a direção
do Cintra, nós tivemos uma reunião com pais e alunos de ensino
fundamental, tivemos uma reunião com alunos do ensino médio, uma
tarde inteira, passei a tarde inteira no Cintra, me desliguei de celulares
e me desliguei de todas as obrigações, de todos os outros compromissos.
E atenção total à questão do Cintra e às denúncias que eu havia recebido.
Saí do Cintra com uma missão, solicitar à Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão que realizasse uma audiência pública para
tratarmos do funcionamento do Cintra, das denuncias que recebemos
do Cintra, desde a falta de material, da possibilidade de desvio de
recursos públicos, da merenda escolar do anexo que era carregado num
carrinho de mão, da transição de Cintra para Iema, falta de transparência
nessa transição, não teve reunião com a comunidade escolar, com a
população, da reunião, do Anil, com os professores, com alunos. E eu
ouvi, simplesmente, ouvi, uma tarde toda ouvindo, um exercício de
paciência, ouvi a direção, ouvi professores, ouvi pais e alunos do
Ensino Fundamental, alunos do Ensino Médio. E eu me calei nesta
Casa, não fiz nenhum juízo de valor, até a realização da audiência
pública. Solicitamos a audiência pública. A audiência foi realizada ontem,
às 15h, no auditório do Cintra, pela Comissão de Educação desta Casa,
tão bem presidida pelo Deputado Hélio Soares. Eu já fui presidente de
Comissão de Educação desta Casa, mas eu ouso dizer que o Deputado
Hélio Soares, talvez seja um dos melhores presidentes de Comissão de
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Educação desta Casa. E eu não estou puxando sardinha para o meu
lado, eu disse que já fui presidente da Comissão de Educação desta
Casa, mas eu estou tirando o chapéu para o Deputado Hélio Soares,
por ser da base do Governador Flávio Dino e ter autoridade, ter
autonomia, e tratar os assuntos da Comissão de Educação desta Casa,
com muita seriedade e muita responsabilidade. E fomos para a audiência
no Cintra, na tarde de ontem. Estava presente o representante do
Iema, professora Kênia, a direção da escola, presidindo a audiência o
Deputado Hélio Soares, e a presença também do Deputado Adriano e
da presidente do Sindicato dos Professores da Rede Pública Municipal,
professora Elisabeth. Primeiro, de forma estarrecedora, a recepção
tentando barrar alguns alunos. Alunos que inclusive falaram que estavam
sem aula, e sendo barrados para participar da audiência. E olha que eu
tratei a audiência com muita responsabilidade. Havia sido marcado no
final de maio, solicitado para o mês de junho, no início do mês de junho
estava tendo avaliação, mudaram para o dia 18 de junho. Então feito
com muita seriedade, com muita transparência. Mas o que nós
constatamos, eu quero relatar para os senhores, é um aparelhamento
político do PCdoB no Cintra. E na segunda-feira ia ser votado o projeto
de lei que extingue a Fundação Nice Lobão e dá outras providências.
Eu precisava ouvir alunos, pais, professores para entender o que estava
acontecendo. E, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, os relatos
que aqui eu faço são de impressões colhidas na audiência pública de
ontem. E eu pergunto: os deputados leram o projeto de extinção do
Cintra? Estão cientes do que vão votar? Têm conhecimento no que vão
votar? Vão extinguir o Cintra e não têm noção do que vão votar, não
têm ciência do que vão votar. Primeiro, mostra o recalque do Governador
Flávio Dino na extinção do Cintra. Uma escola antiga, uma escola que
tem bons índices, uma escola que tem grandes conquistas e uma escola
que precisa, sim, ser reformulada, ser transformada em Escola Digna,
porque o mesmo governador Flávio Dino, que foi lá e mentiu. Mentiu
e eu provo. O Governador Flávio Dino publicou nas suas redes sociais:
“Olhem como nós reformamos o Cintra. Olhem como está lindo”. E eu
fui ao Cintra e constatei, confirmei vidraças quebradas, grades
enferrujadas, janelas quebradas. É um Governador que falseia a verdade.
E agora, de forma recalcada, quer acabar com o Cintra. Fiz um
Requerimento, hoje, solicitando à Comissão de Educação para visitar
o Iema, o antigo Marista. Reclamação de professores dos laboratórios,
da situação precária de alguns laboratórios. E é a escola modelo o Iema.
Mas, enfim, primeiro a falta de transparência na transição de Cintra
para Iema. Não teve reunião com os professores. Ontem o professor
Juliano, por exemplo, nos retratou isso: “Vai ter a transferência de
Cintra para o Iema e nós não sabemos de nada”. Nós não sabemos de
nada. Tudo feito pelo comunismo de goela abaixo. Havia diálogos pelo
Maranhão. Antes de chegar ao poder, havia diálogos pelo Maranhão.
Ouvia professores, sindicalistas. Havia os diálogos, ocorriam diálogos.
Hoje, é feito tudo à revelia, é feito tudo passando por cima de tudo e de
todos. Não teve discussão no Cintra. Não teve discussão com
professores. Não teve discussão com pai e mãe do aluno. Será se o
Governador Flávio Dino, será se Felipe Camarão, será se a direção do
Iema conseguem compreender a maldade que vão fazer com a região do
Anil? Senhoras e Senhores, vou só explicar para os senhores. Com a
extinção do Cintra, vão acabar com o ensino fundamental, lá no Cintra.
“Ah, Deputado Wellington, é muito simples. Vamos levar os alunos do
ensino fundamental para a Escola Sá Vale”, uma escola que está
superlotada, uma escola que está sucateada e que mostra o desgoverno
da Prefeitura de São Luís, mostra o desgoverno do seu pupilo, mostra
o governo do seu afilhado político, Edivaldo Holanda Júnior. Não é só
lá no Sá Vale, mas várias escolas. Nós temos percorrido as escolas
municipais, conhecemos a realidade e uma escola que vai ser entregue
agora que está funcionando numa igreja, e não estão pagando nem a
energia da igreja. Eles vão tirar os alunos do ensino fundamental do
Cintra para levar para uma escola sucateada que não tem vaga. A aluno
do Anil vai ser deslocado para a Cohab, para o Cohatrac, para outros
bairros. Vão fazer uma maldade com a população mais pobre, com os
hipossuficientes. Senhoras e Senhores Deputados, como podem
defender um governo que vai fazer uma maldade com a população mais

pobre? A consciência de vocês não vai arder? Esse projeto de lei merecia
no mínimo ser mais discutido para que houvesse transparência. Hoje
vai ser votado um projeto que muitos Deputados nem conhecem, não
sabem nem o que está sendo tratado e vão prejudicar a população mais
pobre de São Luís, do bairro do Anil. Isso é maldade, isso não se faz.
O Governador Flávio Dino, insensível e recalcado, vai prejudicar a
população de São Luís, a história do Cintra e a população do bairro do
Anil. Era o que eu tinha para o momento, Senhor Presidente. Se possível,
já me inscreva para encaminhar, por gentileza, o projeto.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO – Discussão encerrada. Em votação.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
encaminhar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO - O Deputado Wellington, por cinco minutos. Logo
após V.Ex.ª, Deputado Adriano, por cinco minutos. Logo após o
Deputado Wellington para encaminhar.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, galeria, telespectadores da TV Assembleia, funcionários
desta Casa, maranhenses. Senhor Presidente, eu subo hoje a esta tribuna
para encaminhar o voto a este projeto que extingue a Fundação Nice
Lobão e dá outras providências. Nós tivemos ontem a Comissão de
Educação em audiência pública, no Cintra, com a presença do nosso
Presidente Hélio Soares, que mais uma vez demonstrou ser um
Deputado democrático, atuante, companheiro e que defende os
interesses dos maranhenses em primeiro lugar. Também com a presença
do autor do requerimento, eu fiz um requerimento e o Deputado
Wellington do Curso também fez um requerimento solicitando essa
audiência pública. E também o Deputado Wellington do Curso estava
presente, pais, alunos, o diretor da instituição, uma representante do
Iema, do Governo do Estado, um aluno que foi expulso do Cintra, por
organizar manifestações, que estava lá, o aluno Pedro, que me
sensibilizou muito, uma excelente oratória, um garoto muito inteligente
mesmo. E a audiência pública começou já de forma muito esquisita. O
diretor barrava algumas pessoas, colocava quem ele queria e fez uma
claque lá com alguns estudantes, que sinceramente acho que chegou a
desrespeitar muitos dos oradores que ali estavam presentes, limitou
algumas falas. Enfim, foi uma audiência pública que, sinceramente, eu
coloquei, externei isso lá. Não trouxeram resultados práticos, nenhum.
A representante do Iema não explicou o que ela deveria explicar, o
diretor falou durante 3 minutos, no máximo, se esquivou, não deu
respostas, não foi transparente. E um dos encaminhamentos que eu fiz
ao final foi justamente de que a Comissão desta Casa, de Educação,
envie, de forma oficial, ao Governo do Estado e ao Iema, e também ao
Cintra, pedido de informação sobre a situação do Cintra, sobre a
transparência do processo, que lá mesmo eles tinham um processo de
transição, entre o que era da Fundação Nice Lobão, a maior escola
pública da América Latina, e o que hoje será o Iema-Anil. E nessa
mensagem aqui do Governo do Estado, a mensagem do Governador já
vem mentirosa, porque estivemos lá, estive lá ontem, estivemos lá, a
Assembleia, representada pela Comissão de Educação, e fizemos
questionamentos, se os pais que estavam lá presentes, se os docentes
que estavam lá presentes, se os alunos, se os responsáveis, foram
convidados na escolha do nome, que hoje, aprovando esse projeto
aqui, se chamará ao invés de Cintra, se chamará Instituto Estadual de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão Rio Anil. E a grande
maioria dos pais e dos professores que estavam lá presentes tirando
apenas a claque que foi levada lá pelo diretor do Cintra, nunca tinham
ouvido falar disso, aliás, nem o diretor do Cintra saberia que nós,
Deputados, estaríamos votando esta lei hoje aqui. É uma completa
falta de transparência, não existe transparência alguma nesse processo
que está sendo feito lá. Ali existia, existe o ensino fundamental. Todos
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nós sabemos que o Iema não contempla o ensino fundamental. Parece,
então, que todo o ensino fundamental será levado para um outro prédio,
que é o prédio da vovó, que é a mãe da Nice Lobão. Houve
questionamentos sobre o esporte. O Iema não contempla o esporte,
mas já o Cintra tem uma forte atuação no esporte em toda a comunidade
do Anil. Foi questionado e sabe qual foi a resposta? “Sim, haverá
esporte”. A resposta da representante do Iema: “Sim, haverá esporte.
Esporte robótica”. Eu não conheço esporte robótica. Eu acredito e
acho importante que tenha robótica, mas esporte robótica que loucura
é essa? Logo ali no Cintra, no Anil, que tem uma tradição de esporte,
vão tirar o esporte. E dizem que agora o esporte vai se chamar robótica.
Então, Senhor Presidente, não tem clareza, não tem transparência.
Nós não sabemos. E se eu soubesse o que estava acontecendo realmente,
se eu tivesse informações do que vai acontecer, do que está acontecendo
ali no Cintra, e visse que realmente esse projeto de lei seria para
melhorar a situação de toda a comunidade do Rio Anil. Porque ali trata-
se da maior escola pública da América Latina não é brincadeira, não,
que é a Fundação Nice Lobão. Fundada, criada e inaugurada pelo Lobão
na época em que era governador. Então eu votaria até a favor, mas,
como não tem clareza, não tem nada, votarei contra esse projeto e é o
nosso encaminhamento. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Wellington do Curso para
encaminhar por cinco minutos, sem apartes. Peço só para zerar,
novamente, o tempo do Deputado Wellington. Cinco minutos, Deputado
Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, eu vou me ater somente ao
projeto de lei. Vou me ater somente à discussão do projeto de lei. Foi
encaminhado para essa Casa o projeto de lei nº 219 de 2019, que
extingue a Fundação Nice Lobão e dá outras providências. Antes de ler
o projeto, eu vou ler para os senhores trechos, partes da mensagem
encaminhada pelo Poder Executivo. E é muito importante que o Poder
Executivo faz algumas narrativas e ele diz ainda: “Por meio do Instituto
Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia vão favorecer o emprego
juvenil e o empreendedorismo”. Até aí ok, parabéns, mas uma pergunta
que não quer calar. Eu já fiz essa pergunta: como vão ficar os alunos do
Cintra do ensino fundamental? Vão para onde? A escola de ensino
fundamental lá próximo está sucateada. Sá Vale não tem como suportar
esses alunos. Os alunos vão para onde? Para a Cohab? Para o Cohatrac?
É uma maldade que vão fazer com os pais, com as mães, com a
comunidade do Anil, com a cidade de São Luís. Nessa perspectiva,
reforçando a necessidade de atualizar a estrutura da administração
pública, a instituição pública de ensino que tem por finalidade afetar a
educação profissional e tecnológica, registro a fim disso que considero
o resultado do processo democrático de consulta aos discentes,
servidores, docentes e responsáveis, reforçando o princípio da
impessoalidade, esculpido no artigo 37 da Constituição da República.
O Governador Flávio Dino é ex-juiz federal, professor de Direito
Constitucional e conhece tão bem o artigo 37, mas descumpre o artigo
37. Não houve reunião no Cintra, não houve transparência, ninguém
sabe de nada, e ele manda uma mensagem para esta Casa, uma mensagem
mentirosa, Senhor Presidente! Ontem, o Professor Juliano confirmou
que não teve reunião com os professores. Os professores não sabem
de nada. Não ouviram nem falar. Pais e alunos que não sabiam o que
estava acontecendo. Vão transformar Cintra em IEMA sem nenhuma
discussão, sem transparência. O que estamos pedindo é tão simples:
que haja transparência, que haja discussão, que mostre para a sociedade,
que mostre para a população de São Luís, porque enganar a população
de São Luís, já basta que enganaram em 2012, quando o Governador
Flávio Dino endossou a candidatura a prefeito de Edivaldo Holanda e
se utilizou disso para a sua candidatura ao Governo do Estado em
2014. Novamente endossou e mentiu. Mentiram juntos em 2016.
Prometerem 25 creches, prometeram hospital da criança, maternidade
da Cidade Operária. O maior engodo eleitoral! Não respeitam a

população de São Luís. Volta novamente o Governador Flávio Dino e
garante a eleição, e quer passar por cima de tudo e de todos. Não houve
transparência, não houve discussão e ainda ousa falar do artigo 37 da
Constituição. Considero o resultado do processo democrático de
consulta. Não houve consulta, não houve discussão. Realizamos
audiência pública porque nós provocamos, nós solicitamos, nós fomos
lá, nós fomos ouvir. Um mandato popular, participativo, ouvindo
alunos, ouvindo o pai do aluno, ouvindo o professor. Nós fomos lá.
Nem o Secretário de Educação apareceu. Falta de transparência.
Senhoras e Senhores, vocês estão votando um projeto que nem têm
conhecimento e que na mensagem governamental falseiam a verdade,
pois não houve discussão. O Governo diz que considera o resultado do
processo democrático de consulta. Vamos estancar, vamos parar esse
projeto de lei. Não votemos hoje, vamos discutir com a sociedade, não
tem problema nenhum, transformar de ..., não tem problema nenhum,
o problema é a falta de transparência, o problema é falsear a verdade,
falsear a verdade, da forma como está, sem discussão, sem transparência,
não tem como votar a favor desse projeto, já votei nesta Casa, muitos
projetos a favor do Governo do Estado, mas também me posicionei a
favor da população na hora de votar, contra o aumento de impostos, e
farei tantas vezes forem necessárias. Eu não tenho como votar no
projeto do Governo do Estado, que não tem transparência e que falseia
a verdade, que traz mentira para esta Casa, dizendo que houve um
processo democrático, transparente e de discussão, constatado ontem,
na ata da Comissão de Educação desta Casa, presidida pelo Deputado
Hélio Soares, confirmado, constatado, que não houve um processo de
discussão, não houve transparência. E hoje estamos votando um projeto
que muitos não sabem nem o que estão votando. É inadmissível, a arte
de parlar, o Legislativo espera e precisa muito mais de cada um de nós.
Uma ampla discussão pela Comissão de Educação, Deputado Hélio
Soares ontem, inclusive solicitou isso, uma outra audiência aqui na
Assembleia, com todos os membros da Comissão, com todos os
Deputados para que todos possam tomar ciência do que está
acontecendo, mas, enfim, como o meu tempo já se esgotou, mais uma
decepção do Governador Flávio Dino, mais uma decepção para com a
cidade de São Luís, o desrespeito com o Bairro do Anil, e o pior, pais
e mães de alunos do ensino fundamental que vão ter que levar seus
filhos para muito mais longe para tentar dar uma educação pública, não
falo nem de qualidade, uma educação pública. E uma educação pública
que resgata, se eu estou aqui hoje, tem um Deputado nesta Casa, fui
resgatado pela educação pública. E é por isso que, todos os dias, eu
luto por uma educação pública de qualidade. Senhor Presidente, ontem,
por duas vezes, eu chorei, eu chorei com o testemunho de um pai, com
o testemunho de uma aluna, é o sofrimento e uma dor, uma merenda
que é carregada num carrinho de mão. Essa que é a Escola Digna do
Governador Flávio Dino? É assim que fazem? Porque não tem
fiscalização. Até hoje, a população do povoado Mamede está
aguardando, mandaram, sim, uma pessoa lá para saber se eu fui
pessoalmente. E eu fui, fui pessoalmente, constatei, verifiquei e fiz
também a denúncia no Ministério Público, porque aqui... como não
tem fiscalização pintam e bordam, mas não vão passar por cima da
nossa fiscalização e do nosso mandato. Votamos contra o projeto, por
não ter a transparência e por falsear a verdade na mensagem mandada,
enviada a esta Casa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Em votação. Os Senhores Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado, com os votos contrários
do Deputado Adriano e o Deputado Wellington do Curso. O projeto
vai a segundo turno. Projeto de Lei nº 228/2019, de autoria do Deputado
Zé Gentil, (lê). Em discussão. Em votação. Os Senhores Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto
de Lei nº 227/2019, de autoria do Deputado Fábio Macedo (lê). Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai a Segundo Turno. Projeto de Lei n° 254/2019, de
autoria do Deputado Fábio Macedo (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
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Projeto de Lei n° 196/2019, de autoria do Deputado Leonardo Sá. O
Deputado Leonardo Sá está ausente. Fica transferido para a próxima
sessão. Projeto de Lei n° 245/2019, de autoria do Deputado Zito
Rolim (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai a Segundo Turno.
Requerimento n°342/2019, de autoria do Deputado Prof. Marco
Aurélio. O Deputado está ausente. Fica transferido para a próxima
sessão. Requerimento n° 343/2019, de autoria do Deputado Arnaldo
Melo (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n°344/2019, de
autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento à deliberação da Mesa: Requerimento nº 341/2019, de
autoria da Deputada Mical Damasceno (lê). Como vota a Deputada
Cleide Coutinho? Deferido. Inclusão na Ordem Dia de segunda feira:
Parecer em Redação Final nº 316/2019 da CCJC ao Projeto de Lei nº
029/2019, de autoria do Deputado Roberto Costa; Projeto de Lei nº
235/2019, de autoria do Deputado Fábio Macedo, em primeiro turno;
Requerimentos 345, 346, 347 e 348/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso; Requerimento nº 349/2019, de autoria do
Deputado Ricardo Rios; Requerimentos 351 e 352 /2019, de autoria
do Deputado Zito Rolim; e Requerimento nº 353/2019, de autoria do
Deputado Felipe dos Pneus.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos
ou Blocos. Bloco Parlamentar Solidariedade/PP, ausente. Declina. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Declina. Bloco Parlamentar
Democrático PL/PMN.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Deputado
Glalbert Cutrim, Presidente, o Deputado Vinícius Louro, por oito
minutos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Vinícius Louro, por oito minutos.

O SENHIOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz aqui mais
uma vez, por incrível que pareça, Deputado Zito Rolim, é para falar da
BR-135, da 316 e as estradas federais do estado do Maranhão. Eu, às
vezes, quero pedir desculpas aos colegas Deputados, aos internautas,
aos telespectadores da TV Assembleia pela palhaçada que está
acontecendo no nosso estado. Eu fico aqui chateado, Deputado Zito
Rolim, porque estão tratando o povo do Maranhão com uma falta de
respeito que não tem proporção, por meio do Governo Federal e do
Dnit. Agora mesmo, nesse final de semana, estava me deslocando da
cidade de São Luís para Pedreiras, nesse evento junino que eu tive em
Trizidela, como agora de Trizidela do Vale para São Luís na segunda-
feira, quando eu me deparei, Deputado Zito Rolim, com um serviço do
Dnit lá no trecho de Alto Alegre a São Mateus. Eu simplesmente fiquei
pasmo, fiquei tentando compreender, entender, arrumando alguma
justificativa dentro da minha cabeça para avaliar aquele tipo de serviço
que eles estavam fazendo naquele trecho de Alto Alegre a São Mateus.
Um aparato muito grande de caçambas, tinha escavadeira, carregadeira,
e, quando eu olhei, a pista interditada com vários funcionários, cones,
todo mundo bem fardado, bem vestido. Eu até fiquei feliz, sabe, Zito,
porque achei que agora tinha começado o serviço na BR-135. Agora,
Deputada Helena Duailibe, quando eu olhei o material que eles estavam
colocando nessa buraqueira, eu mesmo não entendi, nem conheço aquele
tipo de material. Eu tentei entender. Se fosse agora, como a tecnologia
está muito grande, se fosse aquela massa asfáltica que é seca e os carros
vão passando e ela compacta, mas não, estavam colocando lá resto de

asfalto que foi triturado de outras rodovias, estavam colocando piçarras
para tapar o buraco daquele trecho, gastando dinheiro do povo para
passar sebo na venta de jumento. Essa é a palavra certa. Então, eu
venho aqui onde, desde o início dessa legislatura, Deputada Helena,
sempre disse que não iria parar de falar enquanto o Dnit não começasse
a respeitar o povo do Maranhão, porque é uma falta de respeito, é uma
falta de compromisso, é uma irresponsabilidade o que esse órgão está
fazendo com o povo maranhense. Deputado Wellington, são duas horas
e meia de viagem de Miranda a Alto Alegre. Vossas Excelências, que
pegam essa rodovia BR-135, Deputado Zito, só se consegue rodar a 20
km, 30km nesse trecho onde a rodagem é de 80 a 100 km permitido.
Nós temos que chamar o Dnit para cá. O superintendente já inventou
uma desculpa que nunca houve isso, que tinha que mandar, pedir
autorização para o DNIT nacional, para o Ministério dos Transportes,
inventou meio mundo de desculpa. Eu quero entender por que ele está
evitando vir para esta Casa, explicar: “Olha, a estrada não foi feita, não
foi por causa de mim, ou do Dnit do Maranhão não, é por causa disso”.
Que em outros tempos nós lutamos com os Deputados Federais e
conseguimos recursos aqui, começou na Assembleia Legislativa, e os
Deputados por emenda de bancada colocaram um aditivo para a
duplicação da BR-135, mas isso está me chamando muito a atenção,
Deputado Zito, Deputada Helena, Deputado Wellington, Presidente
Glalbert, porque fazer um serviço desse nojento, asqueroso, enganando
a consciência do povo, isso não existe, Deputado Wellington do Curso,
Deputado, com aparte.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(aparte) – Deputado Vinícius, tem uma pauta, desde o início do nosso
mandato, em 2015, com relação ao Dnit, e também com relação à
Sinfra. O pau que dá em Chico, também tem que dar em Francisco.
Assim como reclamamos do Dnit, temos também que buscar soluções
para as rodovias estaduais. Naquela área de atuação de V. Ex.ª, que eu
conheço muito bem também, fui muito bem recebido na sua cidade,
muitas vezes, muito antes de ser Deputado, dada a aproximação que
nós temos familiar, que eu tenho com o seu pai, com dona Adelaide,
sua mãe, muito antes de ser Deputado. Então, não só na cidade de
Pedreiras, como nas cidades circunvizinhas e também em outras áreas
saindo de Chapadinha, saindo de Caxias, de várias áreas no Estado do
Maranhão, e não tão distante, na região Metropolitana também, na
MA-204. Hoje mesmo, eu vou publicar algumas fotos e imagens da
MA-204. E que nós tenhamos essa mesma altivez tanto para o Dnit,
que já trouxemos o Dnit aqui uma vez, para trazer novamente o Dnit e
trazer também a Sinfra, para que nós possamos tratar das rodovias
federais e rodovias estaduais, para que possamos dar satisfação para a
população do nosso Estado das rodovias. Nós que percorremos o
estado do Maranhão, de carro, diferente do Governador que percorre
de avião, de helicóptero, não sabe o que é rodovia esburacada, não sabe
o que é estrada esburacada, diferente de V.Exa., diferente do Deputado
Wellington. Nós conhecemos essa triste realidade. Que nós possamos
trazer para esta Casa, Dnit, Sinfra, e tratar, com muita responsabilidade,
com muita seriedade, e não só a cobrança, mas a efetivação de melhorias
nas estradas do estado do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado
Wellington, muito obrigado pelo aparte de V. Exa., mas eu até discordo
um pouco da opinião de V.Exa. porque V.Exa. acompanhou aqui dos
meus pronunciamentos, desde dessa primeira legislatura, quando iniciou,
que quantas vezes eu vim aqui agradecer ao Governador Flávio Dino,
agradecer ao Secretário Clayton Noleto. A MA que liga Independência
a Pedreiras foi feita o tapa-buraco. A MA que liga Pedreiras a Joselândia
foi feito o tapa-buraco. A MA que liga São Raimundo do Doca Bezerra
a Barra do Corda foi concluído e entregue zero km. A MA que liga
Cariri a Esperantinópolis foi entregue. A MA, agora, Deputado Zito,
está sendo reformada de Coroatá a Vargem Grande. Senhor Presidente,
para concluir, a MA que liga a BR até Cedral, na região da Baixada, foi
feito o tapa-buraco, ou seja, Deputado Wellington do Curso, não
confunda MAs com BRs. V.Exa. disse daquela estrada do lado de
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Chapadinha. Ali é uma BR, não é uma MA. Então, diferente, do Dnit,
não existe nenhuma frente de serviço no estado no Maranhão. E a
frente que está sendo lá não é asfalto, não; é uma borra que estão
botando de piçarra. E aqui no estado do Maranhão tem 42 frentes de
serviços sendo trabalhadas. Só que o estado é grande, não se faz de
uma hora para outra. Mas dede o período chuvoso as estradas nunca
pararam. Quero até aqui parabenizar o empresário da empresa, o
Eduardo DP, que sempre fez os asfaltamentos lá na nossa região.
Então, Deputado Zito, a gente não pode confundir federal com estadual.
Eu estou cobrando uma coisa que é realidade. Estou justificando nas
estradas que eu ando, que eu conheço, tenho informação que foram
reformadas, como eu citei. V.Exa. também tem que trazer as estradas
que realmente estão precisando de serviços. E lá na Sinfra, eu tenho
certeza que está no plano de serviço para serem efetuadas as devidas
reparações. Deputado Zito Rolim.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM (aparte) – Deputado
Vinicius, é uma pena que o Dnit esteja subestimando a população
maranhense, que são os que mais utilizam-se dessa BR. Na verdade,
eles estão fazendo, ou seja, copiando o que faziam aquelas crianças ali
no Ceará, no Piauí, que, apesar das estradas serem conservadas, muito
mais bem conservadas, mas quando surgiam algum buraco, aquele
pessoal, como uma fonte de renda, ficava colocando pá de piçarra
naqueles buracos...

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Boa
observação, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM – Aí o Dnit copiou
querendo enganar o povo do Maranhão. Na verdade, eles não estão
cumprindo aquilo que é de uma empresa séria, tratar o povo com
dignidade. Com relação às MAs, a gente aqui quer fazer uma defesa do
Governador Flávio Dino, porque, na verdade, ele está cuidando das
MAs. Na MA Coroatá a Vargem Grande já foi iniciado o tapa-buraco.
Na MA do km 17 ao triângulo nunca parou, é uma construção nova.
Mas mesmo no inverno nunca paralisou. A empresa do Eduardo
continua fazendo esse trabalho lá. Então significa que a parte do
Governo do Estado está sendo feita. Agora o Dnit, na verdade, está
deixando de cumprir com o seu papel. Portanto a gente tem que repudiar
essa forma como eles estão agindo com os maranhenses. E que a gente
possa tomar providências o mais rapidamente possível. Até porque
não é de hoje que se cobra esse compromisso do Dnit e eles estão
fazendo vista grossa, enrolando os maranhenses. Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Muito
obrigado, Deputado Zito Rolim. Quero que incorporem a sua fala no
nosso discurso. Para V. Ex.ª observar, eu rodo nessas estradas todo
final de semana. Eu sou aqui a prova viva de trazer todo o raio x dessa
estrada, da BR-135, da 316, aqui, semanalmente, fazendo uma prestação
de contas do que acontece no Dnit na recuperação dessas estradas. E V.
Ex.ª fez uma grande observação, Deputado Zito Rolim. Realmente eu
não tinha parado para atentar. Me parece que o Dnit está fazendo igual
realmente ao que essas crianças faziam em estradas de outros estados.
Para fazer como fonte de renda, pegavam ali a piçarra com a pazinha,
um carro de mão e jogavam dentro do buraco para esperar o motorista
passar e dar uma gorjeta para elas. Simplesmente parece que o Dnit
está fazendo da mesma forma, haja vista que ele está gastando dinheiro
público. Por isso, nós temos que trazer o Dnit para cá, para ele realmente
justificar e falar quanto esse trabalho de tapa-buraco está custando
para os cofres públicos. Será que já não dava para trabalhar com esse
recurso, por mais que o trecho fosse menor de recuperação? Já não
daria para fazer um serviço que prestasse, um serviço de vergonha, um
serviço digno do povo maranhense? Não esse engodo que o DNIT está
fazendo em todo o estado do Maranhão, tentando enganar a consciência
do povo. Hoje, daqui para Pedreiras, Trizidela do Vale, são seis horas
de viagem por uma estrada que você percorria o trecho em duas horas
e meia, Deputado Zito Rolim, Deputado Wellington do Curso. A

estrada, Presidente Glalbert Cutrim, que foi entregue, ano passado, de
Bacabal a Santa Inês, uma e não foi um tapa-buraco, foi toda reformada,
mas hoje está igual a uma peneira, cheia de buracos. Cadê a qualidade
dos serviços do Dnit? Presidente, muito obrigado pela tolerância. Eu
vou entrar aqui com a moção de repúdio contra o Dnit e quero que
todos possam assinar contra o gestor do Dnit que se recusou a vir a
esta Casa, o que mostra a sua falta de compromisso, a sua
irresponsabilidade e a sua ingerência dentro do órgão do Dnit, pelo que
vem ocasionando em todo o estado do Maranhão. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Bloco Parlamentar de Oposição. Declina.
PSDB, Deputado Wellington, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, quero fazer um
registro da nossa luta em defesa da segurança pública no estado do
Maranhão. Quando falamos em segurança pública, falamos de segurança
pública da sociedade, da população, mas também dos agentes de
segurança pública, da qualidade de vida dos agentes da segurança
pública, da melhoria na qualidade de vida dos policiais civis, dos
policiais militares e da ampliação no número de vagas para a Polícia
Militar e para a Polícia Civil. A nossa luta em defesa da Polícia Civil
para que possa melhorar as delegacias, o ambiente de trabalho dos
policiais civis, bem como também a quebra da cláusula de barreira dos
policiais civis, do concurso para policiais civis no estado do Maranhão,
a nomeação de mais de 300 policiais que aguardam nomeação, agentes,
escrivãs, peritos, delegados, bem como também da Polícia Militar do
Estado do Maranhão. O Governador Flávio Dino realizou um concurso
para 1.214 vagas, realizou um Curso de Formação para 3.200 homens,
mas só nomeou 1.214, portanto, 1.860 aguardavam a nomeação. 100
começaram o Curso de Formação e ainda restam 1.760 para serem
nomeados. Todos já fizeram o Curso de Formação, todos já são soldados
formados, não nomeados e desempregados pelo Governador Flávio
Dino. Nós estamos nessa luta em defesa dos soldados formados e não
nomeados pelo Governador Flávio Dino. Inclusive já realizamos
audiências públicas, eles já estiveram acampados, em frente ao Palácio
do Governo, por mais de 40 dias, e apresentamos elementos,
informações, fatos, provas para que a OAB pudesse ajuizar uma Ação
Civil Pública. Nós não temos competência para ajuizar uma Ação Civil
Pública. Nós provocamos a OAB Seccional Maranhão. Nós,
representamos a OAB Seccional Maranhão, e apresentamos todos os
elementos, todas as informações, todas as provas. E há mais ou menos
vinte dias a OAB já ia ingressar com uma Ação Civil Pública e foi
interpelado pelo Governo do Estado para que pudesse ter tratativas.
Até hoje, nada disso foi feito e a OAB já informou que vai ajuizar uma
Ação Civil Pública. Então, qualquer instante poderá ser ajuizado, poderá
ser protocolada uma Ação Civil Pública para garantir a nomeação dos
aprovados no Concurso da Polícia Militar, para que todos sejam
nomeados. Então, a todos aprovados no concurso da Polícia Militar
que nós estaremos realizando uma reunião, provavelmente, no próximo
dia 24 ou no dia 25, na OAB, com todos os candidatos, para explicar
os detalhes da Ação Civil Pública. Então, a OAB já se decidiu, já
definiu e, a qualquer instante, vai estar ajuizando a Ação Civil Pública.
E nós estaremos realizando uma audiência, uma reunião, no dia 24 ou
no dia 25, na OAB, com todos os aprovados no concurso para esclarecer
os detalhes do pedido da Ação Civil Pública. E mostra o descaso do
Governador Flávio Dino. O descaso na saúde, nós já demonstramos
aqui, mostra o descaso na segurança pública, já mostramos aqui. Um
cidadão que foi eleito para fazer a mudança no Estado do Maranhão,
mas a mudança que ele fez foi retirar cento e quarenta milhões da
Emap, da administração do Porto do Itaqui. É mexer no dinheiro dos
aposentados do Maranhão, retirar dinheiro dos aposentados. É isso
que ele faz, é estar viajando para o Paraná, viajando para Curitiba, para
estar visitando Lula, preso, é isso que o Governador Flávio Dino faz.
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As estradas todas esburacadas, problema na saúde, problema na
educação, problema na segurança pública, problema da falta d’agua.
Os servidores da Caema vão entrar de greve, a partir de segunda-feira,
e o Governador está fazendo o quê? Está em Brasília dando palestra,
está nos Estados Unidos dando palestra, está na Europa dando palestra,
está onde? Está em Curitiba, visitando Lula, preso, garoto de recado de
Lula. Mas já pensou? Olha o papel do Governador do Estado, garoto
de recado de presidiário, garoto de recado de Lula, já pensou? Olha o
absurdo! Governador do Estado do Maranhão, com tanta coisa para
fazer, com tanto problema para resolver, problema na saúde, problema
no tratamento de câncer, na hemodiálise, diabetes, hospitais lotados,
estradas todas esburacadas, não tem emprego e o Governador está
onde? O Governador está visitando o Lula preso. O Governador Flávio
Dino, o Governador do Maranhão, garoto de recado do Lula, já pensou
nesse absurdo! Mas vamos continuar firmes, lutando, denunciando,
cobrando, e apresentando solução para os problemas que cabe ao
Executivo. Nós temos que legislar e fiscalizar. E é isso que estamos
fazendo. Pode ser uma única voz, pode ser uma voz única, mas que não
se cala e que vai continuar acreditando e lutando por um Maranhão
melhor. Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

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

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

Resumo da Ata da Septuagésima Sessão Ordinária da
Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
dezoito de junho de dois mil e dezenove.

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

Pereira.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as):  Adriano, Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo
Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires, Daniella Tema, Detinha, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora
Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Hélio Soares, Mical
Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor
Cavalcante, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa,
Vinícius Louro, Wellington do Curso, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito
Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares,
Andreia Martins Rezende, Ciro Neto, Doutor Leonardo Sá, Fábio
Macedo, Glalbert Cutrim, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rigo
Teles e Wendell Lages. O Presidente declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior e do Expediente, que foi encaminhado à publicação. Em seguida,
concedeu a palavra a Deputada Mical Damasceno e ao Deputado
Wellington do Curso. Não havendo mais oradores inscritos para o
Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, a
discussão e votação do Projeto de Lei nº 292/2019, de autoria do
Deputado Hélio Soares, que dispõe sobre a proibição do acúmulo de
função de motorista profissional e cobrador de passagens, em veículos
destinados aos serviços de transportes públicos coletivos de passageiros
urbanos e interurbanos no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras
providências. A Sessão foi suspensa para emissão de pareceres pelas

Comissões e, em seguida, foi concedido pedido de vistas aos Deputados
Antônio Pereira e Fernando Pessoa. Por essa razão, o referido Projeto
de Lei foi transferido para a próxima Sessão ordinária. Com parecer
favorável da CCJC, em primeiro e segundo turnos, regime de urgência,
foi aprovado e encaminhado à sanção governamental, o Projeto de Lei
nº 173/2019, de autoria do Deputado Adriano, que altera a Lei nº
10.951. que institui o Programa de Realização de Palestras e/ou
Atividades Extracurriculares sobre o Código de Defesa do Consumidor
e Educação Financeira no âmbito do Estado do Maranhão. Em único
turno, foi aprovado o Parecer nº 309/2019, da CCJC, em redação final
ao Projeto de Lei nº 217/2019, de autoria do Deputado Felipe dos
Pneus, que institui o “Dia Estadual de Combate à Poluição nas Praças
e Limpeza das Praias e Lagoas Maranhenses” e dá outras providências,
sendo o referido Projeto de Lei encaminhado à sanção governamental.
Com parecer favorável da CCJC, acatando substitutivo, foi aprovado
e encaminhado ao segundo turno de votação, o Projeto de Lei nº 225/
2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa, que declara Patrimônio
Cultural Imaterial do Estado Do Maranhão o Festejo do Padroeiro São
Raimundo Nonato, realizado no município de Tuntum. Os Projetos de
Lei nos: 227 e 254/2019, de autoria do Deputado Fábio Macedo e 196/
2019, de autoria do Deputado Doutor Leonardo Sá foram transferidos
para a próxima sessão ordinária em virtude da ausência dos respectivos
autores.  Na sequência, foi submetido à deliberação do plenário o
Requerimento nº 332/2019, de autoria do Deputado Adriano,
convocando o senhor Carlos Rogério Santos Araújo, Presidente da
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, no
dia 25 de junho, às 11 horas, na Sala de Reunião das Comissões, para
tratar do Sistema de Abastecimento de Água na ilha de São Luís. A
votação deste Requerimento foi encaminhada pelos Deputados
Wellington do Curso, Adriano e César Pires, que o fizeram no sentido
de sua aprovação e pelo Deputado Doutor Yglésio, que o fez no sentido
de sua rejeição, sendo o referido Requerimento rejeitado, conforme
relação nominal anexa. Submetidos à deliberação da Mesa, foram
deferidos os Requerimentos nos: 333/2019, do Deputado Adriano, para
que sejam solicitadas ao Presidente da Companhia de Saneamento
Ambiental do Maranhão – CAEMA, Carlos Rogério Santos Araújo,
bem como à Presidente do Procon Maranhão, Karen Barros, informações
detalhadas acerca da falta de água que atingiu toda a região metropolitana;
334/2019, de autoria da Deputada Mical Damasceno, enviando
mensagem de pesar aos familiares do Senhor Manoel Mendes Veloso,
falecido em 05 de junho;  335/2019, de mesma autoria, no mesmo
sentido, enviando mensagem de pesar aos familiares da Senhora Wanda
Freire da Costa, que faleceu em 05 de junho; 336/2019, de autoria do
Deputado Duarte Júnior e 340/2019, de autoria do Deputado Rildo
Amaral, ambos justificando de sua ausência na Sessão plenária realizada
no dia 13 de junho do ano em curso, em razão de suas respectivas
participações na reunião da Comissão de Segurança Pública desta Casa.
Na forma Regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária os Requerimentos nos: 341/2019, de autoria da
Deputada Mical Damasceno; 342/2019, de autoria do Deputado
Professor Marco Aurélio e 343/2019, de autoria do Deputado Arnaldo
Melo. Não houve orador no primeiro horário do Grande Expediente.
Da mesma forma ocorreu no Tempo dos Partidos e Blocos e no
Expediente Final. 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, 19 de junho de 2019.

SESSÃO ORDINÁRIA
DO DIA 18 DE JUNHO DE 2019 ÀS 09h30.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA
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A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª

CLEIDE COUTINHO

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos
os nossos trabalhos. Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária 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 DEPUTADO OTHELINO
NETO - Ata lida e considerada aprovada. Com a palavra, o Senhor
Primeiro Secretário para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (lê Expediente) - Expediente lido,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Expediente lido. À publicação. Senhores Deputados, senhoras
Deputadas, não há, até o momento nenhum deputado, inscrito no
Pequeno Expediente. Deputada Mical Damasceno, V. Ex.ª tem cinco
minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem
revisão da oradora) – A Deus seja a glória! Senhor Presidente, senhoras
e senhores Deputados, Mesa Diretora, profissionais da imprensa,
galeria, funcionários desta Casa, imprensa, eu retorno, hoje, a esta
tribuna num dia memorável, num dia muito especial. Há dias que eu
estava afastada por questão de tratamento de saúde e até com saudades
de todos aqui. E, pela graça de Deus, pelo favor de Deus, estamos bem
de saúde e voltamos a esta tribuna no que para nós é um dia muito
especial. Eu não poderia deixar de glorificar a Deus neste plenário,
Senhor Presidente, pelos 108 anos de fundação, Deputado Edivaldo
Holanda, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Hoje faz 108 anos.
Fundada em Belém do Pará através de dois missionários suecos, Daniel
Berg e Gunnar Vingren, que vieram dos Estados Unidos no ano de
1910, trazendo a doutrina do batismo no Espírito Santos a qual,
conheceram nas orações das igrejas da rua Azusa, em Los Angeles,
onde lá presenciaram as manifestações espirituais que serviram de
base para a doutrina do Pentecostalismo. Sentindo no coração o desejo
missionário, fizeram a longa viagem ao Brasil, a fim de trazer as boas
novas no Evangelho. Inicialmente adotaram o nome de Missão Fé
Apostólica. Depois, Daniella Tema, nossa denominação passou a ser
chamada de Assembleia de Deus. O que a gente mais se alegra em ver é
a coragem daqueles dois homens, Deputado Rildo Amaral, que não
tinham nenhum parente aqui no Brasil. Desconheciam também a língua,
mas não tiveram medo. Chegaram a Belém do Pará. E hoje a Assembleia
de Deus se tornou a maior denominação do Estado do Maranhão e do
Brasil. E hoje, pela graça de Deus, estou aqui. Nasci em lar cristão, fui
criada no evangelho onde os meus pais me criaram no temor de Deus.
E o que mais me honra e o que mais me orgulha é que, hoje, estou
representando aqui no parlamento essa maior instituição do mundo.
Eu louvo a Deus por isso. Eu sei que estou representando todas as
comunidades evangélicas, mas sou membro das Assembleias de Deus
no Maranhão e tenho a felicidade de ter um pai pastor, de ter sobrinho
pastor, irmão pastor e sou de uma linha sacerdotal. Aqui eu não poderia
deixar de falar desta minha alegria, da minha satisfação de lutar pelos
princípios éticos e morais, pelos princípios cristãos. São essas as
minhas palavras e que a cada dia, meu pastor Cavalcante, possamos
estar fortalecidos nessa fé, nessa rocha inabalável que é Cristo Jesus,
por meio das assembleias de Deus e outros credos que são de
denominação evangélica. Eu agradeço a palavra, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Algum Deputado ou Deputada vai se inscrever no Pequeno
Expediente? Eu vou suspender a sessão por cinco minutos até que
algum Deputado se inscreva ou então chamaremos a Ordem do Dia.
Deputado Wellington estava inscrito e terá cinco minutos sem apartes.
Em seguida, chamaremos a Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, galeria, imprensa,
internautas, telespectadores que nos acompanham por meio da TV
Assembleia, o nosso mais cordial bom dia e que Deus seja louvado.
Senhor Presidente, eu inicio o pronunciamento em defesa dos servidores
públicos do estado do Maranhão. Desde o início do nosso mandato,
temos feito a defesa dos servidores públicos do Estado do Maranhão.
Na manhã de hoje, eu quero fazer um recorte especial em torno dos
servidores do TJ. Dois projetos de lei estão tramitando nesta Casa e os
dois foram solicitados em caráter de urgência, um pelo Deputado
Adriano e o outro pelo Deputado Wellington. O Deputado Adriano
solicita o reajuste de 2.94 para os servidores e o Deputado Wellington
faz referência a um reajuste e uma reparação de um erro que deixou de
fora servidores que estão em caso extinto a vagar e que necessariamente
precisam desse reajuste. Inclusive o reajuste do caráter de urgência do
Deputado Adriano não engloba esses servidores, então há a necessidade
da votação desses dois projetos. Ontem, de forma muito atenciosa e
respeitosa, eu falei com o Deputado Pará e me coloquei à disposição.
Se ele quisesse, eu retiraria o caráter de urgência para que ele pudesse
entrar ou pudesse subscrever. Respeito eu tenho pelo Deputado Pará,
pelo Judiciário, por todos os servidores do Judiciário e estou fazendo
essa defesa. Conversei hoje pela manhã também com o Presidente
Othelino, já está fazendo essas tratativas com o Tribunal de Justiça.
Então, acredito que esteja andando bem, cumprimentar o Presidente
do Sindicato dos Trabalhadores da Justiça do Maranhão, Aníbal. Aníbal,
já conversei inclusive com o Presidente hoje, essas tratativas estão
indo. Ontem, eu me coloquei à disposição do Deputado Pará, liguei
também com o Presidente do Tribunal de Justiça. Então, acredito que,
nos próximos dias, teremos um desfecho positivo em defesa dos
servidores do Estado do Maranhão. Acreditando na Justiça e
acreditando também nas ações da Assembleia Legislativa, do Deputado
Othelino Neto, que tão bem preside esta Casa, ok? Senhor Presidente,
eu quero voltar à pauta da cidade de Imperatriz, como eu já falei,
defesa da cidade de Imperatriz e da população de Imperatriz. A
população de Imperatriz que eu tenho um carinho e um respeito tão
grande, só foram 321 votos, na cidade de Imperatriz, mas foram votos
honestos, votos limpos, votos sem o governo, sem diretorias, sem
Secretaria, sem Câmara Municipal, sem Prefeitura, votos limpos e
votos honestos. Votos que eu tanto honro, que eu tanto estimo e prezo
pela cidade de Imperatriz. Foram 321, foram poucos, poucos, mas que
muito me orgulho, votos conscientes da cidade de Imperatriz. Eu volto
hoje à tribuna, mais uma vez, para defender a cidade de Imperatriz. Já
é uma pauta nossa, em todo o Estado do Maranhão, que é o tratamento
de câncer. E o Promotor Doutor Nilton de Barros Belo Neto veio
pessoalmente a São Luís entregar um documento ao Secretário Carlos
Lula para que seja restabelecido num, mais rápido prazo possível, o
tratamento oncológico. Palavra do promotor em defesa da população
de Imperatriz. Viemos pessoalmente falar com o secretário de Saúde,
pois precisamos evitar que haja qualquer diminuição ou a suspensão
dos serviços, é inadmissível a ocorrência de hipótese desta natureza,
pois ocasionaria verdadeira tragédia consistente em mortes de milhares
de pacientes pelo Sistema Único de Saúde do Hospital São Rafael. A
minha defesa, em defesa da população, daqueles menos assistidos, dos
hipossuficientes, daqueles que não têm a quem clamar, não têm a quem
bradar, não têm a quem pedir socorro. E o Ministério Público veio
pessoalmente à cidade de São Luís tratar com o Secretário de Saúde em
defesa da população de Imperatriz. E eu faço minhas as palavras do
Promotor de Imperatriz. Eu estive no último final de semana em
Imperatriz, fui ao Hospital Socorrão, como já estive em outras vezes.



SEGUNDA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2019                                                                                   DIÁRIO DA ASSEMBLEIA22
Denunciei, em 2016, a situação do Socorrão de Imperatriz. O Socorrão
que estava cheio de baratas, justificaram que tinham colocado
dedetização. Enfim, as nossas ações em Imperatriz, estive na cidade de
Imperatriz também, durante uma audiência pública para tratar do rio
Tocantins. E eu, pessoalmente, fui ao rio Tocantins e verifiquei o local
onde estava sendo despejado o esgoto in natura no rio Tocantins,
assim como percorri vários trechos do rio Bacuri, e saí de lá com ações
efetivas. Nós protocolamos denúncia e informações e cobramos do
Governo do Estado e da CAEMA, como também denunciamos ao
Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal, no IBAMA
para que pudesse providenciar as investigações necessárias com relação
ao esgoto correndo a céu aberto e sendo jogado in natura no rio Bacuri.
E, consequentemente, sendo jogado também no rio Tocantins. Então,
mais uma vez, o Deputado Wellington em defesa da população de
Imperatriz e agora mais um tema importante: oncologia, tratamento de
câncer. E nós não podemos deixar que a cidade de Imperatriz, que a
população de Imperatriz, que a região tocantina fique a Deus dará.
Então nós estamos cobrando do Governador Flávio Dino ações efetivas.
Já apresentamos uma indicação e estamos cobrando. E vamos, inclusive,
ter uma reunião com o promotor de Imperatriz para tratar desse assunto,
que é de suma importância. Parabéns ao promotor Dr. Nilton de Barros
Belo Neto. E, mais uma vez, estamos à disposição da população de
Imperatriz. Que Deus abençoe a todos!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ordem do Dia. Projeto de Lei n. 292/2019, de autoria do
Deputado Hélio Soares (lê). Depende de parecer das comissões. Eu
vou suspender a Sessão para que as comissões emitam parecer.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Neto
Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (Presidente
da CCJ) - Senhor Presidente, em reunião conjunta das Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania e da Comissão de Obras, para análise
do Projeto de Lei n° 292/2019, de autoria do Deputado Hélio Soares,
designei o Deputado Dr. Yglésio como relator do presente projeto.
Entretanto, o Deputado Fernando Pessoa pediu vistas. E as vistas
foram concedidas como manda o nosso Regimento, vistas conjuntas ao
Deputado Antônio Pereira. Portanto vamos aguardar a devolução na
forma regimental das vistas do presente projeto, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Fica transferido para à próxima sessão. Projeto de Lei n° 173/
2019, de autoria do Deputado Adriano, (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai
à Sanção. Parecer n° 309/2019 da CCJ em Resolução final do Projeto
de Lei de autoria do Deputado Felipe dos Pneus, (lê). Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Projeto de Lei do Deputado Felipe vai à Sanção. Projeto de
Lei n° 225/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa, declara
patrimônio cultural e imaterial do estado do Maranhão o Festejo do
Padroeiro São Raimundo Nonato, realizado no município de Tuntum.
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Projeto de Lei n.º 227/2019, de autoria do
Deputado Fábio Macedo. Deputado ausente. Fica transferido para a
próxima sessão. Projeto de Lei nº 254/2019, de autoria do Deputado
Fábio Macedo, fica transferido para a próxima sessão. Projeto de Lei
nº 196/2019, de autoria do Deputado Leonardo Sá, fica transferido
para a próxima sessão em razão da ausência do autor. Requerimentos à
deliberação do Plenário. Requerimento nº 332/2019, de autoria do
Deputado Adriano, requer, após ouvido o Plenário, que seja convocado,
para prestar esclarecimentos a esta Casa, o senhor Carlos Rogério
Santos Araújo, presidente da Companhia de Saneamento Ambiental,
CAEMA, no dia 25 de junho, terça-feira, às 11 horas, na sala de

reunião das comissões, para tratar acerca do sistema de abastecimento
da ilha de São Luís.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Senhor
Presidente, é um convite ao presidente Carlos Rogério?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – É uma convocação, pedido de convocação

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Qual
Deputado está convocando?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – É o Deputado Adriano que solicita a convocação.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Pois não.
Obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, o requerimento vai entrar em votação.
Deputado Rafael Leitoa, V.Ex.ª quer se manifestar? Senhores
Deputados, vou colocar em votação. Os Deputados que aprovam a
convocação...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, escrevi para poder encaminhar. Consultei o pessoal do
PSDB aqui para poder encaminhar. Se eu puder encaminhar pelo PSDB,
muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Vossa Excelência tem cinco minutos, sem aparte.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Governador, desculpa, Presidente Othelino,
palavras têm poder. De repente, não é Presidente, Governador Othelino,
Presidente Othelino, demais pares, galeria, imprensa, Senhoras e
Senhores, vou só solicitar a compreensão de todos para a votação
desse requerimento do Deputado Adriano. Ontem nós havíamos
apresentado um requerimento, só que, tão logo eu vi o requerimento
do Deputado Adriano, eu retirei o requerimento para que não houvesse
conflito. Eu estava sendo contemplado pelo requerimento do Deputado
Adriano, então, perfeitamente, já atencioso. Ontem mesmo conversei
com o Deputado Adriano e já hoje novamente com o Deputado Adriano
e mais outros dois requerimentos. Esse primeiro requerimento, fazendo
a solicitação e convocação do Diretor da CAEMA, para que venha
prestar os esclarecimentos, as informações, não é a primeira, nem a
segunda, nem a terceira vez que falta água na região Metropolitana,
falta água em São Luís. Talvez alguns não percebam porque moram em
condomínios, moram em prédios, edifícios, tenham abastecimento por
carro pipa, talvez não sintam essa falta. Mas quem é da população
mais carente, quem é da periferia, quem é dos bairros mais afastados,
sente isso muito isso. E no último fim de semana mais de 80 bairros
ficaram sem água, é inadmissível. Todo e qualquer problema que ocorre
no abastecimento do Italuís/São Luís, a população mais pobre sofre, a
periferia sofre. Dessa vez, foram mais de 80 bairros. E nós percorremos
alguns bairros. Nós fomos à Cidade Operária, à Cidade Olímpica,
fomos à Janaína, fomos ao Coroadinho. E ontem eu estive no Anjo da
Guarda. Fui verificar o chafariz, lá no Anjo da Guarda. Lá por volta das
17h, 18h, a água já estava voltando, muita fraca nas torneiras, mas
voltando. E a população reclamando que estava sem água no Anjo da
Guarda, desde a última segunda-feira, 8 dias sem água na região do
Anjo da Guarda. E esse chafariz, que é o único que existe na região, ele
abastece não só a região do Anjo da Guarda, mas de vários bairros que
vêm pegar água neste Chafariz. Então, vejam o sofrimento de pais de
família, de donas de casa andando com bacia na cabeça, com balde na
cabeça, para poder pegar água no chafariz para levar pra casa. E olha o
absurdo, a água voltando ontem por volta das 17h, Deputado César
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Pires, a água voltando ontem, por volta das 17h, Deputado César, e a
reclamação da população. É uma água que não é todo dia, é dia sim dia
não. E o mais importante: a conta vem toda vez, todo mês, a água vem
dia sim e dia não e a conta não falha. E olha o absurdo, uma conta que
trata do abastecimento de água e trata também do esgoto. Nós estamos
inclusive com o projeto dando entrada nesta Casa para tramitar e
discutir com a sociedade. Como é que você vai pagar um esgoto que é
o mesmo valor da água se você não tem esse tratamento de esgoto? É
um absurdo, mas voltando ao requerimento, de autoria do Deputado
Adriano, pedimos a complacência dos Deputados para que possam
explicar o motivo da falta de água não só em São Luís, depois que eu fiz
a denúncia, recebi várias denúncias da cidade Imperatriz, por exemplo.
Deputada Thaiza Hortegal, muitas pessoas, em Imperatriz, mandaram
mensagem. “Deputado, o Senhor está achando que só falta água
somente em São Luís? Aqui em Imperatriz também temos esse problema,
bairros que não tem água, bairros que tem água dia sim, dia não, bairros
que faltam água”. Então, o problema é de todo o Maranhão, precisamos
discutir, sim, essa situação. E depois que soube da denúncia de
Imperatriz, tem uma denúncia que causou que estranheza. Lá na cidade
de João Lisboa, que é a cidade onde mora o pai do Governador Flávio
Dino, onde mora o pai do Governador, está sem água já mais de 20
dias. Estava com problema na bomba, levaram a bomba, a bomba não
prestou e continua sem água na cidade João Lisboa. Alegaram que um
caminhão vai sair de Imperatriz para vir buscar essa bomba. Ora, ora,
ora, Senhoras e Senhores, por que essa bomba não sai logo daqui de
São Luís para levar para João Lisboa? A população de João Lisboa já
está há mais de 20 dias sem água. Então, a nossa defesa não só da região
Metropolitana, não só de São Luís, mas de todo o Maranhão.
Precisamos, sim, discutir essa situação do abastecimento de água em
todo o Maranhão. E, senhoras e senhores, gostaria de contar com a
complacência de vocês em nome da população. Esse pedido não é do
Deputado Adriano, não é do Deputado Wellington, é da população da
região metropolitana. A população quer que a Assembleia Legislativa
possa ouvir o diretor da CAEMA. Então contamos com o voto de
todos para que possamos ouvir o Diretor da CAEMA, no próximo dia
25, para esclarecer. E, senhoras e senhores, não tem nada de mais.
Deputado Rafael Leitoa, não tem nada de mais que ele venha esclarecer
os motivos pelos quais levaram a cidade de São Luís, a região
metropolitana ficar sem o abastecimento de água por quase 8 dias. Um
transtorno de um bem que é devido a todos constitucionalmente.
Imaginem os senhores que nós temos aqui o líder do Governo Deputado
Rafael Leitoa, que tão bem luta por esse bem precioso, que é a água na
residência, na casa de todos. Então acredito que o próprio líder do
Governo Deputado Rafael Leitoa é a favor dos esclarecimentos do
Diretor da CAEMA para que possa esclarecer não para o Deputado
Adriano, não para o Deputado Wellington, mas, sim, para a população
do Estado do Maranhão os motivos pelos quais a população padece
pela falta d’água nas suas torneiras. Era o que tinha para o momento,
Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Senhor Presidente,
Deputado Adriano. Encaminhar como autor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Adriano. V. Ex.ª tem cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Bom dia, Senhor Presidente, senhoras e senhores Deputadas e
Deputados, galeria, telespectadores da TV Assembleia, funcionários
desta Casa, maranhenses. Senhor Presidente, subo a esta tribuna para
encaminhar o voto como autor do Requerimento da convocação do
senhor Carlos Rogério Santos Araújo. Nós todos sabemos, o povo
maranhense, principalmente os ludovicenses, que a cidade de São Luís
passa e ainda passa por um desabastecimento de água muito grave.
Nesses últimos 20 dias, dependendo do bairro em que você mora, não
existe o abastecimento de água. O que gera uma série de problemas.
Primeiro, problemas de desinformação da CAEMA. Nós não sabemos,

precisamente, o que que está acontecendo. O Governador Flávio Dino
diz que interligou o novo ITALUIS, mas a CAEMA diz que o problema
foi no trecho do antigo ITALUIS. Bom, o senhor Carlos Rogério precisa
vir a esta Casa para prestar informações básicas. Aqui nós não estamos
pedindo de forma alguma, nem criticando de forma alguma o Governo
do Estado. Nós queremos apenas informação do senhor Carlos Rogério.
A nova ITALUI, está funcionando? O rompimento ocorreu na nova
ITALUIS ou na velha ITALUIS? Em que parte do ITALUIS ocorreu
este rompimento? A vazão de água está ocorrendo de forma natural?
Não está? Esses consumidores que foram afetados pela falta de água,
aqueles que tiveram que contratar carros-pipa serão reembolsados pela
CAEMA? Aqueles que pagam a taxa social da CAEMA terão abatimento
por esses dias de falta de água? Outra questão: como está a qualidade
da água neste momento em que recomeçou o serviço? Não sou técnico
no assunto, mas sei que, a partir do momento da ligação e da religação
da água, existe ali um problema de qualidade da água. Tenho conversado
com alguns Deputados e Deputadas, tenho conversado com membros
da imprensa, com pessoas da área, e muitos não estão entendendo o
que está acontecendo. Então, o que nós estamos pedindo aqui, Senhor
Presidente, é que o senhor Carlos Sérgio venha prestar informações à
Assembleia Legislativa, principalmente aqueles Deputados cuja grande
maioria é votada na grande ilha, acerca do abastecimento de água, sobre
o que está acontecendo. Há um tempo o Governador Flávio Dino disse
que, com a interligação do novo ITALUÍS que foi iniciado aí no governo
Roseana, e ele passou quatro anos para consertar apenas uma
interligação, ele disse que São Luís passaria 20 anos sem falta de água,
mas, pasmem, nós passamos 20 dias sem água na grande São Luís.
Então é muito importante que a gente possa convocar para esta Casa o
seu Carlos Sérgio. Coloquei também aqui um requerimento que será
deliberado pela Mesa, solicitando informações da CAEMA e solicitando
informações também do Procon. Precisamos saber a atuação do Procon
em relação à CAEMA, que é uma empresa estatal que trata diretamente
com consumidores. No caso em que faculdades, postos de gasolinas e
outras empresas estão envolvidas e que de fato ferem o Código do
Consumidor, o Procon age de forma enfática. Agora nós queremos
saber se o Procon, que é comandado pelo líder maior dele, que é o
Flávio Dino, também entrará com uma ação contra a própria CAEMA,
que é estatal, do Governo do Estado, porque tem que ter imparcialidade.
Então nós queremos saber também e cobrar se o Procon entrará com
uma Ação Civil Pública contra CAEMA para reembolso e indenização
de todos os consumidores da CAEMA. Então, essa é a situação que
nós precisamos colocar em prática, precisamos colocar aqui como uma
prioridade dos Deputados e, portanto, peço aos meus pares, aos meus
ilustres pares, Deputados e Deputadas, principalmente aqueles que
são votados na grande ilha, em São Luís, nos bairros que estão sendo
mais afetados, aqueles que têm pretensão de ser candidato a Prefeitos
aqui. Temos aqui 5 pré-candidatos a Prefeito. Peço aqui, de forma
enfática, ao pai do Prefeito, Deputado Edivaldo Holanda, que vote a
favor desse requerimento. Aqui nós não estamos fazendo nada contra
a Prefeitura de São Luís. Nós estamos fazendo nada contra o Governo
do Estado do Maranhão. Nós estamos fazendo algo a favor da
população ludovicense, da população do Maranhão. Então, peço, de
forma bastante enfática, que a gente possa convidar, se quiser aqui, até
mesmo retirar este meu requerimento de convocação. E a gente pode
entrar em uma negociação aqui junto, Deputado Rafael Leitoa, um
acordo para que a gente possa convidar o Presidente, Senhor Carlos
Rogério, nas Comissões aqui, até para aqueles que são pré-candidatos,
aqueles que foram votados aqui, não têm que ficar em situação
complicada em relação ao Governo. Eu votarei a favor, mas aqueles
que votarão contra terão, em um futuro muito próximo, que dar a
explicação à população ludovicense, o porquê não convidou, não
aprovou este convite, este requerimento solicitando aqui o Presidente
da CAEMA. Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Presidente,
eu gostaria de também solicitar votação nominal, por favor.
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O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Senhor

Presidente, pela Ordem. O Deputado Adriano, no encaminhamento,
em determinado momento, ele falou em convidar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Eu não sei se ficou clara a resposta. O requerimento é de
convocação e não de convite.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Pois não.
Presidente, durante o encaminhamento o Deputado autor falou que os
deputados poderiam votar o convite. Então eu fiquei na dúvida porque
eu sei que o encaminhamento oficial foi uma convocação. Então eu
quero saber se nós vamos votar o convite ou a convocação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - O Requerimento é de convocação. Dependendo do que o
entendimento que fizerem ali, pode ser convertido em algum outro
instrumento.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Exatamente.
O que eu ouvi dele na tribuna ele falar em convite, aí fiquei na dúvida.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – A Sessão está suspensa por dois minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Pela ordem,
Senhor Presidente. Como já houve os encaminhamentos com relação
ao requerimento do Deputado Adriano e V.Ex.ª deve colocá-lo em
votação agora, só quero encaminhar à Base do Governo para a gente
rejeitar o requerimento do Deputado Adriano, de convocação, tendo
em vista inclusive que os serviços de recuperação do rompimento da
adutora que ocasionou esse certo transtorno na capital já foi solucionado
e também há aí um pedido de informação do Deputado Adriano à
Mesa. Obviamente que ao que podemos nos referir é ao requerimento
ao Plenário, mas o nosso encaminhamento é pela rejeição da convocação
do presidente Carlos Rogério aos deputados da base, ficando, assim,
de pé quando V.Ex.ª iniciar o processo de votação.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Senhor
Presidente, pela Liderança do PV. Reunidos aqui, nós não vamos aceitar
ser transformada a convocação em convite. Da última vez que foi feito
isso aqui, que era para o diretor do IPREV vir, quem veio foi o Senhor
Secretário do Gabinete Civil sem nenhuma informação. Veio o senhor
Rodrigo Lago sem nenhuma informação do foco que nós estávamos
pedindo. Então nós achamos um desrespeito à oposição e não vamos
aceitar. Se tiver que perder, que venha a perder. A única coisa que eu
peço a V.Ex.ª é que registre o voto das pessoas que votaram contra o
requerimento.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington, lembrando a todos que façam Questões
de Ordem, os encaminhamentos já foram feitos, deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Presidente, só relembrando as nossas atribuições
parlamentares da Oposição. Diminuir a oposição nesta Casa e
principalmente os nossos mandatos. A base do Governador Flávio
Dino no Congresso faz solicitação de Ministro e não tem nada a ver,
ninguém reclama isso, então chega no Congresso e convida o Ministro
da Ciência e Tecnologia, convida o Ministro da Economia e lá não tem
problema nenhuma, mas, quando chega na Assembleia Legislativa, nós

não podemos convidar Secretários, pelo contrário, Secretário é que
tinha que estar disponível para vir prestar esclarecimentos sem precisar
ser convidado, muito menos convocado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington, Vossa Excelência já encaminhou, então
já passou esse momento de fazer o encaminhamento. Deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (Questão de
Ordem) – Só para fazer o registro que de toda forma, mesmo votando
pela não convocação do presidente da Caema a esta Assembleia, por
conta de muitas vezes a gente ter tentando fazer um acordo aqui com a
Oposição para uma solução intermediária a fim de que ele viesse,
votaremos contra a convocação por entender que o objetivo, no caso,
aqui é espetacularizar a causa, fazer tumulto junto a Caema que, querendo
ou não, as obras foram feitas para tentar restabelecer o serviço de
prestação de água. Foi um rompimento no segmento antigo do Italuís,
lembrando que, em 2017, foram investidos 134 milhões de reais em 19
quilômetros de extensão de obra. Portanto, a Caema, obviamente, tem
muitos problemas e eu estou registrando aqui que vamos convocar
pela Comissão de Saúde o presidente da Caema e, caso não compareça
a esta Casa, ele estará cometendo crime de responsabilidade.
Individualmente, pela Comissão de Saúde, nós vamos fazer o convite
a ele para que compareça. Só deixar registrado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Questão de Ordem, Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Senhor
Presidente, Questão de Ordem. É lamentável que esses dias todos sem
água ainda seja espetáculo.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente,
isso daí é encaminhamento. Isso não é Questão de Ordem, Presidente.
Isso aí é Encaminhamento. Por favor, Presidente!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, vamos concluir, porque os
encaminhamentos já foram feitos. Questão de Ordem é uma questão
que vai influenciar na votação. A argumentação já foi superada e aí eu
vou ter que fazer garantir o Regimento e que as discussões já foram
concluídas.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Estamos
discutindo. Estamos dizendo que não há espetáculo. Eu estou dizendo
que não é espetáculo. Eu nunca ouvi dizer que carregar balde na cabeça
seja espetáculo, de água. Eu nunca ouvi dizer aqui que discutir a
necessidade do povo é espetáculo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço-lhe, gentilmente, que não prossiga com a discussão,
porque já foi encerrada.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Eu não estou
discutindo, mas será que eu não tenho o direito, Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – V. Ex.ª tem direito de encaminhar, mas V. EXª já o fez...

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Como é que a
gente faz encaminhamento sem argumentação, Presidente? Isso até
tergiversa sobre todos os meus conceitos básicos, que é o Parlamento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Meu querido, Deputado César, se V. Ex.ª quiser encaminhar,
o espaço para encaminhamento existe, mas como Questão de Ordem,
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não se pode fazer uma argumentação. A Questão de Ordem é regimental.
Senhor Presidente, está ferindo o regimento aqui, está ferindo ali...

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Mas está ferindo
a dignidade do Parlamento quando você diz que a Oposição quer
espetáculo, Presidente! Pelo amor de Deus! Onde é que existe isso?
Que é carregar esses dias todinho sem água, carro pipa que não vem.
Pelo amor de Deus!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado César, V. Ex.ª pode encaminhar. Não se discute o
tema em Questão de Ordem, Deputado César, V. Ex.ª sabe disso.
Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
Deputado César para encaminhar pela Liderança do partido de
Oposição, por favor, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – V. Ex.ª tem cinco minutos, sem apartes, agora é o momento...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Ele já fez o
encaminhamento. Ele abriu a fala, inicialmente, pedindo que estava
encaminhando pelo Bloco. O Deputado Adriano já encaminhou como
autor, Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Eu encaminhei,
Deputado...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Não é
tumultuar não, é regimental, o Deputado César pediu, está aqui...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado César, V. Ex.ª tem cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós. Presidente, é lamentável que
eu continue assistindo nesta Casa, determinadas situações que ferem a
dignidade deste Parlamento e, sobretudo, cega a missão institucional e
a missão regimental, e o que nós temos nesta Casa. Dizer que é
espetáculo, Presidente. Tentar se trazer o presidente da CAEMA aqui
para prestar esclarecimentos, quando o povo lá fora estava morrendo
de sede, quando os carros pipa não chegaram, quando o dinheiro foi
gasto sem que tenha conseguido atingir o seu fim, isso é espetáculo,
Senhor Presidente? Isso é negar uma história para que mais tarde agora
já, já e V. Ex.ª vê como muitos fogem desse discussão aqui presente,
porque talvez estão querendo prefeitura e sabe o tanto que é difícil
depois dizer que votou contra a convocação de um homem que deixou
uma população de um milhão e cento e pouca mil pessoas em sua parte
com sede, Presidente? Sem ter alguma coisa para lavar a sua roupa,
para tomar banho, para fazer a comida dos seus bebês, das suas crianças
e deles mesmos. Que chega em casa, um trabalhador que a situação de
ônibus é precária e quando chega ainda tem que buscar água nas fontes,
as citei aí em relação a isso. Ora, Presidente, se a Oposição não grita,
não reclama, quem há de reclamar aqui neste Parlamento que não venha
a ser a própria Oposição? Não se está querendo fazer espetáculo com
ele não, estamos querendo que ele preste contas daquilo que ele deve
prestar, porque é um direito regimental e constitucional desta Casa, da
forma que é na Câmara, eu vi o Moro, ontem, vai ter que ir à CCJ
prestar esclarecimento sobre os hackers que estavam ouvindo. E aqui
nesta Casa, nós não podemos chamar o Presidente da CAEMA para
prestar esclarecimento? E vamos dizer que água é a fonte viva da vida,
como que é, se a esse povo pobre é negado tudo isso? Ele não tem que
prestar esclarecimento ou não. Como é que é lá atrás, quando era líder
do Governo, quando acontecia qualquer coisa dessa ordem, a Casa
desabava? E aqueles mesmo hoje que estavam aqui reclamando se
recusam a aceitar o óbvio, que são as pessoas que exercem o poder vir

prestar esclarecimento. Onde é que está isso? Cadê os que defendem
toda uma população que, às vezes, ficam em seus gabinetes e não vem
aqui votar? Olhem aqui a quantidade de pessoas que estão ali, 32, mas
somem aqui quantos têm e não votam? Se escondem para poder dizer
que votaram contra o povo. Mas vai ser registrado. Vai ser registrado
esse voto. Pode ter certeza disso. É isso que eu quero. Mas dizer que
é espetáculo, Presidente, de Oposição, não. É um direito líquido, certo,
regimental daqueles que têm honra, que têm uma aliança com o
compromisso, com o povo que fizeram lá fora. Votar para vir prestar
esclarecimento, Deputada Daniella Tema, onde é que está o pecado
dessa Casa? Não é para prender ninguém. Não é para execrar ninguém.
Não é para punir ninguém. É o mínimo necessário. Por que um milhão
de pessoas estavam com sede sem acesso à água aqui em São Luís? Que
direito tem a CAEMA? É um super-homem, um superdotado o senhor
Rogério de tal, que eu nem sei de onde tiraram? Não era preciso ser
convocado, não. Era preciso a CAEMA está dando nota oficial.
Enquanto se gasta dinheiro vendendo porto, devia está era agora dando
nota para CAEMA. É duro, Deputado, passar nos bairros da vida,
fazer política já, já sem que diga assim: “Eu te defendi. Eu estava lá
dizendo que eu queria água na tua casa”. Subam agora aqui os arautos
da paz, os protagonistas do cenário para poder dizer agora aqui que
defendem o povo. Um elemento básico que é a água, que é negado.
Deputado Hélio, é difícil acreditar que V. Ex.ª, um homem tão correto,
que vai defender já, já uma parte da produção aquática, vamos dizer
assim, da nossa sociedade, se recusar agora a votar contra a água. Estou
dando o exemplo pelo carinho e amizade que tenho por V. Ex.ª. Eu
encaminho as pessoas de bem, de paz, que digam assim: “Eu não quero
o povo de São Luís com sede”. Mas se quiserem o povo de São Luís
com sede, sem explicação, votem pela não convocação, mas se quiserem
um povo com explicação daqueles que têm obrigação de vir prestar que
diga assim: “Eu voto sim pela convocação”. Obrigado, Deputado
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Dr. Yglésio por 5 minutos para encaminhar pelo
Blocão.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem)- Senhor Presidente, o Deputado Rafael Leitoa
não já fez o encaminhamento?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington, só para explicar seu questionamento.
O Deputado Rafael fez a orientação da Bancada como líder do Governo,
assim como o Deputado César também o fez. Agora o Deputado Yglésio
vai encaminhar pelo Blocão. Então o Blocão já não terá mais outra
opção de encaminhamento, a não ser essa que será feito agora pelo
Deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Se isso não for um espetáculo aqui que nos antecedeu, eu não
sei como chamo isso. A gente tem fazer quando está aqui, em um cargo
de responsabilidade, como de representante público, a primeira cosia
que tem que fazer é resolver os problemas de fato. A construção de
uma unidade é feita por meio do diálogo, o que tentamos com a Oposição
e pensávamos que ia ser feita a costura de um acordo para o presidente
da Caema vir. Primeira coisa que eu deixo bem claro aqui é que o
presidente da Caema, já pedi para a minha assessoria fazer um
requerimento pela Comissão de Saúde para que ele compareça à
comissão na semana que vem a fim de fazer esses esclarecimentos
acerca da prestação. Digo que não tem prejuízo, primeiro porque o
problema já foi resolvido, lembro que o Italuís já é uma construção que
tem mais de 40 anos, quando o Deputado César era líder do Governo
aqui nesta Casa, um tempo não tão distante. Lembro ainda menino de
falta d’água na minha casa da mesma forma. Lembro a necessidade da
minha mãe de comprar uma caixa d’água para que a gente pudesse
estocar água e não lembro, em momento algum, de a Caema, no período
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que o Deputado César foi líder de Governo nesta Casa, porque sempre
fui muito ligado em política e tens a minha admiração por conta disso,
mas não me recordo dele chegando a esta tribuna para cobrar com tanto
entusiasmo a presença imediata da Caema em todo os bairros e não
lembro e nem sabia, até o presente momento, o nome do presidente da
Caema nos períodos que nos antecederam. Então, assim, primeiro, a
construção de uma solução é feita, volto a dizer, no diálogo e no
entendimento. O presidente da Caema virá a esta Casa em condições
de prestar esclarecimentos. Já fiz e combinei com o Deputado Felipe
dos Pneus, que é Presidente da Comissão de Obras, será uma reunião
conjunta da Comissão de Obras com a Comissão de Saúde por ser um
tema pertinente às duas e também da própria Comissão de Assuntos
Municipais, a qual eu presido, por se tratar de um assunto importante
dentro da metrópole, na ilha de São Luís. Então, assim, a população
pode ficar tranquila, o presidente da Caema virá a esta Casa, mas virá
para prestar informações e não para ser submetido à execração pública
aqui. Nós não podemos pegar as nossas insatisfações políticas, colocá-
las dentro de um cofo e eleger um cristo, porque o presidente da Caema
é presidente da Caema, ele não é Deus, infelizmente, porque a gente
queria realmente que fosse e São Luís não padecesse como padece com
a falta d’agua. Há um claro reconhecimento da necessidade de a empresa
melhorar a sua prestação de serviço e há também, Deputado César, um
inequívoco comprometimento da nossa parte com o apoio a quem
achar que deve pleitear os seus direitos na Justiça, inclusive buscando
a reparação, porque a população, Deputado Adriano, de forma alguma
deve arcar com custo de carro-pipa sem que a Caema ressarça. A Caema
é empresa pública que deve honrar com as suas fraudes, falhas e
incompetências quando ocorrerem, se ocorrerem, como qualquer outra.
Portanto, aqui foi votado e vai ser rejeitado. A gente pede que a Base
do Governo rejeite a tentativa de execração de um agente político aqui
nesta Casa, porque eu tenho certeza de que não vai ser isso que vai
resolver o problema da falta d’água em São Luís. O presidente da
Caema vai explicar o que aconteceu, vai explicar o que está sendo feito
para evitar que aconteça novamente, então a Casa segue exercendo com
o seu papel de responsabilidade. Quando bate na mesa e começa a
gritar, todo mundo presta atenção, mas isso não se transforma de
forma alguma numa solução. Isso aqui é bom para ego, é remédio para
ego, é como se fosse o egotril, isso aí, a gente bate um pouquinho na
mesa, todo mundo presta atenção, na galeria o pessoal vibra, mas cadê
água na torneira. Há 40 anos, a gente espera depois dos gritos aqui de
quem se diz oposição, água na torneira, nós vamos para trabalhar na
tranquilidade, na gentileza, no entendimento, para que a água, sim,
venha para a torneira dos maranhenses. Presidente, peço aqui que a
base do governo vote, em peso, pela rejeição da convocatória de execração
do presidente da CAEMA, pois ele será convidado, convocado pela
Comissão de Saúde, pela Comissão de Obras. Aí, sim, Deputado César,
se ele não vier é crime de responsabilidade. Serei eu a protocolar a
convocação dele obrigatória nesta Casa, muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de
Ordem) – Pela Ordem, Presidente, eu lamento que V. Exa. tenha citado
o meu nome 200 vezes, e eu não citei o nome de Vossa Excelência,
talvez por ausência de merecimento de citar o seu nome, não citei por
isso. Agora, o que eu digo, essa preocupação que tem que citar o meu
nome, eu não sei o que lhe leva a tanto, a tanta coisa, quando eu fui líder
do governo, eu não recuso, em nenhum minuto, mas eu tive adversário
aqui à altura que eu nunca procurei dizer porque não fizeram, ou que
deixaram de fazer. Eu sempre respeitei, era adversário do Presidente
Othelino, adversário do Deputado Rafael Leitoa, que eu tenho muito
respeito também, adversário político do Neto Evangelista, da Cleide
Coutinho, e sempre vi neles pessoas extremamente capazes e eu nuca
me apropriei um minuto de nome de ninguém. Eu nunca subi aqui,
Deputado, se não for para elogiar, eu nunca citei o nome de Flávio
Dino para nada. Porque talvez não mereçam eu citar o nome de nada,
eu não cito. Continuo a dizer que eu em relação à liderança de governo
se a CAEMA tinha a oposição batia e eu ficava calado, porque eu
achava que era culpado, minha ética que não permitia eu defender.

Agora eu lhe garanto uma coisa: eu não tenho duas caras, eu não defendo
no plenário uma coisa e na tribuna outra para ser filmado. Isso aí você
não vai ver de mim nunca. Os meus 62 de idade, eu sempre fui o que
sou.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, só para lembrá-los, nós vamos fazer
duas votações. Primeiro, o Requerimento verbal do Deputado Adriano
para que seja feita a votação nominal. E em seguida faremos a votação
do Requerimento, se aprovaremos ou não. Peço a atenção de todos e
todas, para a votação do requerimento verbal, de votação nominal. Os
Deputados que forem favoráveis à votação nominal permaneçam como
estão. Aprovado. Peço que libere o painel para que façamos a votação
nominal.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, só para orientar os Deputados, votando SIM aprova,
votando NÃO rejeita. Oriento a Base do Governo para votar NÃO.
Rejeitando o Requerimento do Deputado Adriano.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Então, Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, confirme
as presenças e votem SIM ou NÃO, de acordo com o entendimento de
cada um.

O SEHOR DEPUTADO ADRIANO (Questão de Ordem) -
Senhor Presidente, só para deixar claro enquanto está tendo a votação,
no discurso aqui do Deputado Yglésio, ele disse o presidente da
CAEMA vai vir a esta Casa, vai ser convidado, só que para isso,
precisa passar por todo um processo dentro da Comissão de Saúde
com aprovação de todos os membros da Saúde para convocar. Então,
não tem. Eu quero perguntar ao Deputado, se já foi feita essa aprovação,
essa convocação, se ele já foi convocado, ou se isso está só na fala.
Porque é importante para que os deputados saibam que não existe
hoje, aqui, nesta Casa, nenhuma convocação formal de nenhum
Presidente da Caema. É importante que os deputados que estão votando
agora saibam que não existe nesse momento convocação formal de
nenhum presidente da Caema.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Presidente, só
respondendo à pergunta do Deputado Adriano. Até o momento não foi
feito. Se tentou, até o último instante ali, um acordo com os nossos
companheiros da Oposição. Não foi possível. Faz parte do processo,
porém nós não vamos abrir mão de que o Presidente da Caema venha
a esta Casa. Inclusive o Deputado Adriano está convidado a vir, o
Deputado César, o Deputado Wellington, quem porventura achar que
deve votar pela convocação, inclusive, será convidado. Passarei no
gabinete para levar o convite para inquirir aqui o Presidente da Caema
pela comissão, dentro de um ambiente de resolução, em que ele vai
poder fazer a apresentação dos dados. Vai poder ser questionado sem
qualquer limite de tempo. E, assim, é facultada a presença de qualquer
Deputado da Comissão. Todos têm voz, só não tem direito a voto. É
público e notório que todos têm direito a isso. Então já preparei aqui
o pedido. Vou dar entrada pela Comissão. E na sessão de amanhã, eu
tenho certeza que todos votarão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Encerrada a votação...

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Todos votarão
pela Convocação do Presidente da Caema.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço que liberem o resultado do painel. Encerrada a votação.
Dezenove votos “Não”, seis votos “Sim”. Requerimento rejeitado.
Deputado Duarte.
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O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor

Presidente, só para uma questão de ordem. Estava acompanhando um
evento ali sobre paradesporto com o ex-deputado e então Secretário de
Esporte Rogério Cafeteira. Eu gostaria de destacar que, na semana
retrasada, foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos e Defesa do
Consumidor uma audiência pública no bairro do Coroadinho, onde
todos os deputados aqui estão cientes. E essa audiência pública é
exatamente para tratar sobre o fornecimento de água e esgoto de forma
adequada, eficiente e contínua de acordo com o que reza o artigo 22 da
Lei 8.078 de 1990. Ou seja, mesmo chegando aqui após a votação,
gostaria de consignar que este pleito não é necessário para o momento,
haja vista já ter uma audiência pública marcada com toda a estrutura
aqui da Assembleia Legislativa para tratar dessa questão do
abastecimento de água não apenas no bairro do Coroadinho. Será lá
realizado, perto do povo, para que as pessoas participem, possam
opinar, mas também o abastecimento de água em toda a Ilha de São
Luís.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Requerimento à deliberação da Mesa. Requerimento 333...

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (Questão de Ordem) -
Senhor Presidente, pela Ordem. Senhor Presidente, eu gostaria de
encaminhar esse Requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - O Requerimento 333 é de autoria do Deputado Adriano Requer
que, após ouvido o Plenário, sejam solicitadas ao Presidente da
CAEMA informações. Eu vou ler o Requerimento novamente. Após
ouvido o Plenário, sejam solicitadas ao Presidente da CAEMA, Carlos
Rogério, bem como a Presidente do PROCON e do Viva, Karen Barros,
informações detalhadas acerca da falta de água que atingiu toda a Região
Metropolitana.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, galeria, telespectadores da TV Assembleia, internautas,
imprensa, funcionários desta Casa, maranhenses. Senhor Presidente,
subo novamente a esta tribuna para discutir mais uma luta que temos
aqui em relação à transparência sobre a falta de água em São Luís
durante os últimos 20 anos, lembrando que o Governador Flávio Dino
tinha dito que, com a interligação do novo Italuís, que ele passou seis
anos para concluir, o Maranhão, São Luís passaria 20 anos sem falta
de água. Agora nós estamos há 20 dias com falta de água. Senhor
Presidente, é importante que tenha esse diálogo entre a Oposição e a
Situação. Acho de suma importância que a gente possa chegar a um
acordo, só que me parece que o acordo, Doutor Yglésio, eu estou
falando em relação ao nosso acordo aqui entre a Oposição e a Situação,
parece-me que os acordos da Oposição com a Situação só podem ser
realmente bons apenas para o Governo, porque, se nós tentamos entrar
num acordo, mas o acordo que nós estávamos tentando entrar era de
aprovação da vinda do presidente da Caema para esta Casa, cujo
requerimento partiu da Oposição, como a Situação não aceitou este
acordo, que era de aprovar o requerimento, é claro que a Oposição não
vai retirar um requerimento que já está sendo votado para entrar em
um acordo que vai sair perdendo certamente, como já saiu no passado,
pois já fizemos o mesmo acordo aqui para chamar o Presidente do
Iprev, mas quem veio aqui foi o chefe da Casa Civil e o Rodrigo Lago,
que nada respondeu a Deputado algum, a não ser passar uma ou duas
horas aqui nesta Casa, insultando os Deputados de Oposição. Então
somos favoráveis a fazer, sim, acordos entre a Oposição e o Governo,
mas tem que ser bom para os dois. O Governo não pode achar que
pode impor alguma coisa à Oposição, porque não pode. Quer fechar
um acordo, então feche o acordo e que seja bom para os dois lados. Eu
sinceramente ainda não entendi até agora qual a diferença entre chamar
o presidente da Caema na Comissão da Saúde, em que toda a Oposição
vai estar presente, em que toda a imprensa vai estar lá presente, o

povo do Maranhão pode estar presente, em vez de aprovar o meu
requerimento. Ou eu sou burro ou alguém é! Porque não existe diferença
alguma em relação a isso, a não ser que sejam masoquistas aqueles que
votaram contra o requerimento para se queimarem com a população do
Maranhão, porque eu tenho certeza de que nenhum ludovicense ou
maranhense estará de acordo com seja lá qual for o discurso de algum
Deputado, que venha aqui dizer e argumentar o porquê não aprovou
esse Requerimento de convite, mas, ao mesmo tempo, vai aprovar o
que aprovar porque na Comissão de Saúde, Deputado Yglésio, eu faço
parte como membro. Então, eu tenho que votar eu ainda não votei, não
tem nada feito ainda, não tem convocação nenhuma, não tem nada, isso
é conversa. Oh! Se fala de nova política, mas só conversa, é só conversa,
só conversa, por quê? Uma coisa que é prática bem aqui que eu coloquei
para ser votado, para ser aprovado e que teve alguns votos, foi
substituído por uma conversa, um papo furado de negócio de nova
política que vai aprovar numa Comissão de Saúde que não tem nada
aprovado ainda, porque eu voto na Comissão de Saúde e nunca votei
nada. V.Exa. não tem nenhum Requerimento pronto aí para fazer, para
dar entrada, mas o meu estava aqui pronto, na Ordem do Dia, lido,
colocado à votação, argumentado, falado, e cadê esse Requerimento?
Eu quero que V.Exa. me mostre agora esse Requerimento. É essa a nova
política? Essa política que só fica na conversa, e nas mídias sociais?
Vamos tirar a limpo, V.Exa. bateu aqui, né? Vamos tirar a limpo o que
que é essa nova política, então, se é conversa ou se é prática, porque
aqui é prática, aqui votar a favor de convocação de presidente da
CAEMA, é prática, é chamar o cara aqui para respeitar cara de Deputado
e Deputada, para respeitar cara de povo maranhense, não é ficar na
conversa aqui dizendo que tem aprovação, aprovação de quê? Se não
teve nem reunião ainda, que conversa é essa? Que papo furado é esse
de negócio de nova política? Cadê essa nova política que eu nunca vi,
que não estou vendo em lugar nenhum? Vamos fazer nova política,
dentro do Plenário, porque aqui no plenário que tem que mostrar que
é a nova política votando a favor do povo do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, depois do deputado Yglésio, eu gostaria
de fazer um encaminhamento do Bloco. Por favor.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (Questão de
Ordem) – Presidente, só pelo fato de ter sido citado nominalmente vou
só fazer um esclarecimento aqui. Deputado Adriano fez... Eu fiquei
sem entender essa coisa de fazer questionamento à nova política, talvez
ele esteja confundindo as pessoas, porque, em momento nenhum, eu
fiz qualquer reflexão sobre nova política é melhor que política antiga,
ao contrário, eu fui um dos que sempre pregou aqui que existe uma
forma boa de fazer política, que é com o entendimento visando
benefícios à população. Então, quando o governo e a oposição
conseguem convergir de maneira objetiva para fazer as coisas realmente
darem certo, não essa confusão que isso aqui se transforma um simples
comparecimento do Presidente da CAEMA ao órgão, tudo bem. O
segundo esclarecimento que eu quero fazer ao Deputado Adriano que
eu fico feliz de ele querer participar da atividade da Comissão de
Saúde, porque, até o momento, ele só veio em uma reunião, desde que
começou. Então, para ele assinar um requerimento o ideal é que esteja
presente nas reuniões e só veio em uma até agora. Por sinal, pelo
Regimento, ele poderia ser até retirado da Comissão que já tem mais de
4 faltas. Então, é importante a gente destacar isso, mas, de toda forma,
eu levarei, pessoalmente, caso ele não possa ir à Comissão de Saúde
para que ele assine e vote, de repente, espero que vote a favor porque,
no que depender de mim, o Presidente da CAEMA vem aqui para
Assembleia para a Sala das Comissões para se explicar. E isso, de
maneira alguma, é advogar contra o povo, jamais. A gente tem que fazer
as coisas com responsabilidade, aqui nós somos eleitos polo voto
popular para dar resposta para a população. E resposta para a
população é ter um entendimento entre o papel fiscalizatório da Casa
e a presidência da Caema e o alinhamento estratégico com o Governo
do Estado. Sem isso, é conversa fiada, é para baterem palma, para
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daqui a pouco ter notícia veiculada em imprensa, vazamento para
tentar questionar a integridade das ações de quem tem integridade. E
em momentos em que a oposição necessitou, por exemplo, na semana
passada, na não derrubada do voto do Deputado César, eu fui um dos
que levantei a questão, porque voto sempre a favor da população.
Agora votar para trazer o presidente da Caema aqui para um espetáculo
que em nada vai construir. De maneira objetiva, a dinâmica de uma
comissão é muito melhor. Do ponto de vista que nós podemos trazer
os técnicos para participarem em conjunto. Fala o engenheiro
responsável. O Deputado fala o tanto que quer...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Conclua, Deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Pela Ordem, Senhor
Presidente.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Então vai ser
pedido e já está trazendo o Requerimento, Deputado Adriano? Vou
colocar para V. Ex.ª subscrever.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Pela Ordem, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Senhor Presidente,
eu estou pedindo aqui uma questão de ordem, porque o Deputado
Yglésio, a meu ver acabou de ferir o Código de Ética da Casa ao me
acusar de participar uma vez apenas da Comissão de Saúde. Eu gostaria
que o Deputado Yglésio provasse, por pena de ser representado na
Comissão de Ética desta Casa, que eu participei apenas uma vez da
Comissão de Ética. Deputado, mentir em plenário resulta em perda de
mandato. V. Ex.ª sabe muito bem disso. V. Ex.ª prove que eu participei
apenas uma vez, uma vez apenas da Comissão de Saúde, por pena de
ser representado na Comissão de Ética desta Casa, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Tranquilo. A gente
vai pedir o levantamento hoje das presenças do Deputado Adriano e
vai colocar à disposição aqui.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Peço que alguém
me explicasse qual é a diferença que existe entre uma convocação e um
trabalho de uma comissão. No meu entendimento, se é aberto a todos,
de nada tem diferença de presença de pessoas em relação ao que faria
uma convocação e o que será feito vindo por via uma comissão. Não
poderão silenciar a voz da oposição. Não poderão silenciar a voz de
nenhum deputado. A imprensa terá acessibilidade do mesmo jeito. Se é
uma coisa pública nós podemos levar até as pessoas das comunidades
até as comissões. A não ser que não possa levar. Porque é interessante
que a gente leve já para as comissões também os usuários de água para
que eles possam saber a veracidade dos fatos e até contestar. Não vai
ser uma coisa simplesmente de comissão com deputados, não. Será de
igual monta, de igual modo. O modus operandi será o mesmo. Eu não
vejo esse distanciamento, a não ser que mudaram o Regimento da Casa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, me permitam trazer de volta ao foco do
que nós estamos discutindo. É um Requerimento à deliberação da
Mesa com o pedido de informação. A discussão sobre convocação ou
convite foi superada. O Requerimento foi rejeitado por maioria. Eu
peço que não insistamos, neste momento, nessa discussão. Se os
senhores Deputados e senhoras Deputadas quiserem debater o assunto
no Tempo dos Partidos e Blocos, é claro que V. Exas. têm todo o
direito, mas não adianta a gente voltar a uma discussão, porque nós
estamos discutindo o Requerimento agora. E eu peço que se for questão

de ordem, seja algo pontual, que diga respeito ao Regimento. Se alguém
quiser discutir, aliás, encaminhar, que peça para encaminhar e terá os
cinco minutos. Deputado Duarte.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, agradeço a oportunidade.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – V. Ex.ª vai encaminhar daí? Vossa Excelência tem cinco minutos
sem apartes. Se quiser fazer da sua bancada, fique à vontade. Deputado
Duarte Junior vai encaminhar pelo Blocão.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (Questão de
Ordem) – Presidente, uma sugestão. Não tem convocação nem nada,
vamos acabar com esse lenga-lenga, toca a sessão. Depois, quando os
líderes se entenderem, volta-se ao assunto. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Deputado Duarte.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Presidente, obrigado. Gostaria de destacar aqui que, nesta
oportunidade que se está discutindo saneamento básico, está ocorrendo
o mesmo que ocorreu uma semana e meia atrás quando, seguindo o
regimento, seguindo as regras do jogo nesta Casa, eu coletei as
assinaturas pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias que trata
sobre matéria de defesa do consumidor nesta Casa, criamos ama frente
parlamentar em proteção aos rodoviários, consumidores e a um
transporte público digno e humanizado, mas está havendo uma canelada
aqui dentro desta Casa, até aparentemente uma ansiedade, uma
antecipação, Deputado Fernando, de eleições que vão ocorrer só no
ano que vem. Fizeram audiências públicas sem seguir o regimento da
Casa, desrespeitando o regimento da Casa, para tratar do transporte
público. Fizeram reuniões particulares em gabinetes sem seguir o
regimento da Casa, sabendo que já havia uma audiência pública marcada
com a presença não só do Procon, porque tem muita gente aqui que só
fala do Procon, mas esquece que existem outros órgãos de fiscalização
como o Ministério Público e Defensoria. O próprio Ministério Público
do Trabalho se fez presente nesta audiência. E mais uma estão
protocolando requerimentos, claro, no exercício de seus mandatos,
pleno direito dos parlamentares, mas estão protocolando requerimentos
que o próprio objeto, Senhor Presidente, já é esvaziado. Quando o ex-
governador, Deputado Arnaldo Melo, aqui falava uma semana atrás
sobre a importância de se discutir o fornecimento de água e esgoto
neste estado, destaquei ao Deputado Arnaldo Melo e a todos aqui que,
no dia 12 de junho, nós fizemos um convite formal para tratar sobre o
abastecimento de água na cidade de São Luís, numa audiência pública
que vai ocorrer no bairro do Coroadinho para discutir próximo das
pessoas, perto das pessoas para que as pessoas possam ser ouvidas.
Claro que aqui estão os representantes constitucionais dos cidadãos
maranhenses, mas é importante discutir de perto e conversar com
aquela consumidora que não tem água na sua casa, que o abastecimento
é precário lá no bairro do Coroadinho. Então, nós vamos fazer essa
audiência, no dia 25 de junho, às 14 horas. Para essa audiência já foi
feita a convocação formal, todos os deputados já foram avisados e
agora se protocola um requerimento para que haja uma nova convocação
a fim de que o presidente da Caema se faça presente aqui nesta Casa.
Entendo que primeiro é importante haver essa audiência pública,
diferente desse novo requerimento que solicita informações. Solicitar
informações é fundamental para subsidiar as investigações, subsidiar
as fiscalizações. E, por fim, eu gostaria de destacar aqui que é
extremamente necessário e importante que a gente possa evoluir o
debate, Deputado Hélio. Chega desse negócio de família A, família B,
comunismo, liberal. É importante a gente se unir verdadeiramente em
prol das pessoas. As pessoas não aguentam mais essa discussão de
lado A e lado B. Nós temos que nos unir em prol das pessoas. Essa é
a verdadeira nova política, a política de boas ações, a política que,
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independentemente de ideologia política, ideologia partidária, se une
em prol daqueles que mais precisam que foi quem nos colocou aqui
para garantir direitos, para garantir resultados. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Senhor Presidente, Deputado Wellington do Curso encaminhar, por
gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - V. Exa. tem cinco minutos, sem apartes, pelo PSDB.

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. Senhor Presidente, uma palavra que não
me sai da cabeça, nos últimos 20 minutos, espetacularização. Como
pode o cidadão falar espetacularização diante da dor e do sofrimento
do cidadão? Como é que pode falar de espetacularização se tem famílias
que estão com 8 dias sem água? Será se é um espetáculo uma mãe de
família sair da sua casa na Vila Embratel, sair da sua casa no Anjo da
Guarda para ir para um chafariz levar água para casa, para lavar uma
roupa, para fazer comida? Essa mesma família tendo uma pessoa com
deficiência em casa, essa mesma família tendo crianças em casa, tendo
recém-nascido em casa, e vem falar de espetacularização? Quer dizer
que é um espetáculo a pessoa andar com a lata d’água na cabeça?
Carregar uma água num carrinho de mão, porque é um bem tão precioso
e falta na casa do cidadão ou quando chega na casa do cidadão, é um dia
sim, um dia não. Senhoras e Senhores, se for espetáculo defender a
população, todos os dias, estaremos aqui defendendo a população,
muito embora tem uns que nós já sabemos, não estão aqui para defender
a população, estão aqui para defender o Governo do Estado, estão
aqui para defender a quem o trouxe para cá. Eu vim para a Assembleia
Legislativa quem me trouxe foi o povo. Jabuti não sobe em árvore, ou
enchente ou foi mão de gente. Tornou um espetáculo e muito me
admiro a ofensa ao Deputado César Pires. Deputado César Pires que
tão bem trata todos os deputados nesta Casa, de forma correta, de
forma educada. E um ataque desnecessário ao Deputado César Pires,
mas vou me ater ao Requerimento. Requerimento do Deputado Adriano,
eu só pedi inclusive ao Deputado Adriano que pudesse fazer uma
correção, Deputado Adriano, pedi a V. Ex.ª que pudesse fazer uma
correção, porque o Requerimento do Adriano faz duas observações. E,
na verdade, cobra do Viva ou PROCON uma informação, que, ao meu
ponto de vista, não cabe ao PROCON. Ele poderia fazer uma alteração
nesse Requerimento para que pudesse englobar a informação do
PROCON. A solicitação do Deputado Adriano, que seja solicitado ao
Presidente da CAEMA, Carlos Rogério, bem como a Presidente do
PROCON, Maranhão e Viva, Karen Barros, informações detalhadas
acerca da falta de água que atingiu toda a região metropolitana de São
Luís. Eu creio que o Requerimento deveria ser reformulado. Na verdade,
as informações acerca da falta d’água, sim, cabem para a Caema, mas
para o Procon e o Viva no estado do Maranhão cabe as informações
dos procedimentos adotados. E é isso que já estamos fazendo, uma
representação no Ministério Público para verificar quais os
procedimentos adotados diante do desrespeito, do descaso aos
cidadãos. E nada justifica, depois de oito dias, simplesmente tapar o
sol com a peneira, dizendo que está tudo bem. Então, Deputado
Adriano, só com relação à correção do seu Requerimento, que ele
coloca tanto a Caema como o Procon na mesma situação e cobrando
informações detalhadas sobre a falta de água que atingiu a região
metropolitana de São Luís. Eu acredito que a Caema, sim, deva prestar
informações detalhadas acerca da falta de água. Mas o Viva Procon, na
verdade, o que eu ouvi nos últimos dias é com relação a quais os
procedimentos adotados em relação à Caema. E o questionamento da
sociedade é de dois pesos e duas medidas, que o Viva Procon, que o
Procon tem ações frente à CEMAR e não tem ações frente ao Procon.
Então eu acredito que esse requerimento possa ser reformulado por

questões de informações distintas. Uma informação para a Caema,
sobre a falta de água. E eu acredito que o requerimento não engloba o
Procon, porque o Procon não tem nada a ver com a falta de água, a não
ser os procedimentos adotados pela falta de água. Era o que tinha para
o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, por uma questão de ordem, eu queria destacar que é
importante que alguns deputados estudem mais, se preparem mais,
antes de falar qualquer asneira ao público. É importante destacar isso,
porque se tivesse a hombridade de sair do seu gabinete e ir até o
PROCON, iria saber quantas multas já foram aplicadas. Antes de fazer
discursos sensacionalistas, procure se preparar, conversar com sua
equipe, porque o está sendo feito aqui, na verdade, é sensacionalismo,
é espetáculo, e isso eu não posso permitir.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Como vota a Deputada Cleide Coutinho? Como vota o
Deputado Roberto Costa?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deferido o Requerimento.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Presidente, foi
deferido?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Foi deferido.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Requerimento 334/2019, de autoria da Deputada Mical
Damasceno (lê). Como vota a Deputada Cleide Coutinho? Como vota
o Deputado Roberto Costa?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deferido. Requerimento 335/2019, de autoria da Deputada
Mical Damasceno (lê). Como vota a Deputada Cleide Coutinho? Como
vota o Deputado Roberto Costa?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deferido. Requerimento 336/ 2019, de autoria do Deputado
Duarte Júnior (lê). Como vota a Deputada Cleide Coutinho? Como
vota o Deputado Roberto Costa?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deferido. Requerimento nº 340/2019, de autoria do Deputado
Rildo Amaral (lê). Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Como vota o Deputado Roberto Costa?
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O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da sessão ordinária de
quarta-feira, 19 de junho. Requerimento n.º 341, de autoria da Deputada
Mical Damasceno. Requerimento n.º 342, de autoria do Deputado
Marco Aurélio. Requerimento n.º 343, de autoria do Deputado Arnaldo
Melo. Requerimento n.º 344, de autoria do Deputado Dr. Yglésio.
Projeto de Lei nº 245/19, de autoria do Deputado Zito Rolim. Senhores
Deputados, Senhoras Deputadas, comunico a todos a realização de
sessão solene, às 11 horas, neste plenário para entrega de Título de
Cidadã Maranhense e da Medalha do Mérito Legislativo João do Vale
à senhora Maria da Conceição Fortes Braga de Camargo, presidente do
Boi de Nina Rodrigues, Requerimento solicitado pelo Deputado Duarte
Junior. Grande Expediente. Estava inscrito o Deputado Yglésio. Declina.
Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão. Declina. Bloco Parlamentar PR, PMN. Bloco Parlamentar
de Oposição. Bloco Parlamentar Solidariedade PP. Expediente Final.
Não há oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a presente Sessão.

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 012/2019

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

232/2019, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que
“Institui o Selo “Empresa Amiga Da Saúde Mental”, no âmbito do
Estado do Maranhão.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma de substitutivo (Parecer
nº259/2019), vem agora o Projeto a esta Comissão para que seja emitido
o parecer quanto ao mérito, nos termos regimentais.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato
legislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade
e relevância da proposição.

A medida de que trata a presente Proposição de Lei será
conferida às empresas que, comprovadamente, contribuem à inclusão
social de pessoas com transtornos mentais ou problemas psicológicos
e doenças afins por meio de ações, que visem o aperfeiçoamento,
valorização e humanização nas relações de trabalho, tanto do seu quadro
de empregados contratados diretamente, quanto dos que lhes prestam
serviços através de terceiros.

Registra a Justificativa do autor que, este projeto de lei visa
estabelecer medidas de fomento, visibilidade e apoio de ações
relacionadas à inclusão social da pessoa com transtornos mentais ou
problemas psicológicos e doenças afins por meio de ações o que
prestigiará construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária,
em igualdade de condições com os demais cidadãos.

Inicialmente, quanto à temática da proposição, há que se
lembrar que o presente projeto tem como objetivo a inclusão de pessoas
com transtornos mentais ou problemas psicológicos e doenças afins,
além da conscientizar da família, a sociedade e do Estado sobre a
importância da inclusão social da pessoa com transtorno mental ou
problemas psicológicos e doenças afins.

Segunda estatísticas o Brasil é o País com maior prevalência de
depressão da América Latina e o segundo com maior prevalência nas
Américas, ficando atrás somente dos Estados Unidos, que têm 5,9%
de depressivos.

A síndrome da depressão e os diferentes distúrbios afetivos
geram tristeza profunda, perda de interesse generalizado, falta de ânimo,
de apetite, ausência de prazer e oscilações de humor que levam a um
vazio existencial e em pensamentos suicidas.

O Estado não pode se furtar da responsabilidade em relação à
saúde pública e tem o dever de esclarecer esta doença que tanto
desencadeia sofrimento, incapacita a pessoa de sentir prazer e a faz
perder a vontade de viver, podendo levar ao suicídio.

Avaliando o que estabelece a propositura de lei, constata-se
que a mesmo é meritória, visto que institui o “Selo Empresa Amiga da
Saúde Mental, e prevê que o Poder Público pode credenciar instituições
públicas e privadas para avaliar os empreendimentos que pleiteiam o
referido selo, além de fiscalizar o fiel cumprimento dos critérios que
autorizam a sua concessão.

Em virtude das considerações acima descritas, no mérito,
concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 232/2019, nos termos
do substitutivo adotado no âmbito da Constituição de Justiça e
Cidadania.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela

aprovação do presente Projeto de Lei nº 232/2019, na forma de
substitutivo da Comissão de Justiça e Cidadania.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação do

Projeto de Lei nº 323/2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 19 de junho de 2019.

Presidente: Doutor Yglésio
Relator: Doutor Yglésio

Vota a favor                                                                  Vota contra
Antônio Pereira                                           ___________________________
Felipe dos Pneus                                          ___________________________
Vinicius Louro                                             ___________________________

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 014/2019

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

105/2019, de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que Estabelece
as Diretrizes dos Serviços Clínicos Farmacêuticos no âmbito do Estado
do Maranhão, e dá outras providências.

O projeto de lei se justifica, segundo o autor, pelo fato de que
a medida vem de encontro à tendência atual de saúde, com maior
integração da profissão farmacêutica com as demais profissões da área
de saúde, reforçando a missão de zelar pelo bem-estar da população e
de propiciar a valorização técnico-científica e ética do farmacêutico.

Justifica ainda o parlamentar, que esses fatores provocam
mudanças na forma de produzir o cuidado à saúde das pessoas, pois o
profissional farmacêutico pode avaliar a prescrição médica, que na
maioria das vezes apresenta mais de uma medicação, para mais de uma
morbidade e comorbidades. Orientar o paciente sobre a melhor forma
de tomar a medicação, sobre interações, desconfortos causados pelo
medicamento, a um tempo em que contribuem para redefinição da
divisão social do trabalho entre os profissionais de saúde.

Convém relatar, que vários Estados da Federação já editaram
Leis nesse sentido, a exemplo dos Estados de São Paulo e Mato Grosso
do Sul, dentre outros.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma do texto original (Parecer nº
274/2019), vem agora o Projeto a esta Comissão para que seja emitido
o parecer quanto ao mérito, nos termos regimentais.
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Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato

legislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade
e relevância da proposição.

A propositura de lei sob exame define conceitos sobre anamnese
farmacêutica e uso racional de resultados negativos aos remédios. O
objetivo do serviço de consultório farmacêutico é aumentar a adesão
ao tratamento e a compreensão dos pacientes cobre os medicamentos,
bem como aumentar a efetividade do controle das condições crônicas e
reduzir eventos adversos a medicamentos, dentre outros objetivos.

 Na propositura de lei ainda, constam responsabilidades, como
a relação com pacientes e membros da equipe de saúde e fornecimento
de informações sobre medicamentos, com base em evidências técnico-
científicas e em consonância com as políticas vigentes, vedando ao
farmacêutico modificar a prescrição de medicamentos do paciente,
emitida por outro prescritor.

 É inegável o caráter meritório do projeto de lei sob exame,
visto que os modelos de assistência à saúde, no mundo contemporâneo,
estarem passando por profundas e sensíveis transformações resultantes
da demanda por serviços, da incorporação de tecnologias e dos desafios
de sustentabilidade do seu funcionamento.

Em virtude das considerações acima descritas, no mérito,
concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 105/2019, na forma do
texto original, no âmbito desta Comissão.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela

aprovação do Projeto de Lei nº 105/2019, na forma do texto original.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação do

Projeto de Lei nº 105/2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 19 de junho de 2019.

Presidente: Doutor Yglésio
Relator: Doutor Yglésio

Vota a favor                                                                  Vota contra
Antônio Pereira
Felipe dos Pneus
Vinicius Louro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

OBJETO: Contratação dos serviços de locação de veículos,
no regime de mensalidade, sem condutor e quilometragem livre,
incluindo a manutenção preventiva e corretiva dos veículos para a
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Nos termos do artigo
4º, inciso XXII da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da Lei nº
8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da Resolução Legislativa nº 481/
2006; do artigo 11 da Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do
artigo 14, § 4º, da Resolução Administrativa nº 955/2018, HOMOLOGO
o resultado do Pregão Presencial nº 017/2019-CPL/ALEMA, em
conformidade com o Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia,
anexo aos autos do Processo Administrativo nº 1808/2019-ALEMA e
autorizo a celebração dos contratos com as empresas vencedoras do
certame, a BRAZ E BRAZ LTDA (‘FÓRMULA ZERO’), CNPJ nº
10.251.429/0001-05 referente ao GRUPO 1, com valor total de R$
258.700,00 (duzentos e cinquenta e oito mil e setecentos reais) e a
empresa LOCADORA SÃO LUÍS, CNPJ nº 01.870.297/0001-09,
para o GRUPO 2, com valor total de R$ 1.953.000,00 (um milhão
novecentos e cinquenta e três mil reais) nos termos do Edital, seus
anexos e das Propostas vencedoras. São Luís–Ma, 18 de junho de

2019. ASSINATURA: Deputado OTHELINO NOVA ALVES
NETO–Presidente. São Luís–Ma, 19 de junho de 2019. TARCÍSIO
ALMEIDA ARAÚJO – Procurador-Geral.

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO GERC AC PPEF 574361/2014 . PARTES:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e a COMPANHIA
ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR.  CLAÚSULA
PRIMEIRA- Fica prorrogado o presente contrato em 12 (doze) meses,
com início em 17 de junho de 2019 e término em 17 de junho de 2020.
CLÁUSULA SEGUNDA- O valor total do contrato para este aditivo
é de R$ 1.782.000,00 (um milhão, setecentos e oitenta e dois mil
reais). CLÁUSULA TERCEIRA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa; Gestão: 00001-
Gestão Geral; Função: 01- Legislativa; Subfunção: 031- Ação
Legislativa; Programa: 0318- Gestão Legislativa; Natureza da Despesa:
33.90.40.99- Outros Serviços de TIC-PJ; Ação: 4628- Atuação
Legislativa; Subação: 000011- Atuação Legislativa no Estado do
Maranhão (MANUTENÇÃO); Fonte de Recursos: 0.1.01.000000–
Recursos Ordinários- Tesouro; Histórico: Renovação do Contrato
GERC AC PPEF 574361/2014, para fornecimento de energia elétrica
para instalações da ALEMA. NOTA DE EMPENHO: Foi emitida a
Nota de Empenho n.º 2019NE001191, no valor de R$ 955.350,00
(novecentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta reais) em
07/06/2019. BASE LEGAL: art. 57, II, da Lei 8.666/93 e Processo
Administrativo nº 2538/2019 ALEMA. DATA DA ASSINATURA:
11 de junho de 2019. ASSINATURA:  CONTRATANTE- Assembleia
Legislativa do Maranhão- Deputado Othelino Nova Alves Neto -
Presidente e CONTRATADA- a COMPANHIA ENERGÉTICA DO
MARANHÃO-CEMAR. CNPJ n.º 06.272.793/0001-84. São Luís–
MA, 19 de junho de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO -
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa

P O R T A R I A   Nº 460/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do
Memorando nº 120/2019-GMI,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar as servidoras ROSEMARY CRISTINA ALVES
COELHO AZEVEDO, matrícula nº 1645910 e SARA MANUELA
CAVALCANTE GUEDES,  matrícula nº 1658111,  ambas lotadas no
Gabinete Militar, para atuarem, respectivamente, como Gestor e Gestor
Substituto das Atas de Registros de Preços nºs 034/2019 e 035/2019-
ALEMA, que versam sobre teste hidrostático em mangueira  de incêndio
e manutenção de 2º e 3º nível em extintores com recarga de combate a
incêndio, para a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
conforme determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 955/
2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 19
de junho de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
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