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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12/09/2019 – 5ª 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 12.09.2019

I - PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

1. PROJETO DE LEI Nº 277/2019, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 033/2019), QUE
INSTITUI A ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO
MARANHÃO – ESP/MA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   COM
PARECERES FAVORÁVEIS DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, ACATANDO
ALTERAÇÃO – RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO E DA
COMISSÃO DE SAÚDE – RELATOR DEPUTADO RIGO TELES.
TRANSFERIDA DA SESSÃO ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM.

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

2. PROJETO DE LEI Nº 289/2019, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, (MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº
036/2019, DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO FUNDO DO
TRABALHO DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA -
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA E DE
ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE –
RELATOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO.
TRANSFERIDA DA SESSÃO ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM.

III – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

3. REQUERIMENTO N° 491/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RIGO TELES, REQUER APÓS APROVAÇÃO DO
PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA
PÚBLICA, DR. JEFFERSON PORTELA, PELA NOMEAÇÃO DA
DELEGADA VERÔNICA SERRA COMO TITULAR DA
DELEGACIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE BARRA DO
CORDA. TRANSFERIDA DA SESSÃO ANTERIOR POR FALTA
DE QUORUM.

4. REQUERIMENTO N° 492/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DANIELLA TEMA, REQUER APÓS APROVAÇÃO
DO PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
TUNTUM/MA, PELO SEU ANIVERSÁRIO DE  64º  ANOS,
COMEMORADO NO DIA 12 DE SETEMBRO. REQUER AINDA
QUE SE COMUNIQUE AO PREFEITO, AO PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL E SEUS PARES. TRANSFERIDA DA
SESSÃO ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM.

5. REQUERIMENTO N° 493/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, REQUER APÓS APROVAÇÃO DO
PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE NO DIA
30 DE OUTUBRO DE 2019 EM COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS
DO CURSO DE AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL
DO MARANHÃO-UEMA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 12/09/2019 – QUINTA-FEIRA
PRIORIDADE 1ª SESSÃO:

1. PROJETO DE LEI Nº 454/19, de autoria do Poder Executivo,
enviado pela Mensagem Nº 075/2019, que institui o Fundo Estadual
de Segurança Pública e Defesa Social – FES e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 455/19, de autoria do Poder Executivo,
enviado pela Mensagem Nº 076/19, que dispõe sobre a Política Estadual
de Segurança Pública e Defesa Social, cria o Conselho Estadual de
Segurança Pública e Defesa Social e dá outras providências.

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 456/19, de autoria do Senhor

Deputado Fernando Pessoa, que impõe como direito da pessoa com
transtorno do espectro autista e sua correta identificação através de
documento oficial denominado Carteira de identificação da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA).

PRIORIDADE 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 453/19, de autoria do Poder Executivo,

enviado pela Mensagem Nº 074/2019, que dispõe sobre a criação do
Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda-
CONSET, e dá outras providências.

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 110/19,

de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede o Título
de Cidadã Maranhense à Senhora Rita Maria Garcia de Medeiros.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 111/19,
de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Etevaldo Garcia de Medeiros.

ORDINÁRIA  3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 450/19, de autoria do Senhor

Deputado Dr. Yglésio, que acresce critério de desempate aos processos
licitatórios realizados entre empresas privadas e o Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 451/19, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que dispõe sobre a Instituição da Semana
de Conscientização e Valorização da Língua Portuguesa nas escolas
públicas do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 452/19, de autoria do Senhor
Deputado Adelmo Soares, que declara como Utilidade Pública a
Associação das Mulheres Cantanhedenses.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 109/19,
de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo José Ribamar de Oliveira “Canhoteiro”
ao Senhor José Emílio Santos Moreira.

5. MOÇÃO Nº 022/19, de autoria do Senhor Deputado Neto
Evangelista, que envia Moção de Aplausos aos idealizadores do Projeto
“Movimento Reviva”, que tem como objetivo principal a revalorização
do Centro Histórico de São Luís e a disseminação da cultura maranhense,
mostrando a beleza que nossa capital expõe, a tornando um lugar que
toda a população ludovicense e turistas visitem frequentemente.

6. MOÇÃO Nº 023/19, de autoria do Senhor Deputado Wendell
Lages, que envia Moção de Pesar aos familiares do empresário Bianor
da Silva Marques, do Município de Itapecuru-Mirim, pelo falecimento
ocorrido no dia 1º de setembro de 2019.

ORDINÁRIA  4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 449/19, de autoria do Senhor

Deputado Duarte Júnior, que altera a redação da Lei Nº 10.789, de 24
de janeiro de 2018, que dispõe sobre a prioridade de contratação de
mão-de-obra maranhense pelas empresas da construção civil prestadoras
de serviços no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.
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2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 108/19,

de autoria da Senhora Deputada Andreia Rezende, que dispõe sobre a
alteração de dispositivos do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 12 DE SETEMBRO DE 2019.

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington
do Curso.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Wendel Lages.

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

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO WENDELL LAGES (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida,
Senhora Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Ata lida e considerada aprovada.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, o Senhor Primeiro
Secretário para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 075 /2019

São Luís, 10 de setembro de 2019.
Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que

institui o Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa Social - FES e
dá outras providências.

É consabido que, na forma do art. 144 da Constituição da
República, a segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Nos termos da Lei Federal nº 13.756, de 12 de dezembro de
2018, o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) tem por
objetivo garantir recursos para apoiar projetos, atividades e ações
nas áreas de segurança pública e de prevenção à violência,
observadas as diretrizes do Plano Nacional de Segurança Pública
e Defesa Social.

Com esteio no Federalismo Cooperativo, o referido diploma
normativo (art. 7º, inciso I, e art. 8º) dispõe que os recursos do FNSP
poderão ser destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, desde que, no caso de transferências obrigatórias, sejam
instituídos o Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social
e o Fundo Estadual de Segurança Pública.

Nessa perspectiva, o Projeto de Lei em comento tem por
finalidade instituir o Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa
Social - FES, o qual será responsável por promover a modernização e
o desenvolvimento dos órgãos que compõem o Sistema Estadual de
Segurança Pública, por meio de programas e projetos na área de
segurança pública e defesa social.

Nos termos propostos, os recursos do FES serão utilizados,
especialmente, na aquisição de bens e serviços imprescindíveis ao
funcionamento da Segurança Pública e Defesa Social, em investimentos
em tecnologias e sistemas de informação, estatísticas e análise criminal
e no custeio de cursos e treinamentos de profissionais da segurança
pública e defesa social.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar
a importância da proposta em apreço, verificada, em especial, no
fortalecimento das ações de segurança pública, minha expectativa é de
que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 454 / 19

Institui o Fundo Estadual de Segurança Pública e
Defesa Social - FES e dá outras providências.

CAPÍTULO I
DO FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E

DEFESA SOCIAL

Art. 1º Fica instituído o Fundo Estadual de Segurança Pública
e Defesa Social - FES, de natureza contábil-financeira, vinculado à
Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP, destinado a promover
a modernização e o desenvolvimento dos órgãos que compõem o
Sistema Estadual de Segurança Pública, por meio de programas e
projetos na área de segurança pública e defesa social.

Art. 2º Constituem receitas do Fundo Estadual de Segurança
Pública e Defesa Social - FES:

I - recursos transferidos, pela União, na modalidade fundo a
fundo;

II - receitas provenientes de outras transferências que o Estado
tenha direito de receber por força de lei ou de convênios na área de
segurança pública;

III - recursos provenientes de convênios ou contratos, acordos,
contratos de repasse, termos de parceria e outros instrumentos
congêneres firmados com a União, Estados e Municípios;

IV - doações, auxílios e subvenções procedentes de pessoas
naturais ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais e estrangeiras ou
organizações multilaterais;
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V - dotações orçamentárias ou créditos adicionais que lhe

venham a ser atribuídos;
VI - recursos decorrentes da aplicação de multas contratuais;
VII - outros recursos eventuais;
§ 1º Os rendimentos e os juros provenientes de aplicação

financeira dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Segurança
Pública - FNSP serão aplicados no mesmo objeto a que se destina o
recurso originário, nos termos do art. 8º, §4º, da Lei Federal nº 13.756,
de 12 de dezembro de 2018.

§2º As receitas do FES não integram o percentual da receita
estadual destinada à Secretaria de Estado da Segurança Pública, previstas
na Lei Orçamentária Anual.

§3º As receitas decorrentes de transferências de recursos do
Fundo Nacional de Segurança Pública serão depositadas
obrigatoriamente em conta bancária específica, em nome do FES, aberta
pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e mantida em instituição
financeira pública federal.

§4º A aplicação e a movimentação dos recursos de natureza
financeira dependerão da existência de dotação prévia, consignada na
Lei Orçamentária Anual - LOA, e de prévia aprovação do Secretário de
Estado da Segurança Pública.

Art. 3º Observadas as diretrizes dos Planos Nacional e Estadual
de Segurança Pública e Defesa Social, os recursos do FES destinam-se
ao financiamento de programas, projetos, atividades e ações nas áreas
de segurança pública e defesa social, bem como ao atendimento das
demandas dos órgãos integrantes do Sistema Único de Segurança Pública
- SUSP.

§ 1º Os recursos do FES serão destinados, especialmente, para:
I - aquisição de bens e serviços imprescindíveis ao

funcionamento da Segurança Pública e Defesa Social;
II - construção, reforma, ampliação e modernização de prédios,

aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de
prestação de serviços de segurança pública e defesa social;

III - investimento em tecnologias e sistemas de informação,
estatísticas e análise criminal;

IV - fomento à inteligência, investigação, policiamento e defesa
social;

V - aquisição de material permanente, material de consumo e
insumos;

VI - custeio de cursos e treinamentos de profissionais da
segurança pública e defesa social;

VII - custeio de programas de prevenção à violência e à
criminalidade;

VIII - integração de sistemas, base de dados, pesquisas,
monitoramento e avaliação de programas de segurança pública e defesa
social;

IX - investimento no serviço de recebimento de denúncias,
com garantias de sigilo para o usuário;

X - premiação em dinheiro para informações que levem à
elucidação de crimes, observada a legislação específica;

XI - estruturação e modernização da perícia criminal;
XII - desenvolvimento e execução de programas destinados à

promoção da saúde e qualidade de vida dos profissionais da segurança
pública e defesa social.

XIII - desenvolvimento e execução de programas habitacionais
em benefício dos profissionais de segurança pública.

§2º É vedada a utilização de recursos do FES para atendimento
de despesas com pessoal.

§3º Os recursos do FES recebidos do Fundo Nacional de
Segurança Pública - FNSP serão aplicados em observância ao disposto
na Lei Federal nº 13.675, de 11 de junho de 2018, na Lei Federal nº
13.756, de 12 de dezembro de 2018, no Decreto Federal nº 9.489, de
30 de agosto de 2018, e no Decreto Federal nº 9.609, de 12 de dezembro
de 2018.

§4º A não utilização dos recursos transferidos do Fundo
Nacional de Segurança Pública, no prazo estabelecido por ato do
Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, ensejará a devolução

do saldo remanescente atualizado, na forma do art. 12, parágrafo único,
da Lei Federal nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018.

Art. 4º Os beneficiários dos recursos do FES prestarão
informações, periodicamente, ao Conselho Gestor, acerca do
desempenho de suas ações, sem prejuízo das demais exigências legais
relativas à prestação de contas.

Art. 5º A gestão orçamentária e financeira do FES compete à
Secretaria de Estado da Segurança Pública, incumbindo-lhe:

I - receber os recursos previstos no art. 2º desta Lei;
II - alocar os recursos para atendimento das demandas do

Sistema Estadual de Segurança Pública;
III - desempenhar os demais atos necessários ao fiel

cumprimento do disposto nesta Lei, observadas as disposições da
legislação federal correlata.

CAPÍTULO II
DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO ESTADUAL DE

SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Art. 6º O FES será gerido por um Conselho Gestor que terá a
seguinte composição:

I - Secretário de Estado da Segurança Pública, que o presidirá;
II - Comandante-Geral da Polícia Militar;
III - Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar;
IV - Delegado-Geral da Polícia Civil;
V - Superintendente de Polícia Técnico-Científica;
VI - Diretor da Unidade de Desenvolvimento e Articulação

Institucional da SSP.
§1º Os membros titulares do Conselho Gestor do FES deverão

indicar seus respectivos suplentes, os quais serão designados por ato
do Secretário de Estado da Segurança Pública.

§2º O FES possuirá uma Coordenação Executiva que propiciará
todo o apoio técnico e administrativo ao Conselho Gestor, sendo o seu
coordenador indicado pelo Secretário de Estado da Segurança Pública.

§3º As funções de membro do Conselho Gestor do FES não
serão remuneradas, a qualquer título, sendo, porém consideradas serviço
público relevante, para todos os fins.

Art. 7º Compete ao Conselho Gestor:
I - zelar pela aplicação dos recursos do FES em consonância

com o disposto na Política Estadual de Segurança Pública e Defesa
Social;

II - estabelecer diretrizes gerais e programas de alocação de
recursos do FES, em consonância com as políticas nacionais e estaduais
de segurança pública;

III - elaborar e encaminhar a programação anual e plurianual do
FES à Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN;

IV - acompanhar e avaliar, por meio de relatórios gerenciais, a
execução dos planos, programas e orçamentos do FES;

V- enviar, anualmente, relatório de gestão referente à aplicação
dos recursos do FES;

VI - elaborar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de
instalação do fundo, o regimento interno, a ser aprovado por Decreto
do Chefe do Poder Executivo, estabelecendo as normas de organização
e funcionamento.

Art. 8º Compete à Presidência do Conselho Gestor:
I - presidir as reuniões do Conselho Gestor;
II - encaminhar à Secretaria de Estado do Planejamento e

Orçamento - SEPLAN, em época fixada, a proposta orçamentária;
III - orientar e fiscalizar a execução das ações do Conselho

Gestor;
IV - movimentar, juntamente com o Coordenador Executivo,

as ordens bancárias por meio eletrônico;
V - apresentar, ao Conselho Gestor, relatórios, balancetes,

balanços, demonstrativos financeiros e prestações de contas;
VI - promover a execução orçamentária e a realização das

atividades financeiras do FES;
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VII - cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor e as

deliberações do Conselho Gestor;
VIII - exercer outras atribuições inerentes à Presidência do

Conselho.
Art. 9º Compete à Coordenação Executiva:
I - resolver todas as questões de ordem administrativa do FES;
II - providenciar, de acordo com as instruções da Presidência,

a convocação e a realização das sessões ordinárias e extraordinárias do
Conselho;

III - movimentar, juntamente com o Presidente do Conselho,
as ordens bancárias por meio eletrônico, promover a execução
orçamentária e a realização das atividades financeiras do fundo;

IV - promover a contabilidade e o controle das despesas dentro
dos limites orçamentários e financeiros, observando as disposições
legais vigentes;

V - prestar contas da aplicação dos recursos do FES,
encaminhando-as para apreciação e aprovação do Conselho Gestor;

VI - desenvolver outras atividades indispensáveis à consecução
das finalidades do fundo.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. A dotação do FES constará no orçamento geral do
Estado em unidade orçamentária específica.

Parágrafo único. O orçamento do FES observará, na sua
elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidas na
legislação pertinente.

Art. 11. O FES terá contabilidade própria, com escrituração
geral, e independente da Secretaria de Estado da Segurança Pública, de
forma a permitir-lhe a emissão de relatórios de acompanhamento de
atividades, que proporcionem a análise e a avaliação dos desembolsos
realizados, bem como de balancetes periódicos e de balanços anuais
que demonstrem suas operações.   

Art. 12. As contas e a execução financeira do FES observarão
as normas regulares de contabilidade pública, o sistema financeiro
estadual, bem como as diretrizes relativas à licitação e contratos e
estarão sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno e externo.

Art. 13. A aplicação dos recursos do FES será objeto de
prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado e, em caso
de repasses realizados pela União, à apreciação também pelos demais
órgãos de monitoramento e controle constantes da legislação federal
pertinente.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 076 /2019

São Luís, 10 de setembro de 2019.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que
dispõe sobre a Política Estadual de Segurança Pública e Defesa Social,
cria o Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social e dá
outras providências.

É consabido que, na forma do art. 144 da Constituição da
República, a segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Com esteio no Federalismo Cooperativo, a Lei Federal nº
13.675, de 11 de junho de 2018, instituiu o Sistema Único de Segurança
Pública (SUSP) e criou a Política Nacional de Segurança Pública e

Defesa Social (PNSPDS), os quais têm por objetivo dar efetividade às
disposições do art. 144 da Constituição Federal, por meio de atuação
conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança
pública e defesa social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, em articulação com a sociedade.

Nessa perspectiva, o Projeto de Lei em comento, em atenção
ao disposto no art. 3º da Lei Federal nº 13.675, de 11 de junho de 2018,
tem por finalidade instituir a Política Estadual de Segurança Pública e
Defesa Social (PES), estabelecendo seus princípios, diretrizes, objetivos
e estratégias.

Ademais, considerando que, dentre outros integrantes,
compõem o Sistema Único de Segurança Pública os Conselhos de
Segurança Pública e Defesa Social dos Estados-Membros, a presente
proposta legislativa institui o Conselho Estadual de Segurança Pública
e Defesa Social.

O Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social é
órgão colegiado, vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública,
que terá por finalidade fortalecer o controle social e a efetividade das
políticas públicas de Segurança e Defesa Social, com competência
consultiva e de acompanhamento das atividades de segurança pública,
respeitadas as instâncias decisórias e as normas de organização da
Administração Pública.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar
a importância da proposta em apreço, verificada, em especial, no
fortalecimento das ações de segurança pública, minha expectativa é de
que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 455 / 19

Dispõe sobre a Política Estadual de Segurança
Pública e Defesa Social, cria o Conselho Estadual
de Segurança Pública e Defesa Social e dá outras
providências.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a Política Estadual de Segurança
Pública e Defesa Social (PES), a qual tem por finalidade a preservação
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por
meio da atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos
de segurança pública, e a defesa social do Estado, em articulação com
a sociedade.

Art. 2º A segurança pública é dever do Estado e responsabilidade
de todos, compreendendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Munícipios, no âmbito das competências e atribuições legais de cada
um.

CAPÍTULO II
DA POLÍTICA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E

DEFESA SOCIAL (PES)

Art. 3º Compete ao Estado estabelecer a Política Estadual de
Segurança Pública e Defesa Social (PES), observadas as diretrizes da
política nacional, especialmente para análise e enfrentamento dos riscos
à harmonia da convivência social, com destaque às situações
emergenciais e aos crimes violentos letais intencionais - CVLI.

Seção I
Dos Princípios

Art. 4º São princípios da PES:
I - respeito ao ordenamento jurídico;
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II - proteção, valorização e reconhecimento dos profissionais

de segurança pública e defesa social;
III - proteção dos direitos humanos, respeito aos direitos

fundamentais e promoção da cidadania e da dignidade da pessoa
humana;

IV - eficiência na prevenção e no controle das infrações penais;
V - eficiência na repressão e na apuração das infrações penais;
VI - eficiência na prevenção e na redução de riscos em situações

de emergência e desastres que afetam a vida, o patrimônio e o meio
ambiente;

VII - participação e controle social;
VIII - resolução pacífica de conflitos;
IX - uso comedido e proporcional da força;
X - proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente;
XI - publicidade das informações não sigilosas;
XII - promoção da produção de conhecimento sobre segurança

pública e defesa social;
XIII - otimização dos recursos materiais, humanos e financeiros

das instituições;
XIV - simplicidade, informalidade, economia procedimental e

celeridade no serviço prestado à sociedade;
XV - relação harmônica e colaborativa entre os Poderes;
XVI - transparência, responsabilização e prestação de contas.

Seção II 
Das Diretrizes

Art. 5º São diretrizes da PES:
I - atendimento imediato ao cidadão;
II - planejamento estratégico e sistêmico;
III - fortalecimento das ações de prevenção e resolução pacífica

de conflitos, priorizando políticas de redução da letalidade violenta,
com ênfase para os grupos vulneráveis;

IV - atuação integrada com a União, Estados e Municípios em
ações de segurança pública e defesa social e em políticas transversais
para a preservação da vida, do meio ambiente e da dignidade da pessoa
humana;

V - coordenação, cooperação e colaboração dos órgãos e
instituições de segurança pública e defesa social nas fases de
planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações,
respeitando-se as respectivas atribuições legais e promovendo-se a
racionalização de meios com base nas melhores práticas;

VI - formação e capacitação continuada e qualificada dos
profissionais de segurança pública, em consonância com a matriz
curricular nacional;

VII - fortalecimento das instituições de segurança pública e
defesa social por meio de investimentos e do desenvolvimento de
projetos estruturantes e de inovação tecnológica;

VIII - sistematização e compartilhamento das informações de
segurança pública;

IX - atuação com base em pesquisas, estudos e diagnósticos
em áreas de interesse da segurança pública;

X - atendimento prioritário, qualificado e humanizado às
pessoas em situação de vulnerabilidade;

XI - padronização de estruturas, de capacitação, de tecnologia
e de equipamentos de interesse da segurança pública;

XII - ênfase nas ações de policiamento de proximidade, com
foco na resolução de problemas;

XIII - modernização do sistema e da legislação de acordo com
a evolução social;

XIV - participação social nas questões de segurança pública;
XV - colaboração do Poder Judiciário, do Ministério Público e

da Defensoria Pública na elaboração de estratégias e metas para alcançar
os objetivos desta Política;

XVI - incentivo ao desenvolvimento de programas e projetos
com foco na promoção da cultura de paz, na segurança comunitária e
na integração das políticas de segurança com as políticas sociais

existentes em outros órgãos e entidades não pertencentes ao sistema
de segurança pública;

XVII - distribuição do efetivo de acordo com critérios técnicos;
XVIII - deontologia policial e de bombeiro militar comuns,

respeitados os regimes jurídicos e as peculiaridades de cada instituição;
XIX - unidade de registro de ocorrência policial;
XX - uso de sistema integrado de informações e dados

eletrônicos;
XXI - incentivo à designação de servidores da carreira para os

cargos de chefia, levando em consideração a graduação, a capacitação,
o mérito e a experiência do servidor na atividade policial específica.

Seção III 
Dos Objetivos

Art. 6º São objetivos da PES:
I - fortalecer o Sistema Estadual de Segurança Pública, tendo

como base a regionalização das unidades da Perícia Criminal, Corpo de
Bombeiros Militar, Polícia Militar e Polícia Civil;

II - realizar investimentos em tecnologia na Segurança Pública,
especialmente na área de inteligência, assim como expandir o sistema
de videomonitoramento na Grande Ilha de São Luís e nos demais
municípios do Estado do Maranhão;

III - fortalecer as ações de prevenção e repressão à criminalidade
por meio do Programa Pacto pela Paz, instituindo sua regionalização,
em ação conjunta entre Governo, empresas, escolas e comunidade;

IV - garantir a continuidade das ações de valorização do servidor
da segurança pública;

V - fomentar a integração em ações estratégicas e operacionais,
em atividades de inteligência de segurança pública e em gerenciamento
de crises e incidentes;

VI - apoiar as ações de manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas, do patrimônio, do meio ambiente e de bens
e direitos;

VII - incentivar medidas para a modernização de equipamentos,
da investigação e da perícia e para a padronização de tecnologia dos
órgãos e das instituições de segurança pública;

VIII - estimular a produção e a publicação de estudos e
diagnósticos para a formulação e a avaliação de políticas públicas;

IX - promover a interoperabilidade dos sistemas de segurança
pública;

X - incentivar e ampliar as ações de prevenção, controle e
fiscalização para a repressão aos crimes, notadamente aos crimes
violentos letais intencionais - CVLI;

XI - estimular o intercâmbio de informações de inteligência de
segurança pública com as instituições de inteligência da União e de
outros Estados;

XII - fomentar ações permanentes para o combate ao crime
organizado e à corrupção;

XIII - estabelecer mecanismos de monitoramento e de avaliação
das ações implementadas;

XIV - promover uma relação colaborativa entre os órgãos de
segurança pública e os integrantes do Poder Judiciário e do Ministério
Público para a construção das estratégias e o desenvolvimento das
ações necessárias ao alcance das metas estabelecidas;

XV - estimular a concessão de medidas protetivas em favor de
pessoas em situação de vulnerabilidade;

XVI - priorizar políticas de redução da letalidade violenta;
XVII - fortalecer as ações de combate às organizações

criminosas;
XVIII - fortalecer as ações de fiscalização de armas de fogo e

munições, com vistas à redução da violência armada, notadamente
através da premiação pecuniária por apreensão de arma de fogo pelos
profissionais da segurança pública;

XIX - fortalecer as ações de prevenção e repressão aos crimes
cibernéticos.
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Seção IV 

Das Estratégias

Art. 7º A PES será implementada por estratégias que garantam
integração, coordenação e cooperação, interoperabilidade, liderança
situacional, modernização da gestão das instituições de segurança
pública, valorização e proteção dos profissionais, complementaridade,
dotação de recursos humanos, diagnóstico dos problemas a ser
enfrentados, excelência técnica, avaliação continuada dos resultados e
garantia da regularidade orçamentária para execução de planos e
programas de segurança pública.

CAPÍTULO III
DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E

DEFESA SOCIAL
Seção I

Da Criação e Composição

Art. 8º Fica criado o Conselho Estadual de Segurança Pública
e Defesa Social - CES, vinculado à Secretaria de Estado da Segurança
Pública, com a finalidade de fortalecer o controle social e a efetividade
das políticas públicas de Segurança e Defesa Social.

Art. 9º O Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa
Social congregará representantes com poder de decisão dentro de sua
estrutura governamental e terá natureza de colegiado, com competência
consultiva e de acompanhamento social das atividades de segurança
pública e defesa social, respeitadas as instâncias decisórias e as normas
de organização da Administração Pública.

Art. 10. O Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa
Social exercerá o acompanhamento das instituições que compõem o
Sistema Estadual de Segurança Pública e poderá recomendar
providências legais às autoridades competentes.

Parágrafo único. O acompanhamento de que trata este artigo
considerará, entre outros, os seguintes aspectos:

I - condições de trabalho, a valorização e o respeito pela
integridade física e moral dos seus integrantes;

II - atingimento dos objetivos previstos nesta Lei;
III - resultado célere na apuração das denúncias em tramitação

nas respectivas corregedorias;
IV - grau de confiabilidade e aceitabilidade dos órgãos pela

população por eles atendida.
Art. 11. Caberá ao Conselho propor diretrizes para as políticas

públicas de segurança pública e defesa social, com vistas à prevenção
e à repressão da violência e da criminalidade.

Art. 12. A organização, o funcionamento e as demais
competências do Conselho serão regulamentados por ato do Poder
Executivo, nos limites estabelecidos por esta Lei.

Art. 13. O Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa
Social será composto por:

I - Secretário de Estado da Segurança Pública, como seu
Presidente;

II - Secretário de Estado de Administração Penitenciária;
III - Comandante-Geral da Polícia Militar;
IV - Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar;
V - Delegado Geral da Polícia Civil;
VI - Superintendente de Polícia Técnico-Científica;
VII - Coordenador Executivo do Pacto pela Paz;
VIII - representante do Poder Judiciário Estadual;
IX - representante do Ministério Público Estadual;
X - representante da Defensoria Pública Estadual;
XI - representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),

Seccional Maranhão;
XII - representante da Assembleia Legislativa do Estado do

Maranhão;
XIII - dois representantes de entidades e organizações da

sociedade cuja finalidade esteja relacionada com políticas de segurança
pública e defesa social;

XIV - dois representantes de entidades de profissionais de
segurança pública.

§1º Os representantes de entidades e organizações referidas
nos incisos XIII e XIV deste artigo serão escolhidos e nomeados a
partir de processo aberto a todas as entidades e organizações cuja
finalidade seja relacionada com as políticas de segurança pública,
conforme convocação pública e critérios objetivos previamente
definidos na primeira reunião do Conselho.

§2º Cada conselheiro terá 01 (um) suplente, que substituirá o
titular em suas ausências e impedimentos.

§3º Os mandatos eletivos dos membros referidos nos incisos
XIII e XIV deste artigo e a designação dos representantes constantes
dos incisos VIII ao XII terão duração de 02 (dois) anos, permitida
apenas uma recondução ou reeleição.

§4º Os membros e suplentes do CES não terão direito à
remuneração e seus serviços serão considerados de relevante interesse
público.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 456 / 19

Impõe como direito da pessoa com transtorno do
espectro autista a sua correta identificação através
de documento oficial denominado Carteira de
Identificação da Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista (CIPTEA).

Art. 1º. O Poder Público Estadual estabelece como direito da
pessoa com transtorno do espectro autista a sua correta identificação
através de documento oficial denominado Carteira de Identificação da
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA).

Art. 2°. O documento oficial de que trata esta Lei será expedido
pelos órgãos responsáveis pela execução da política de proteção dos
direitos da pessoa com transtorno autista do Estado do Maranhão.

Art. 3º. A pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
é legalmente considerada e classificada como pessoa com deficiência
para todos os efeitos, nos termos da Lei Federal nº 12.764, de 27 de
dezembro de 2012.

Parágrafo único. Fica assegurada para a pessoa autista
regularmente identificada através da Carteira de Identificação da Pessoa
com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) atendimento prioritário
em todas as áreas e seguimentos dos serviços públicos e privados, em
especial na área de saúde, educação e assistência social.

Art. 4º. Os órgãos responsáveis pela execução da política de
proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista do
território maranhense ficam autorizados para expedir a Carteira de
Identificação da Pessoa com Transtorno Autista (CIPTA), devidamente
numerada, de modo a possibilitar a contagem das pessoas com TEA
em todo Estado do Maranhão.

Art. 5º. A Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno
do Espectro Autista (CIPTEA) será expedida sem qualquer custo para
o requerente, por meio de solicitação devidamente preenchido e assinado
pelo interessado ou por seu representante legal, acompanhado de
relatório médico, confirmando o diagnóstico com a CID, de seus
documentos pessoais, bem como dos seus responsáveis legais e
comprovante de endereço.

§1º No caso de pessoa estrangeira autista, naturalizada ou
domiciliada no Brasil, deverá ser apresentado título declaratório de
nacionalidade brasileira ou passaporte.

§2º Caberá ao poder executivo do Estado do Maranhão
regulamentar a presente Lei dentro da sua esfera de competência e no
que tange aos seus respectivos órgãos responsáveis pela execução da
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política de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro
autista.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor em 120 (cento e vinte) dias
após sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 10 de setembro de 2019. - Fernando Pessoa - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA
A Constituição Federal de 1988, também conhecida como

Constituição Cidadã, consagrou em seu artigo 5º, caput que “todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.

A Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, institui a
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno
do Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990. Além disso, de início há que se esclarecer que a
pessoa com transtorno autista teve a sua normatização na Lei 12.764,
de 27 de dezembro de 2012, que instituiu a política nacional de proteção
dos direitos da pessoa com transporte no espectro autista.

De acordo com a Universidade de São Paulo (USP) o autismo
é uma síndrome que afeta vários aspectos da comunicação, além de
influenciar também no comportamento do indivíduo. Segundo dados
do CDC (Center of Deseases Control and Prevention), órgão ligado ao
governo dos Estados Unidos, existe hoje um caso de autismo a cada
110 pessoas. Dessa forma, estima-se que o Brasil, com seus 200 milhões
de habitantes, possua cerca de 2 milhões de autistas. São mais de 300
mil ocorrências só no Estado de São Paulo. Contudo, apesar de
numerosos, os milhões de brasileiros autistas ainda sofrem para
encontrar tratamento adequado. O dia 2 de abril foi instituído pela
ONU em 2008 como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo.

O presente projeto de lei tem por objetivo instituir e
regulamentar no Estado a Carteira de Identificação para a Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), que se constituirá em
instrumento fundamental para o aperfeiçoamento das diretrizes e
consecução dos objetivos definidos pela legislação vigente, para a
proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista.
Dito isso, a aprovação do presente Projeto de Lei é imprescindível
para garantir a regulamentação da Lei Federal nº 12.764 em nível estadual
e mais direitos às Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Dessa
maneira, conseguiremos o aperfeiçoamento e a modernização do Estado
do Maranhão garantindo mais efetividade do Poder Público e o respeito
aos Direitos Humanos.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 10 de setembro de 2019. - Fernando Pessoa - Deputado
Estadual

LEGISLAÇÃO CITADA
Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012;
Artigo 5º da Constituição Federal de 1988;

REQUERIMENTO Nº 494 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Regimento Interno deste Poder, Requeiro a
Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, sejam justificadas
minhas ausências das Sessões Legislativas no período de 26/09 a 26/
10/2019, conforme atestado médico em anexo.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 10 de
setembro de 2019. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL - PL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.09.19
EM: 11.09.19

INDICAÇÃO Nº 1190 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, solicitando a construção de um Sistema Simplificado de
Abastecimento de Água, no Município de Tuntum/MA, mais
precisamente no bairro Tuntum de Cima.

A presente indicação dá-se em razão do problema da falta de
água que os moradores do mencionado bairro vêm enfrentando há
muito tempo. Desta forma, a fim de melhorar o abastecimento de água
para a população local, solicita-se, com a máxima urgência, a construção
do sistema simplificado de abastecimento de água no bairro Tuntum de
Cima, na cidade de Tuntum/MA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 10 de setembro de
2019. - FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1191 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício A ILUSTRISSIMA
DIRETORA GERAL DO PROCON, SENHORA ADALTINA
VENÂNCIO DE QUEIROGA, solicitando providências, no sentido
de determinar O DESLOCAMENTO DA UNIDADE MÓVEL
CONHECIDA COMO “CARRETA DO PROCON”, PARA A
CIDADE DE JOSELÂNDIA.

A Unidade Móvel “Carreta do Procon”,  como é
popularmente conhecida, tem a função precípua de promover o acesso
a rede de serviços para a cidadania, como a emissão de documentos
básicos, primeira e segunda via do RG, emissão e consulta do CPF,
“balcão do cidadão”, orientação e denúncia de consumidores, orientação
a fornecedores, enfim, é um projeto fantástico do Poder Público que
leva cidadania à população maranhense que não tem acesso a esses
serviços.

Reconhecemos o empenho e o trabalho de Vossa Senhoria, com
vistas a melhorar a cidadania dos maranhenses. Na qualidade de
representante do município de Joselândia no Parlamento Estadual,
solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 10 DE SETEMBRO DE
2019. - Ciro Neto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1192 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão, Senhor Cel.
Ismael de Souza Fonseca, ao Secretário de Segurança Pública do Estado,
Senhor Jefferson Portela, e ao Governador do Estado, Senhor Flávio
Dino, solicitando instalação de um posto da Polícia Militar no
povoado Belém,  onde atenderão, também, os povoados de São Miguel,
Mato Verde, Novo Marajá, São Bento, Brejo do João, Caxixi, São
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Lourenço, São Joaquim dos Melos, Santa  Rosa, Anajá e Centro Grande,
todos na zona rural do município de Tuntum.

O povoado Belém é um dos mais populosos de Tuntum –
MA, localizado a 90 KM da sede da sede do Município. Fica em uma
região distante, com estradas precárias, que prejudicam a rápida ação
do policiamento local, a instalação do posto policial solicitado atenderá
a demanda de aproximadamente 8.000 (oito mil) moradores da região,
atualmente praticamente desassistidos pela segurança pública.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 09 de setembro de 2019. -
Dra. Cleide Coutinho - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1193 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhada a referida indicação ao
Excelentíssimo Senhor Antônio Leite dos Santos Filho, diretor-geral
do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT),
bem como ao Excelentíssimo diretor regional do Departamento Nacional
de Infraestrutura e Transportes (DNIT), Gerardo de Freitas Fernandes,
solicitando, em caráter de urgência, a recuperação da BR 222 entre os
municípios de Miranda, Arari, Vitoria do Mearim e Santa Inês.

Tendo em vista a inércia do Departamento Nacional de
Infraestrutura e Transportes (DNIT), para realizar a manutenção,
lesando a todos que ali circulam diariamente, resta esclarecer a presente
indicação e atender aos reclames das diversas classes que clamam por
um BR segura.

Plenário Deputado NAGIB HAICKEL, do palácio
“MANUEL BECKMAN”, em 10 de setembro de 2019. - Deputado
Estadual - FÁBIO MACEDO - PDT

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

INDICAÇÃO Nº 1194 / 19

Senhor Presidente,

Na forma Regimental desta Casa, venho por este, requerer de
Vossa Excelência, que seja oficiado à SMTT – Secretaria Municipal de
Trânsito e Transportes da cidade de São Luís - MA, a sinalização
horizontal e vertical em forma de faixa de pedestre, da Avenida 01, n°
36, Matões Turu, em frente a Unidade Básica de Ensino Maria Alice
Coutinho, anexo  José Sarney, na reserva do Itapiracó, atendendo
também aos anseios dos frequentadores do Posto de Saúde Djalma
Marques, visando dar maior segurança aos alunos e demais pedestres
que transitam pelo local.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA). São Luís, 05 de setembro de 2019. - Rafael Leitoa
- Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Expediente lido, Senhora
Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Expediente lido. À publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Algum Deputado quer falar agora no
Pequeno Expediente? Encaminho o Expediente lido à publicação. Vou
suspender, por cinco minutos, para ver se aparece algum Deputado
para melhorar o nosso quórum. Se alguém quiser falar, talvez estejam
em reunião em seus gabinetes. Vamos aguardar cinco minutos. Com a
palavra, o Deputado Marco Aurélio, por cinco minutos, sem direito a
apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Senhoras Deputadas, imprensa, galeria, povo do Maranhão que
acompanha a transmissão desta Sessão, venho discorrer sobre diversos
temas nesse pronunciamento do Pequeno Expediente. Primeiro deles é
parabenizar a bela campanha de nosso time Cavalo de Aço, Imperatriz,
que, na última segunda-feira, não conseguiu avançar no acesso à Série
B do Campeonato Brasileiro, mas que traz aí um resultado fantástico
de uma belíssima campanha na Série C. São poucos os times do Brasil
que estão na Série C, mas, no primeiro momento, já consegue um
desempenho tão grande de um time aguerrido, um time que une a
cidade e toda a Região Tocantina. Naquele momento, eu tenho certeza
de que todo o Maranhão estava torcendo pela classificação do Cavalo
de Aço na Série B do Brasileirão. É um time que veio em uma campanha
de superação, em alguns momentos desacreditado por tantos, mas o
time mostrou a garra do povo de Imperatriz e da Região Tocantina. No
meio do campeonato, houve uma mudança radical na estratégia do time
em toda sua formação e vimos nascer ali uma nova geração, sobretudo,
vinda de jogadores da Região Tocantina. Do Cajuapara, no Itinga, surgiu
o Gabriel Caju; de Cidelândia, surgiu um grande jogador; dos bairros de
Imperatriz, emergiram grandes jogadores que deram um brilho especial
ao time, além de uma identidade cada vez mais forte. Foi fantástico ver
o Frei Epifânio lotado em tantas partidas. Deputado Edivaldo, nunca
Imperatriz tinha tido tanta rotina com os jogos de futebol do Cavalo de
Aço, era sempre o campeonato maranhense que em poucos meses do
seu início já terminava, não dava rotina ao torcedor, não despertava no
torcedor aquele sentimento de pertencimento tão forte como foi agora.
Vimos novas gerações indo ao Estádio Frei Epifânio pela primeira vez.
Quantos torcedores que nunca tinham ido ao estádio se sentiram
motivados pelo grande desempenho do time e foram lá torcer,
hipotecaram seu apoio ao time, nos momentos ruins e nos momentos
bons. Foi fantástico ver o Cavalo de Aço brilhar e trazer um grande
resultado. Não fomos ainda para a Série B, mas temos motivos de nos
orgulhar de um time competente, de um time vencedor, de um time
aguerrido, de um time que não baixa a cabeça para nada e nem para
ninguém. O orgulho da nossa cidade, o time que une a cidade de
Imperatriz e de toda a Região Tocantina. Fez gosto de ver o Cavalo de
Aço. Tivemos grandes embates com times grandes de todo o Brasil e
grandes resultados trouxeram esse brilho ao Cavalo de Aço. Se for
fazer o comparativo nos investimentos financeiros que o time que o
Cavalo de Aço enfrentou, todo os times, certamente o Cavalo de Aço é
um dos times do Brasil da Série C que menos teve orçamento. Foi a
força, a união de tantos parceiros que trouxeram o time a este grande
momento. Foi a força da torcida que lotou o Frei Epifânio e incentivou
cada vez mais o time. O Cavalo de Aço tem o orgulho e o respeito do
povo de Imperatriz e de toda região. Eu faço questão, senhores
deputados, deputadas, imprensa na pessoa do Minard, faço questão
de parabenizar a gestão do presidente Adalto, que foi muito ousado,
que foi muito corajoso, junto com Rodrigo, com Mariana, com todos
da comissão, da direção do time, da diretoria, também de toda a
comissão técnica e, de modo muito especial, aos jogadores do Cavalo
de Aço, que elevam cada vez mais o nome de Imperatriz. Muitos foram
os times que chegaram à Série C e já voltaram para a Série D, mas o
Cavalo de Aço não conseguiu acesso à Série B, apenas um jogo nos
separou da Série B, mas ele continua na Série C. E ano que vem será
muito importante continuar esse trabalho, o apoio de toda a torcida, o



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                       QUINTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2019 11
apoio das empresas que patrocinam o Cavalo de Aço. Como poder
público também nós estaremos reforçando parcerias com o Governo
do Estado por meio da Secretaria de Esportes e tenho certeza que
também, com os recursos da CBF que o Cavalo terá direito, terá
condições de formar um time cada vez mais forte, de ter mais
regularidade. E parabenizo o presidente Adalto que disse com clareza,
que no início de dezembro já vai começar a nova temporada para a
preparação de 2020 do nosso querido Cavalo de Aço. Parabéns a todos
os torcedores. E faço questão de destacar um torcedor muito especial,
que é o Mourão. Ele é vigilante, Deputado Roberto Costa. E este cara
muito me impressiona pela paixão que ele tem ao time, se está na
chuva, ele está lá na chuva, se é um dia de sol à tarde, ele está lá. Se é à
noite, se o time está ganhando ou perdendo, ele está lá. E ele fica ali
naquela tela que separa o campo da torcida, com o seu gorro vermelho.
E ele vibra, ele chora, é o torcedor mais apaixonado que eu conheço do
Cavalo de Aço. E esse cara, no alto da sua simplicidade, nos dá um
exemplo de resiliência, de persistência, e de paixão pelo nosso time.
No ano que vem, o Mourão vai estar lá, no Estádio de Frei Epifânio, e
do lado de Mourão milhares de torcedores estarão lá torcendo junto
com o nosso time, com o Cavalo de Aço. Que eu tenho certeza de que
será mais vencedor do que foi este ano, que consagrou o tricampeonato
maranhense, que quase vai à Série B e que o ano que vem esse sonho
vai continuar com grandes resultados. Senhora Presidente, me permita
ainda com dois minutos da tolerância do tempo abordar um outro tema
muito importante. Hoje é abertura da FECOIMP, a 19ª edição da Feira
do Comércio e Indústria de Imperatriz, realizada pela Associação
Comercial Industrial de Imperatriz. É a maior Feira Multisetorial do
Estado do Maranhão. Neste momento, centenas de expositores estão
já preparando os stands e logo mais, às 19h, será a abertura da
FECOIMP. Uma oportunidade muito importante do fomento dos
negócios de toda a Região Tocantina e de todo o Maranhão. E eu faço
questão de parabenizar a Associação Comercial e Industrial do
Maranhão, por estar na vanguarda desta luta, da promoção, do
fortalecimento econômico da nossa região. Destacar, na pessoa do
Presidente Guilherme Maia, esse protagonismo que a Associação
Comercial e Industrial tem, parabenizando por mais uma edição da
FECOIMP, que, em momento de crise, o segredo é acreditar e
empreender, ousar cada vez mais. E Imperatriz traz a marca desse
empreendedor que confia cada vez mais, que acredita e que investe. E
eu parabenizo pela realização da FECOIMP, neste ano, Deputado
Ariston, um brilho especial. Que inclusive, na sexta-feira, o Governador
Flávio Dino estará lá em Imperatriz. O Governo do Estado, por meio
da Secretaria de Infraestrutura, do Secretário Clayton Noleto, fez uma
obra que há muitos anos era esperada no Centro de Convenções de
Imperatriz, que é cedido à Associação Comercial, em regime de
comodato. O Governo do Estado fez a climatização do Centro de
Convenções. Um prédio fantástico, grandioso, feito na gestão do então
Governador Zé Reinaldo. Fez a climatização e além da climatização
uma reforma no Centro de Convenções, que vai ter mais conforto, mais
comodidade, que vai ter condições de acolher melhor todos os visitantes,
não só da FECOIMP, mas também do Salão do Livro, de Imperatriz, o
SALIMP, e muitos eventos culturais, religiosos que o Centro de
Convenções abriga. De modo que a gente está muito feliz com este
grande investimento que o Governo Flávio Dino faz, reforçando cada
vez mais as potencialidades dos grandes eventos, que movem negócios,
que levam o fortalecimento do turismo e de tantas oportunidades em
Imperatriz e toda a região. Muito obrigado, Senhora Presidente.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Senhora
Presidente, Questão de Ordem.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Pois não, Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de
Ordem) - Senhora Presidente, eu só queria fazer um registro. Hoje, na
Assembleia Legislativa, nós temos a presença do Colégio São Miguel

da cidade de Trizidela do Vale. Quero agradecer aos professores aqui
presentes e parabenizá-los, como o Professor Alisson Rodrigues que
foi o idealizador dessa visita do Colégio São Miguel à Assembleia
Legislativa, na cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão.
Vieram os alunos do Colégio São Miguel para conhecer os Poderes do
nosso Estado, como o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Também
a gestora do colégio, a professora Fátima Barbosa, que entrou em
contato com a gente, fez toda questão administrativa para que esses
alunos pudessem estar hoje presentes. Gostaria também de agradecer
a presença de outros professores que acompanham, que trazem o
conhecimento aos nossos alunos: professora Maiara da Costa,
professora Raiane de Freitas, professora Laurineide Mendes, professora
Josinete dos Santos, a nossa professora Josineide de Maria, a professora
Carmem Gadelha, professora Fátima Lucas, professora Alaíde Barbosa,
professor Domingos Damasceno, professor Francisco Henrique Sousa
e o auxiliar administrativo Flávio Roberto. E agradecer a todos os
alunos do Colégio São Miguel e parabenizá-los, principalmente esses
26 alunos que estão hoje presentes. Sejam todos bem-vindos à Casa do
Povo.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Eu espero que vocês tenham e levem
uma boa impressão daqui do nosso trabalho. Sejam bem-vindos e que
Deus conduza os passos de todos. Muito obrigada pela visita.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deputada Dr.ª Cleide Coutinho, por cinco
minutos.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO (sem
revisão da oradora) – Presidente da Mesa, colegas Deputados, Deputada
que estou vendo ali, a Deputada Thaiza, jornalistas, galeria, sejam
bem-vindos. Eu quero fazer hoje aqui uma Indicação. Para vocês
estudantes, a Indicação que nós fazemos significa um pedido ao
Governador e aos respectivos secretários que são responsáveis por
aquele benefício que nós queremos levar a uma cidade. Eu estou falando
aqui que eu recebi do Presidente da Câmara de Tuntum, o Vereador
Nelson Almeida, uma solicitação para que seja instalado um posto de
segurança pública da Polícia Militar no Povoado Belém. Esse pedido
eu encaminho ao Governador, eu encaminho ao comandante geral da
Polícia Militar do Maranhão, coronel Ismael, encaminho ao Secretário
de Segurança Pública do Estado, o Senhor Jefferson Portela. Devo
dizer aqui aos Deputados, à Mesa e à imprensa que eu tenho sido bem
atendida pelo Secretário de Segurança e pelo coronel Ismael, que é da
Polícia Militar. Eles atendem ao telefone com muita gentileza, eles se
interessam em realizar e eu, de coração, espero que esse pedido, que eu
faço mais uma vez, seja atendido. Porque esse posto policial, no
povoado Belém, atende os povoados de São Miguel, Mato Verde,
Novo Marajá, São Bento, Brejo do João, Caxixi, São Lourenço, São
Joaquim de Melo, Santa Rosa, Anajás e Centro Grande, cerca de oito
mil pessoas que estão lá desassistidas. O povoado Belém é um dos
mais populosos de Tuntum, localizado a 90 km da sede do município.
Fica em uma região distante, com estrada precária que prejudica a
rápida ação do policiamento local. Então a instalação, desse posto
policial solicitado, atenderá a demanda de aproximadamente oito mil
moradores, como já falei antes, atualmente praticamente desassistidos.
E finalizo dizendo que o serviço da polícia é um serviço importante.
Estou aqui vendo o... eu ia chamar o deputado Fernando de coronel.
Quem sabe, não é Fernando, você chegará lá. O Fernando é uma pessoa
também que trabalha em Tuntum. Tenho certeza, deputado Fernando,
eu quero que V. Ex.ª assine comigo essa indicação, que eu sei que V. Ex.ª
se interessa muito por Tuntum, viu deputado? Vou aguardar que V.
Ex.ª assine, coloque aqui sua assinatura. Para vocês estudantes que
não o conhece, é um deputado jovem, que está trabalhando muito e que
naquela região ele investe. Também estou vendo aqui o deputado Ciro.
Deputado Ciro, tenho certeza que para V. Ex.ª também será um grande
benefício, porque V. Ex.ª é daquela região. Muito obrigada a todos.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deputado Adriano, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
Deputadas, galeria, telespectadores da TV Assembleia, funcionários
desta Casa, imprensa, maranhenses. Senhor presidente, hoje subo a
esta tribuna para relatar três situações bastante práticas que ocorreram
este final de semana. Uma delas foi uma visita que eu fiz aos bairros do
Monte Castelo e Fé em Deus e em minhas andanças por esses bairros
conversei com vários moradores para saber dos problemas, dos anseios
de cada um deles, da comunidade de forma geral e detectamos alguns
pontos importantes ali. Em primeiro lugar um problema grave,
gravíssimo de falta de água, falta de água principalmente no bairro do
Monte Castelo. Ali encontrei famílias que passavam dias sem água,
outros cuja casa não tem água de forma alguma por meses e são obrigados
a tomar banho e fazer as suas necessidades nas casas de vizinhos. Ou
seja, isso aí muitas vezes também foi resultado de obras inacabadas da
CAEMA, resultado de anos de descaso do Governo Estadual. Muitas
dessas casas precisam ter até mesmo uma bomba, uma bomba para
puxar a água da rua, puxar água da CAEMA. E nós todos sabemos que
essas bombas consomem muita energia e essa energia é muito cara.
Sabemos aqui que o Maranhão é o Estado que tem a conta de energia
mais cara do Brasil. Então, muitos deles são forçados a comprar as
bombas para conseguir puxar mais água da CAEMA e, de fato, pagam
uma conta de luz mais cara por causa disso. Um verdadeiro absurdo o
que estamos trazendo a esta tribuna aqui nesse dia. Já demos entrada
em uma Indicação publicada ontem, no Diário Oficial da Assembleia
Legislativa, a Indicação de nº 1.174 de 2019 solicitando ao Senhor
Governador Flávio Dino e ao Presidente da CAEMA, Carlos Rogério,
restabelecer, imediatamente, um abastecimento digno, um
abastecimento constante de água no bairro do Monte Castelo. Ouvimos
também a população, a reclamação de segurança. Então, colocamos
aqui uma Indicação de nº 1.177/2019 ao Governador e também ao
Secretário de Segurança, senhor Jefferson Portela, solicitando a garantia
de mais segurança pública no bairro de Monte Castelo. Estivemos
também no bairro Fé em Deus, especialmente, na rua Rachid Abdalla.
Esta rua Rachid Abdalla está complemente acabada, esgoto a céu aberto.
Fizemos uma Indicação de nº 1.176. Desta vez ao Governador Flávio
Dino, também ao Prefeito Edivaldo Holanda e também ao Secretário
Estadual, Senhor Clayton Noleto Silva, para restabelecer e revitalizar
a rua Rachid Abdala no bairro Fé em Deus. Fui até o local, esgoto céu
aberto, rua esburacada, sem nenhuma condição de sobreviver naquela
rua, crianças correndo na rua, um verdadeiro absurdo. E por isso
apresentei essas Indicações. E vou cobrar essas Indicações das
autoridades para que a gente possa fazer o mais rápido possível,
responder estes anseios da sociedade e da comunidade dos bairros de
São Luís. Também dei entrada na Indicação nº 1.175, que diz respeito
ao município de Paço do Lumiar. A construção de uma estação de
ginástica na Comunidade Renascer em Sítio Natureza. Precisamos
incentivar o esporte, incentivar o bem-estar da população. E solicitamos
aqui tanto ao Governo do Estado quanto também a Prefeitura de Paço
do Lumiar, que sabemos que se encontra em uma situação calamitosa,
mas é de nossa obrigação cobrar do Poder público. Senhor Presidente,
então, na segunda-feira de manhã, também participei de uma reunião
muito importante na Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão. Eu
como Deputado de Oposição, vou e frequento as Secretarias do Estado,
porque o meu lado, não é o lado A ou lado B, lado de grupo A ou B, o
meu lado é o lado do povo. Então, atendendo um anseio não de
sindicatos, mas das enfermeiras, das técnicas de enfermagem, dos
profissionais de saúde, dos motoristas das UPAs, das pessoas que
trabalham no almoxarifado, por exemplo. Atendi ao pedido dessas
pessoas para ir a uma reunião, na Secretaria de Saúde do Estado do
Maranhão. Fomos até lá, sentamos com a Secretária Adjunta, porque o
Secretário não sei onde estava, não nos atendeu, o que é um verdadeiro
absurdo, mas nos sentamos com a Secretária Adjunta, sentamos com

representantes da categoria dos servidores da saúde, e lá eu cobrei que
a Secretaria dê um resultado, uma resposta para essa categoria. Hoje,
nós temos mais de 128 pessoas demitidas das UPAs de São Luís e do
interior, 128 pessoas entre motoristas, enfermeiras, técnicos de
enfermagem. 128 pessoas! Não é a primeira vez que eu subo nesta
tribuna para relatar o descaso com a saúde do Estado do Maranhão.
Então, nós temos aqui, na UPA da Vila Luizão, mais de dez funcionários
demitidos; na UPA de Itaqui/Bacanga, mais de 30 funcionários e
servidores demitidos, e muitos deles demitidos sem ao menos terem
acesso ao que lhes é de direito, o FGTS e as férias. Mais de 100
demitidos no interior do Estado, nas UPAs do interior do Estado, um
verdadeiro descaso, um verdadeiro absurdo com a saúde pública do
Estado do Maranhão. Nunca o Estado do Maranhão passou por uma
crise maior na saúde do que está passando agora. Antes, nós íamos às
UPAs e preferíamos até mesmo as UPAs às clínicas privadas, aos
hospitais privados, porque ali havia atendimento de primeira, havia
remédios, havia estrutura, era limpo, era bem feito, mas, hoje, quando
nós vamos às UPAs de São Luís, nós vemos um verdadeiro descaso.
Agora, infelizmente, mais essa triste informação de 130 profissionais
da saúde sendo demitidos das UPAs do Estado do Maranhão. Um
verdadeiro absurdo! Vamos continuar cobrando, vamos cobrar o
resultado dessas visitas. A Secretaria de Saúde ficou de agendar com
cada categoria. Disse que esta Casa ia cobrar a partir da Comissão de
Saúde, e vamos cobrar a agenda dessa reunião... Para finalizar, Senhora
Presidente. Cobrar a agenda dessa reunião, uma agenda feita na terça-
feira, outra será hoje e nós vamos cobrar também o resultado efetivo de
cada reunião, de cada pleito dessa categoria. Muito obrigado, Senhora
Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, o Deputado Roberto
Costa, por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão
do orador) – Senhora Presidenta, Senhores Deputados, galeria, imprensa.
Quero saudar aqui também nosso amigo, Dr. Cristovam, que é ex-
deputado também dessa Casa e que nos visita aqui. Senhor Presidente,
eu venho a esta tribuna destacar o anúncio do 13º Anuário Brasileiro de
Segurança Pública que foi divulgado essa semana e que traz uma
referência, inclusive muito profunda, sobre a violência contra a mulher.
Segundo o anuário, a cada quatro minutos, existe uma agressão contra
a mulher no Brasil. Esses índices demonstram um crescimento muito
elevado comparado a outros levantamentos. Existe a discussão em
relação a isso, deputado Zé Inácio, se realmente existe um aumento das
agressões ou o que tenha acontecido é a mudança cultural, que tem
ocorrido no país, de as mulheres agora denunciarem os seus agressores.
Mas o fundamental é que esses dados são muito alarmantes e que
precisam ser sinalizados de forma muito concreta para que a gente
possa estar construindo, a cada dia, políticas públicas de afirmações
das mulheres. Políticas como, inclusive, a lei que criamos nesta Casa,
na Assembleia Legislativa, sobre a equiparação salarial entre homens e
mulheres, que exercem a mesma função e que muitas vezes terminam
sendo discriminadas em relação ao salário que recebem, mesmo fazendo
a mesma função do homem. E a rede de proteção tem se estendido em
todo o Brasil e no Maranhão, mas essa rede precisa ser reforçada, a
cada dia, para que a gente possa continuar combatendo essas agressões,
não só a agressão física, mas a agressão psicológica, agressão econômica
e outras agressões, a moral, que acontecem contra as mulheres no
Brasil e no Maranhão. E a Assembleia tem um papel fundamental de
manter, na pauta principal desta Casa, essas ações de proteção à mulher,
de reforço à essa rede para que a gente possa, deputado Edivaldo
Holanda, ver a cada dia esses índices sendo diminuídos. Porque isso é
uma vergonha nacional, se torna uma vergonha para o Maranhão, mas
é preciso que continuemos levantando a cabeça e enxergando que isso
é um problema não só das mulheres, mas de toda a sociedade. Enquanto
houver uma agressão à mulher, acho que toda a sociedade, homens e
mulheres terminam sendo agredidos. E por este levantamento tem um
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caso que chama também muita atenção, as agressões que têm ocorrido,
que aumentaram foram exatamente em cima de adolescentes, crianças
de 13 a 19 anos, um aumento assim absurdo de agressões, até de
estupros e relação a essa faixa etária. Então é muito mais grave ainda o
resultado dessa pesquisa e que temos que olhar, como eu disse, com
uma prioridade para acabar com esses crimes que acontecem no dia a
dia. É uma vergonha nacional e o Maranhão precisa continuar com a
sua afirmação, com as suas políticas concretas de fortalecimento da
rede de proteção às mulheres. Muito obrigado, Senhora Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, o Deputado Vinícius
Louro, por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhora presidente, é com muita alegria,
com muita satisfação onde quero aqui saudar todos os alunos do
Colégio São Miguel, da cidade de Trizidela do Vale. Quero saudar aqui
o professor Alisson, a professora Fátima Barbosa, os professores que
já foram nominados aqui, mas faço questão de nominar e parabenizar
pelo gesto, pela atitude da professora Maiara da Costa, professora
Raiane de Freitas, professora Laurineide Mendes, professora Josinete
dos Santos, professora Josineide de Maria, professora Carmem
Gadelha, professora Fátima Lucas, professora Alaíde Barbosa,
professor Domingos Damasceno, professor Francisco Henrique de
Sousa, auxiliar administrativo Flávio Roberto e o nosso amigo Francildo,
da cidade de Pedreiras, que está presente nessa, vamos dizer, excursão
de conhecimento, Deputado Edivaldo Holanda, que trouxeram nossos
alunos da rede municipal de ensino, hoje, à cidade de São Luís, a capital
do Estado do Maranhão. A cidade que, neste ano, completou 407 anos
de emancipação política. E esses alunos vieram ter conhecimento do
Poder Legislativo, saindo daqui da Assembleia, iremos para o Palácio
dos Leões para também ter o conhecimento do Poder Executivo e saber
os papéis desses dois poderes também junto com o Judiciário. Quero
aqui parabenizar a atitude de todos vocês, parabenizar todos os alunos,
26 alunos aqui presentes que estão representando os 513 alunos do
Colégio São Miguel. E a gente tem o motivo de muita honra, de muita
alegria e de poder recepcioná-los e trazer à Assembleia Legislativa.
Hoje aqui vocês presentes no Plenário, olhando como funciona o
Parlamento, as discussões, os discursos, as reivindicações de cada
Deputado e que, eu sempre digo que o Poder Legislativo, que lá na
Câmara de Vereadores, que é o Poder Legislativo também, eles são
correlacionados com o Poder Executivo, junto com o Prefeito e o
Deputado Estadual aqui no Governo, junto com o Poder Executivo,
que é o Governador do Estado do Maranhão. E as diferenças são
peculiares quando se trata dos recursos de emendas parlamentares que
cada Deputado tem, Deputado Edivaldo Holanda, da gente destinar
para os municípios, para as benfeitorias e o melhoramento da qualidade
de vida, como no caso, a construção de colégios, postos de saúde,
asfalto, estradas vicinais. E isso que é importante: trazer esses alunos
de todo o estado do Maranhão, trazer os alunos, principalmente da
rede municipal, aqueles alunos que são as pessoas que nós temos que
dar o incentivo, dar o apoio para que eles possam acompanhar de
perto, Deputado Zito Rolim, como funciona o Parlamento, que aqui é
onde, dentro do Parlamento, na Casa do Povo, das Assembleias, Câmaras
Federais, Senado, é que daqui são criadas as leis que vão beneficiar
todos os cidadãos e daqui que são feitas as Indicações para que o
asfalto possa chegar na sua rua, para que a água possa ser melhorada
nas casas de cada cidadão, para que as creches possam chegar e facilitem
que os pais melhorem sua qualidade de vida indo para o campo de
trabalho, tendo ali seus filhos assistidos. E eu fico muito feliz de poder
estar aqui com o colégio da nossa cidade, onde eu fui Vice-Prefeito da
cidade de Trizidela do Vale, onde eu também quero parabenizar a
Secretária de Educação, Márcia Maia, uma mulher guerreira, lutadora,
uma mulher que realmente tem um serviço grandioso prestado na cidade

de Trizidela do Vale e vem fazendo um grande trabalho. Quero aqui
também parabenizar o nosso Prefeito Fred Maia, um Prefeito aguerrido,
um Prefeito que tem uma visão empresarial, tem uma visão de futuro
que hoje a gente agradece muito na rede municipal de ensino o que ele
tem feito pelos colégios de Trizidela do Vale. E aqui o colégio São
Miguel é um colégio que hoje acolhe 513 alunos. E esta escola foi
destaque no IDEB, onde também nós temos que parabenizar atuação
do gestor, de todos os professores que colocam o colégio São Miguel,
salvo engano, no segundo lugar da Escola Estadual do IDEB, é isso? A
finalidade desse projeto é proporcionar e promover conhecimento aos
alunos por meio de experiências como visitas in loco a pontos turísticos,
museus e prédios que abrigam os Poderes que gerem o futuro do nosso
povo, como o Palácio dos Leões, sede do Governo Estadual, Tribunal
de Justiça e Assembleia Legislativa. Só para concluir, Senhora
Presidente, com essa aula-passeio, os alunos conseguiram visitar a
história do povo maranhense, conhecer aspectos geográficos e
compreender sobre a divisão da gestão dos Poderes, aprendendo, assim,
conteúdos que abrangem, mais largamente, sobre política, políticas
públicas, sociologia e estudos sociais de maneira geral. É louvável a
iniciativa e o empenho de todos os envolvidos em promover
conhecimento, mas, sobretudo, possibilitar aos alunos de baixa renda
experiências tão engrandecedoras como essa. Parabéns a todos. Quero
aqui que V.Ex.ªs., dentro deste Parlamento, dessas linhas de discussões
e entendimentos da democracia que tem o nosso País, que vocês
observem cada Deputado, o que eles pedem para as suas bases, o que
eles fazem para o povo maranhense, porque aqui é que surgem as leis
e, por meio dessas reinvindicações de indicações, vão as melhorias
para as cidades, para as ruas e para as casas de vocês. Eu quero agradecer
à Senhora Presidente Deputada Dr.ª Cleide Coutinho, quero aqui
também registrar a presença do Vereador Lauro e do Bispo Ricardo, da
cidade de Anajatuba. Desde já, estamos fazendo uma indicação para o
tapa-buraco, para a recuperação da MA-324, do trecho de 24
quilômetros entre o povoado de Colombo, localizado às margens da
BR-135, e a sede do município de Anajatuba. Essa reivindicação,
Senhor Vereador Lauro, senhor Bispo Ricardo, inclusive quero aqui
que os senhores mandem um abraço do Deputado Vinícius Louro em
agradecimento pelo apoio que nós tivemos na cidade de Anajatuba. E
levar que nós também iremos trabalhar diuturnamente para melhorar a
qualidade de vida daquele povo, que é um povo que está sofrendo
bastante, até mesmo mediante a incapacidade de uma gestão municipal
que eu sei que Anajatuba está sofrendo. Então, senhores e senhoras
aqui presentes, professores, alunos, vocês que vieram visitar a Casa
do Povo, a Assembleia Legislativa, fiquem com Deus, iremos continuar
o nosso passeio e, se vocês quiserem continuar um pouco mais aqui na
galeria, fiquem à vontade porque aqui é a Casa de vocês, aqui é a Casa
do Povo. Fiquem com Deus e muito obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Deputado Wellington, cinco minutos,
sem direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhora 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. Quero cumprimentar, de
forma especial, a professora Alaíde Barbosa, a professora Carmem
Lúcia e os alunos da Unidade de Ensino Trizidela do Vale São Miguel.
Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa. Já foi feita referência
elogiosa pelo Deputado Vinícius Louro, então sejam bem-vindos à
Casa do Povo, sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão. Senhora Presidente, demais pares, trago à tribuna desta
Casa uma denúncia gravíssima. Ela não é grave, ela é gravíssima. Ontem
eu trouxe alguns dados, alguns números e apresentei aos senhores.
Senhoras e senhores, um advogado na CAEMA ganhando R$ 51 mil.
Isso no mês de julho de 2019. Um engenheiro da CAEMA ganhando
R$ 91 mil. Depois que fizemos a denúncia ontem, um funcionário da
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CAEMA nos enviou outro documento, já mais atualizado, de agosto
de 2019. Nesse documento, senhoras e senhores, tem um técnico de
eletromecânica ganhando R$ 34 mil, um químico ganhando R$ 36 mil.
Um pedagogo na CAEMA, professoras e professores de Trizidela,
um pedagogo que deveria estar na Secretaria de Educação, um pedagogo
na CAEMA ganhando R$ 40 mil. Mas o mais absurdo não é esse,
vejam só, nós temos aqui outros engenheiros que o salário varia de R$
45 mil a R$ 86 mil. Oito engenheiros só nesta folha, só nesta relação,
08 engenheiros que juntos chegam a ganhar R$ 500 mil, meio milhão de
reais. Oito engenheiros ganhando R$ 500 mil. Senhoras e senhores, é
assim que o Governador Flávio Dino trata a máquina pública, trata a
gestão pública. É assim que o Governador Flávio Dino faz. O
Governador Flávio Dino faz assim com a máquina: Secretarias
totalmente superlotadas, um número exagerado de Secretarias, nunca
reduziu a quantidade de Secretarias nem de cargos comissionados. Já
solicitamos ao Governador Flávio Dino que reduzisse a quantidade de
Secretarias e a quantidade de cargos comissionados. O governador
Flávio Dino faz concurso público só para enganar, só para ludibriar e
não nomeia todos os aprovados no concurso público. Senhoras e
senhores, na semana passada recebemos os candidatos aprovados na
AGED. Só um engenheiro desse ganhando R$ 91 mil dá para pagar 50
técnicos da AGED. Só um engenheiro desse ganhando R$ 91 mil dá
para pagar 21 policiais militares. Senhoras e senhores, nós temos 1.750
policiais militares formados e desempregados pelo Governador Flávio
Dino. Temos policiais civis aguardando a nomeação e Governador
Flávio Dino tem um engenheiro na CAEMA ganhando R$ 91 mil. O
salário de um engenheiro dá para pagar 21 policiais militares. Oito
engenheiros, só para os senhores terem ideia, o salário de 08 engenheiros,
que dá R$ 500 mil, dá para pagar 110 policiais militares. Senhoras e
Senhores, isso é uma vergonha, isso é um escândalo. Nós solicitamos,
e não é de hoje, nós queremos a CAEMA sim, valorizada, competente
e que coloque água na casa das pessoas. As pessoas não têm água em
casa. Vamos aqui ao Lira, ao Belira, vamos ao Coroadinho, as pessoas
estão com água dia sim e dia não, às vezes até 72 horas sem água em
casa. Na cidade de Coroatá o prefeito, o pai do prefeito comprou
baldes para a população carregar água na cabeça. Um aliado do
Governador compra baldes para a população carregar água na cabeça.
É muita cara de pau, é muita falta de vergonha na cara! Cidadão
maranhense, a água da CAEMA não chega a sua casa e se chega, chega
cara desse jeito, que é para pagar o luxo de quem o Governador quer
pagar. O Governador Flávio Dino paga quem ele quer, paga como ele
quer, da forma que ele quer, altos salários, Senhoras e Senhores, nós
não podemos fazer vista grossa com o que está acontecendo. É um
escândalo, isso é grave, é gravíssimo! Estamos concluindo a nossa
investigação e nessas nossas investigações preliminares, nós temos
filiados do PCdoB de outros estados, do Estado de São Paulo, por
exemplo, que está na CAEMA ganhando altos salários, salários
milionários. E enquanto isso estão debochando, debochando do
maranhense que não tem água em casa, debochando do maranhense que
tem água dia sim, dia não, debochando do maranhense que faz o concurso
público e não é nomeado, porque um engenheiro, somente nessa folha,
um engenheiro recebe 91 mil reais, dá para pagar o salário de vinte e um
policiais militares do Estado do Maranhão. É assim, é assim que o
Governador Flávio Dino, que abandonou o estado para ir fazer
campanha presidencial, trata as finanças, trata a administração, trata o
Estado do Maranhão. É dessa forma, de forma desrespeitosa,
desrespeitando a lei, desrespeitando a Constituição Federal no seu
Artigo 37, que ele é professor e conhece tão bem. A falta de transparência
no seu Artigo 37 da Constituição Federal é bem claro a moralidade no
serviço público e a transparência. Nós solicitamos, vou concluir Senhora
Presidente, nós encaminhamos Requerimento ao Senhor Governador
do Estado do Maranhão e ao Presidente da CAEMA para que
encaminhasse a lista de todos os funcionários que ocupam cargos
comissionados na companhia, em todo o Maranhão, bem como as
respectivas funções e remunerações. Senhora Presidente, Deputada
Cleide Coutinho, esse Requerimento foi aprovado pela Assembleia,
esse Requerimento foi aprovado pela Mesa. Requerimento, de autoria

do Deputado Wellington, solicitando transparência, foi autorizado pela
Mesa, no dia 03 de julho, já estamos no dia 11 de setembro e a CAEMA
não mandou essa relação atualizada de todos os contratados, cargos
comissionados da CAEMA, bem como seus respectivos salários. E aí
tomamos conhecimento por conta de funcionários, funcionários
tomaram um susto, colocaram no Portal de Transparência da CAEMA,
criou-se um reboliço dentro da CAEMA, alguns tiraram print de imediato
e já tiraram do Portal da Transparência da CAEMA. Vergonhosamente,
os funcionários da CAEMA estão decepcionados, estão indignados
com a administração do Governador Flávio Dino. E pedem
esclarecimento dessa pouca vergonha, dessa palhaçada, desse escândalo
na CAEMA. Senhoras e Senhores, enquanto falta água na casa do
maranhense, um servidor da CAEMA ganha noventa e um mil reais
para não fazer nada. Isso é um tapa na cara do maranhense. E é para
isso que estamos aqui, para fiscalizar, para cobrar as informações. E
vamos representar ao Ministério Público para que possa fiscalizar
essa pouca vergonha, esse escracho com a cara da população. Queremos
esclarecimentos do Governador Flávio Dino. Com a palavra o
Governador Flávio Dino.

IV – ORDEM DO DIA.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Pela Ordem,
Presidente. Eu queria que V.Ex.ª fizesse revisão de quórum.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Vamos zerar o painel para que todo
mundo confirme presença.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Eu estava
inscrito no Pequeno Expediente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – O horário regimental encerrou e aqui,
na minha relação, não consta o nome do Deputado Duarte, que não se
encontra. Já são 10h36min.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Tudo bem,
Deputada Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Vamos usar o tempo que vem. Quero
registrar aqui, a pedido do Deputado Yglésio, do senhor Jonatan que
está presente, é o líder de Axixá. Seja bem-vindo a esta Casa.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Questão de
Ordem, Presidente. Gostaria também que fosse registrada a presença
do Vereador Lauro e do senhor Bispo Ricardo, da cidade de Anajatuba.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Deputado Vinícius, fica registrado, com
certeza.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhora Presidente.
Bloco Parlamentar de Oposição, em obstrução.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente Cleide Coutinho.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Pois não.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Fiz uma consulta aqui à bancada do PSDB e está em obstrução.
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A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Deputados presentes, por favor,
confirmem presença. Não há quórum para votação da matéria de hoje.
Fica transferida para a Ordem do Dia de amanhã. Deputado Duarte,
V.Ex.ª queria fazer uma Questão de Ordem e será um prazer ouvi-lo.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de
Ordem) – Senhora Presidente, eu gostaria de levantar essa questão de
Ordem, infelizmente não tivemos tempo no Pequeno Expediente, mas
eu gostaria de convidar todos os parlamentares, todos os Deputados e
Deputadas a participarem, daqui a alguns instantes, às 11h, da Sessão
Solene em homenagem aos 29 anos do Código de Defesa do Consumidor.
Farão parte dessa Sessão Solene membros do Poder Judiciário,
profissionais, a atual Presidente do Procon, da Defensoria Pública, do
Ministério Público, ou seja, todos os órgãos de defesa do consumidor
estarão aqui presentes e contaremos com a presença de universitários,
alunos da rede pública, também particular, para que possam juntos
comemorar essa data de extrema importância. O Código de Defesa do
Consumidor que é uma lei moderna, é um microssistema jurídico, é
uma norma de ordem pública que avançou, e avança muito desde sua
promulgação. O Código de Defesa do Consumidor Brasileiro que é
uma referência em todo o território internacional, é uma referência para
países da Europa e é por isso que precisamos comemorar muito. Mas,
além de comemorar, cabe a reflexão, pois muito temos que avançar, e
em especial no que pertine a qualidade e eficiência do serviço bancário,
serviço de internet, telefonia, enfim, serviços também prestados por
concessionárias do serviço público como energia elétrica, água e esgoto
e serviço também de transporte público. Por isso conto com a presença
de todos os parlamentares para que juntos possamos comemorar, refletir
e garantir cada vez mais direitos, cada vez mais resultados. Muito
obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Muito obrigada, Deputado Duarte.
Tempo dos Blocos ou Partidos.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Questão de
Ordem, Senhora Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Diga, Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Gostaria de
usar o Tempo da Liderança.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Bloco Parlamentar Democrático, por
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) - Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhora Presidente, o que me traz agora a
esta tribuna, de forma triste, é para tratar do que vem acontecendo na
questão do rio Mearim. O rio Mearim é um rio, deputado Paulo Neto,
de mais de 900 km de extensão, banha 82 cidades no Estado do Maranhão,
nasce ali na cidade de Formosa da Serra Negra e deságua aqui na baía de
São Marcos. E o que a gente vê é uma falta de respeito com o rio
Mearim, deputado Zito Rolim. Quando a termelétrica veio para o
Estado do Maranhão, que antes era do grupo X, OGX e agora é do
grupo ENEVA, foram feitas audiências públicas, foram feitas várias
demandas, compromissos, TAC, Termo de Ajustamento de Conduta
para que dentro da exploração do gás natural fossem feitas
compensações ambientais. Vejam lá. O que a gente vê é uma exploração
gigantesca dessas riquezas naturais, do gás natural, é uma exploração
gigantesca da água do rio Mearim, captando uma água em uma

temperatura X, vai para resfriamento das turbinas, volta em uma
temperatura mais elevada, mais quente, em uma quantidade por metros
cúbicos X e, como evapora essa água nas turbinas, volta em uma
quantidade menor. E, deputado César Pires, pasme! Não tem nenhum
tipo de compensação, de investimento dessa indústria para com o rio
Mearim. O Rio Mearim tem trechos, como no povoado Palmeiral,
como em outros povoados que você atravessa com a água no joelho,
deputado Zito Rolim. Na legislatura passada, fiz aqui, dentro da
Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, Requerimentos
para chamar a Indústria ENEVA, a SEMA, todos os órgãos competentes,
Ministério Público, voltados para o Meio Ambiente, para que a gente
pudesse escutar a indústria ENEVA, porque não está cumprindo com
esses investimentos no Rio Mearim. E o que me chama atenção depois
dessa luta, dessas nossas reivindicações, do Deputado Vinícius Louro,
Deputado Yglésio, é a indústria ENEVA, agora fazendo mais uma
tubulação para aumentar a captação de água do Rio Mearim, sem aviso
prévio, sem audiências com a sociedade, com a população, uma falta
de respeito. Não tem nenhum tipo de compromisso para com o povo,
para com o Maranhão. E aí quem sofre é a população, aqui hoje nós
temos cidadãos, alunos, professores, da rede pública de educação
daquele município, que são jovens que vão precisar mais na frente, em
outras gerações, desse rio tão importante que é o Rio Mearim. Então,
Senhora Presidente, eu estou aqui, chamando a atenção de cada
Deputado Estadual, pedindo que o Deputado Fernando Pessoa, que
nós, Deputados, assinemos uma CPI, do gás natural no Estado do
Maranhão, para se tratar do gás natural da ENEVA. Nós precisamos
saber por que não há esse tipo de investimento no Rio Mearim, por
que a ENEVA não faz política de conscientização junto aos alunos,
junto à população, por que a ENEVA não investe nos órgãos
fiscalizadores do município para que possa comprar uma lancha, para
que possa capacitar profissionais para fazer a fiscalização da retirada
de terra do Rio Mearim e para o desmatamento também da margem do
Rio Mearim. Nós temos que fazer essa CPI para saber por que os
recursos dos royalties, Deputado Duarte Júnior, não estão chegando à
população, mas falo isso de dois gestores na nossa região. Porque a
gente vê investimentos, como na cidade de Trizidela do Vale, pelo
prefeito Fred Maia. Cidade quase 100% asfaltada, toda a rede pública
escolar, para concluir, Senhora Presidente, toda a rede pública
climatizada, construção de creches, construção de escolas, reformas de
escolas. Agora mesmo comprou o Colégio Freio Germano para ajudar
na educação do município, pela quantia X de recursos do gás, oriundos
do gás. A gente chega na cidade de Lima Campos, a cidade também,
Deputado Fábio Macedo, quase 100% na totalidade asfaltada,
construção e reforma de postos de saúde, de colégios, a saúde invejável
na nossa região é a saúde de Lima Campos. A zona rural toda asfaltada.
E agora para completar o Prefeito resolveu de trazer o gás dos royalties
para o povo, dando um vale gás onde a população vai ter o gás de graça,
em toda a sua totalidade, em toda a sua permanência. Agora o que me
chama atenção, Deputado Fábio Macedo, é até hoje a gente não vê
esses recursos investidos, como na cidade de Capinzal do Norte, onde
lá recebeu tantos milhões e o Prefeito faz um comício lá dizendo que
está investindo, não! se lá recebeu 10 milhões, ele investiu 1. Aonde
foram parar os outros 09 milhões? Na cidade de Pedreiras, Deputado
Fábio Macedo, que é um aliado seu, que o Prefeito já vai recebendo
mais de 14 milhões dos royalties, eu pergunto: onde estão esses 14
milhões? Qual foi a obra de recurso próprio feita por esse Prefeito?

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Deputado
Vinícius Louro, Vossa Excelência me concede um aparte?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado,
bem que eu queria, mas não posso porque estou no Tempo da Liderança.
O debate seria muito salutar, peço até que Vossa Excelência preste um
pouco mais de atenção pela Sessão que está ocorrendo aqui hoje.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Como estou
a semana do evento que teremos na sexta-feira, a minha cabeça está
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muito para esse evento. Quero até convidar Vossa Excelência.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Deputado, depois Vossa Excelência
fala.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO - Eu queria
tratar, na segunda-feira, porque aí eu mostro tudo.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Vamos tratar,
sim, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO - Mais
documentado. Será um prazer debater com Vossa Excelência. Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Com certeza.
Vamos tratar, sim. Desde já, eu quero também fazer um convite para
Vossa Excelência que, desde a época da eleição, Vossa Excelência nunca
pisou mais em Pedreiras, mas que Vossa Excelência possa retornar e eu
o levo às ruas, aos bairros, às estradas e dizer assim: Deputado Fábio
Macedo, nós temos aqui tantos milhões recebidos dos royalties, fora o
dinheiro da Prefeitura. Ontem mesmo, o que me chama atenção,
Deputado Fábio Macedo, é que hoje não nasce mais pedreirense.
Deputados, Presidente, olhe o cúmulo do absurdo! Uma cidade polo
como a cidade de Pedreiras, a princesa da região do Médio Mearim,
Deputado Fernando Pessoa, mas não nasce mais pedreirense, pois vai
nascer em Peritoró, em Alto Alegre, mas não nasce em Pedreiras,
pedreirense. Ligue para o seu Prefeito e pergunte para a Secretária de
Saúde, Deputado Fábio Macedo.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - Deputado
Vinícius, um aparte.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Está no
Tempo da Liderança.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - Eu
garanto, Deputado Vinícius, que lá tem um grande médico.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Deputado Fernando, por favor, não
tem direito a aparte. Deputado Vinícius Louro, conclua.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Eu sei que a
cidade de Pedreiras chama tanto atenção da classe política... Só para
concluir, Senhora Presidente. A senhora sabe que eu fui atrapalhado no
meu discurso que requer tempo também. A cidade de Pedreiras,
Deputado Duarte, chama tanta atenção porque é uma cidade que tem
um Deputado atuante, é uma cidade que vinha no progresso. Hoje, se
a gente parar para olhar Pedreiras, as grandes obras foram feitas pelo
ex-prefeito Raimundo Louro. Deputado Fábio Macedo quando vai, às
vezes, em época de eleição, para Pedreiras, ele passa por uma avenida,
a entrada da cidade que foi feita pelo ex-prefeito Raimundo Louro. Se
ele vai para o mutirão, foi feito pelo ex-prefeito Raimundo Louro; se
ele vai almoçar ou jantar na Praça do Jardim, foi feita pelo ex-prefeito
Raimundo Louro; se ele conhece a Faculdade como a UEMA, foi
levada pelo Raimundo Louro; se tem um centro de ressocialização lá
em Pedreiras, foi trazido pelo Prefeito Raimundo Louro; se ele vai de
Pedreiras para Joselândia, foi conseguido pelo Raimundo Louro. É que
a Presidente não está deixando, Deputado. Quando V.Ex.ª for, eu quero
visitar V.Ex.ª em Pedreiras com os Vereadores que o visitaram, e aí nós
vamos lá fazer essa reunião que realmente estão esperando V.Ex.ª de
braços abertos para que possa visitar a cidade de Pedreiras. Meu muito
obrigado. Muito obrigado pela visita. Esta é a forma de democracia,
são os debates entre os Deputados que, às vezes, um vem com a
verdade, e o outro vem defender o indefensável. Muito obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Bloco Parlamentar Solidariedade. Com
a palavra, o Senhor Deputado Fernando Pessoa.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) - Senhores Deputados, Senhora Presidente Deputada
Dr.ª Cleide Coutinho, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.
Queria aqui parabenizar todos da escola de Trizidela do Vale, levar
meu abraço àquela cidade de Trizidela, cidade no qual me recebeu tão
bem nas eleições de 2018 e aí levo o meu abraço a todos daquela grande
cidade. Um abraço a todos vocês. Senhora presidente, hoje estamos
aqui para reafirmar e dizer a senhora que pode contar comigo, senhora
presidente deputada Cleide Coutinho, por todos os pedidos que a
senhora fez aqui à cidade de Tuntum. A nossa cidade que estará
aniversariando amanhã, dia 12 de setembro, no qual também aqui eu
faço um pedido, a pedido do vereador do município de Tuntum, vereador
Jota, lá daquele município, do bairro Tuntum de Cima, no qual entramos
com uma indicação nesta Casa, hoje, pedindo mais um poço artesiano
para o município de Tuntum, dessa vez para o bairro Tuntum de Cima.
Bairro esse muito populoso. Segundo os moradores, estão sofrendo
com a falta de água naquele bairro e aí, mais uma vez, peço à CAEMA,
peço ao governo do Estado que possamos, na maior brevidade possível,
estar fazendo mais um poço artesiano lá naquele município, lá no
bairro Tuntum de Cima. Também, senhor presidente, passo aqui para
parabenizar a minha cidade, cidade essa em que fui criado, vivo até os
dias de hoje, cidade que levo no meu coração, cidade onde minha família
reside, cidade onde eu quero terminar os meus dias de vida, naquela
cidade e criar as minhas filhas também naquele município. Cidade onde
todos me recebem tão bem, que é a cidade de Tuntum. Quero
parabenizar Tuntum pelos 64 anos de emancipação política. Quero
dizer que iremos continuar lutando por dias melhores para nossa cidade.
Tuntum que ainda necessita de muitas coisas. Tuntum que ainda precisa
de muitos avanços. Mas nós iremos continuar lutando para dar dias
melhores a todos os tuntuenses. E aí eu queria aqui registrar os parabéns
à minha cidade. Dizer a esta cidade, a todos tuntuenses que podem
sempre contar com o deputado Fernando Pessoa, independente da
ideologia política, independente do lado partidário, porque temos esse
mandato para fazer o bem para o povo do Maranhão e, principalmente,
o bem para o povo da minha cidade, a cidade que me recebe tão bem, a
cidade que sempre me acolheu tão bem. E aí, deputada Cleide, quero
mais uma vez reforçar todos os seus pedidos, que a senhora fez à
cidade de Tuntum. Podem contar comigo, nós iremos estar juntos
nessa luta para dar dias melhores a todos os tuntuenses. E a senhora,
não tenha dúvida, que nós tuntuenses somos pessoas gratas, como o
povo de Tuntum já foi muito grato à senhora e ao seu esposo, hoje
falecido deputado Humberto Coutinho. E também nós agradecemos
todos os avanços que tanto a senhora como o Dr. Humberto levaram à
nossa cidade. Nós tuntuenses sabemos e reconhecemos todo o trabalho
que o Dr. Humberto teve pela cidade de Tuntum, por todas as obras
que o Dr. Humberto levou à cidade de Tuntum. O nosso agradecimento,
eu como tuntuense agradeço à senhora e agradeço ao Dr. Humberto,
agradeço à toda família Coutinho pelo que já fez pelo povo de Tuntum.
E aí eu queria, mais uma vez, ressaltar os parabéns à minha cidade e
dizer que estamos juntos para dar dias melhores ao nosso povo, ao
povo de Tuntum. Satisfeito, Senhora Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Pela Liderança, o Deputado César Pires,
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos nós! Senhora Presidenta Cleide
Coutinho, Senhora Primeira Secretária Daniella Tema, meus pares aqui
presentes, imprensa, galeria, alunos que vêm acompanhar o Deputado
Vinícius Louro. Deputado Vinícius Louro, a situação de Pedreiras me
parece muito com a tradução perfeita do Governo do Estado do
Maranhão. Pelo menos aquilo que eu sei que V. Ex.ª falou, nada tenho
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com nada e nem vou lá, tenho respeito por todos que são votados lá e
por V. Ex.ª também. Mas eu vim dar relevo aqui às discussões levantadas
pelo Deputado Adriano e pelo Deputado Wellington do Curso. Quando
o Deputado Wellington do Curso levanta ali as questões da CAEMA,
nós tivemos aqui uma reunião com a CAEMA onde foi constatado o
desequilíbrio fiscal da CAEMA, por conta talvez de gastos dessas
modalidades e pela incompetência de gestão. 38% do arrecadado é
perdido por vazão de água e outro tanto é perdido por inadimplência.
Isso é remetido ao Estado. A Secretaria do Tesouro Nacional, Deputado
Paulo Neto, trouxe aqui o relatório no exercício de 2019 que o Maranhão
tem 904 milhões, 872 reais e 976 reais, anual de débito das estatais.
Tradução perfeita, acabada e irretocável da incompetência do Senhor
Governador Flávio Dino. Não tem dinheiro para poder, nem
competência para gerir as estatais, mas tem dinheiro para poder comprar
a mídia nacional para dar cimento à sustentação dos seus falsos pilares
rumo à Presidência da República. Na questão da saúde, aqui eu não
quero também culpar o nosso querido Secretário Lula, mas é onde
reside e abriga o maior celeiro de incompetência do Estado do Maranhão,
UPAs de Codó, está sendo remetida ao Poder Municipal, para depois
não passar nenhum centavo e com um fracasso anunciado, de igual
modo também a de Coroatá. Caminha esse mesmo rumo da
municipalização a de Lago do Rodrigues, a de Morros, a de Paulino
Neves, que depois entrega às ambições dos Prefeitos e não dá a
contrapartida do Estado. Volto a dizer, é um fracasso anunciado,
simplesmente, para tirar dos seus ombros a responsabilidade na saúde
que ele não tem. Agora, é um desmonte dado ao seu fracasso abissal,
um dos mais profundos, ausência de ajuste fiscal, que nós vivenciamos
no Maranhão nos últimos tempos. Incompetência de gestão pura,
pura e pura. Senhor Governador, V. Ex.ª está mexendo com seres
humanos, com UPAs fechadas, destruídas, com a ausência de trabalho,
não pagamento de médicos, não tendo insumos para poder trabalhar o
paciente, não tendo leitos adequados, mas tem recursos para poder
pagar pedagogo de 40 mil reais, mas não tem para pagar os funcionários
que são demitidos que, segundo o sindicato, beira em torno de 128
pessoas demitidas. Nem quero tratar o lado social da situação, mas a
ausência desses funcionários significa a morte anunciada também
daqueles futuros pacientes das UPAs, dos hospitais. Governo
incompetente! Quando se vê o setor de hemodinâmica também de
forma precária funcionando no Macieira, fechado os outros onde poderia
fazer, V.Ex.ªs sabem que o Governo faz, tipo governo fascista?! Anuncia
a abertura de um hospital, paga milhares e milhares de reais ao sistema
de comunicação e vira as costas para aquilo que já está construído,
para poder alardear simplesmente um hospital que ele diz inaugurar.
Houve casos de inaugurações de UPA em que ele tirou os aparelhamentos
de outro hospital, inaugurou, depois fechou as portas e voltou os
aparelhos para o hospital de origem. Esse é o governo da
incompetência! O que esse governo tem para poder vender o nome se
conseguiu quebrar um Estado? O Piauí, o governo passado encontrou
na letra C e remeteu à letra B, segundo o relatório aqui da Secretária do
Tesouro Nacional, não é minha...

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Deputado César, é porque nós teremos
uma Sessão Solene e eu gostaria que o senhor fosse mais breve, por
favor.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Eu acho que tudo
conspira até para a incompetência do Flávio Dino, para escurecer as
incompetências do Flávio Dino. Até a sessão solene ele utiliza para
poder não me dar voz para continuar a falar dos seus fracassos de
gestão, sobretudo no campo da saúde. Senhores, nós estamos falando
de gente morrendo, de UPAs fechadas, de funcionários demitidos de
um dos setores mais relevantes socialmente de qualquer gestão, que é
o setor onde reside a dor, a doença. Nós estamos falando da saúde do
nosso Estado. Que alguém diga o contrário, que a liderança do Governo
venha aqui, que os seus aliados, que são muitos, venham dizer o
contrário do que eu estou dizendo. Aventurem-se, arvorem-se o direito

de fazer as suas prerrogativas. 25% foram subtraídos agora, 25% da
saúde! E olha, nesse relatório aqui da Secretaria do Tesouro Nacional,
que não é minha não, é do Tesouro Nacional, ainda criaram uma tal de
MAPA, mas nós vamos discutir isso em outro momento, e vocês vão
se surpreender com determinadas coisas. Mas eu quero dar relevo ao
Deputado Adriano e para o Deputado Wellington. Não tem para pagar
funcionários das UPAs, mas tem para pagar a mídia nacional. Valem
mais as suas ambições pessoais do que a vida de um ser humano. Foi
isso que o povo do Maranhão quis, foi assim que o povo do Maranhão
fez o censo último nas urnas. Revejam os seus pensamentos, porque
hospitais, UPAs que eu ajudei a inaugurar, no governo passado, como
Paulino Neves, ninguém pode dizer o contrário porque eu tenho as
fotos; como Morros, ninguém pode dizer o contrário porque eu tenho
as fotos; como Codó, Deputado Zito Rolim, que eu tenho a foto,
minha e sua, lá inaugurando, mas prestes a fechar por incompetência
do governo. Que diga o contrário, que não está sendo negociado. Vamos,
aventurem-se, mobilizem-se para isso. Senhores, o governo do fracasso
continua vendendo nome lá fora, pactuando nos grandes blogs nacionais,
que está articulando com os grandes setores da mídia e da política
nacional para poder fazer uma frente contra Bolsonaro. Faça uma
frente a favor do povo do Maranhão, que é muito mais proveitoso do
que fazer uma frente contra alguém que não está afetando o Maranhão.
Muito obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Obrigada, Deputado. Deputado Duarte,
está presente? Por cinco minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) - Senhora Presidente, Senhores e Senhoras Deputadas e
Deputados, venho mais uma vez à tribuna desta Casa legislativa para
destacar nesse dia em que comemoramos o Dia de Promulgação do
Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor,
essa Lei, a Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, que tem a cada dia
que passa garantido mais direitos ao cidadão maranhense, ao cidadão
brasileiro. Mas, em especial, neste momento eu gostaria de destacar a
necessidade de aprovarmos, nesta Casa legislativa maranhense, outra
Lei de proteção e defesa do consumidor, que é a Lei Anticortes. Uma
Lei de minha autoria que outrora já foi protocolada nesta Casa, pelo
deputado César Pires, mas infelizmente esta legislação não teve a sua
sanção. Não foi sancionada, porque à época o Supremo Tribunal Federal
não tinha um posicionamento concreto acerca dessa matéria. À época
o STF entendia que legislar sobre questões pertinentes à energia elétrica
é de competência da União, de acordo com o Artigo 22 da Constituição
Federal de 1988. No entanto, no Estado do Paraná a Assembleia
Legislativa, desse Estado, aprovou legislação que proíbe a CEMAR,
proíbe a CAEMA de realizar cortes às vésperas do feriado, às vésperas
dos finais de semana, cortes de energia, cortes no fornecimento de água
e esgoto, corte e suspensão desses serviços que são serviços essenciais
à manutenção da vida humana. Ao analisar a constitucionalidade dessa
Lei, o STF, o Supremo Tribunal Federal contando com o ministro
relator Alexandre de Moraes, tendo como redator do acordo o ministro
Marco Aurélio, entendeu pela constitucionalidade dessa matéria. No
dia 19 de dezembro de 2018, o STF decidiu que as Assembleias
Legislativas dos Estados podem legislar sobre essa matéria. E isso é
muito importante, porque traz a esta Casa, traz à Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão a responsabilidade de legislar e proibir que a
CEMAR realize os cortes às vésperas dos feriados, às vésperas do
final de semana. Isso por quê? Essa empresa, essas concessionárias
são rápidas para realizar o corte, são céleres e eficientes para suspender
o serviço. No entanto, não percebemos a mesma celeridade, a mesma
eficiência para reativar o serviço. São centenas, milhares de casos que
chegam ao Procon, que chegam aos órgãos de defesa do consumidor,
que chegam ao Judiciário onde há suspensão desse serviço e a reativação
demora, e isso gera danos ao consumidor maranhense.
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O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Deputado

Duarte, eu gostaria de um aparte.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Deputado
Roberto.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (aparte) - Eu
primeiro quero parabenizá-lo pela iniciativa, a nova iniciativa em relação
a esse Projeto para que a gente possa combater esse absurdo que ainda
acontece no Maranhão em relação aos cortes, tanto de água como de
energia, pelas prestadoras de serviços na sexta-feira. Que isso realmente
causa um dano muito grande às pessoas que terminam sendo
prejudicadas. Existia uma discussão sobre a legalidade desse Projeto,
mas nós vivemos em dois momentos: um momento anterior à decisão
e a publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal, que esta
Assembleia se colocou contra esse projeto, mas V.Exa. sabiamente fez
o acompanhamento devido que realmente deveria fazer e apresenta
novamente esse Projeto agora dentro de todos os parâmetros legais.
Então, esta Casa não pode se fugir da sua responsabilidade de aprovar
esse direito não para o Deputado Duarte Júnior, mas exatamente para
a população do Maranhão que vai ter o seu direito garantido por esse
Projeto de Lei que V.Exa. apresenta. Então, eu quero, inclusive aqui já
externei o meu apoio a esse Projeto a V.Exa., e vou continuar na verdade
contando inclusive com os nossos colegas para que esse Projeto entre,
o mais rápido possível, em pauta. E eu tenho certeza de que todos os
nossos colegas aprovarão porque esse é um Projeto que faz bem ao
Maranhão, faz bem ao povo do Maranhão e garante, como eu disse, o
direito ao cidadão e a cidadã de bem. E o que nós queremos não é
nenhum tipo de criar mal-estar com essas empresas, não! mas o que
nós queremos, que é o nosso papel, é defender o direito da população
e o seu Projeto vai exatamente ao encontro aos interesses da população
do Maranhão. Então, pode contar comigo nessa luta aí para a aprovação
desse Projeto.

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO (aparte) –
Deputado Duarte, a gente está escutando bem sua proposta desse
projeto. e a gente vê que é um projeto muito importante em nível
nacional, já está em outros Estados e V.Exa., com sua sabedoria de
parlamentar, traz um projeto desse para o Maranhão. A nossa obrigação,
o nosso dever de estar aqui nesta Assembleia é de apoiar. Quero
parabenizá-lo e dizer a V. Ex.ª que é um grande projeto. Isso vai
beneficiar aquelas pessoas que mais precisam, aquelas pessoas que
mais têm dificuldades, que não conseguem realizar o pagamento da sua
água, energia na data correta. Porque sabemos as dificuldades que o
povo hoje está passando. E sexta-feira, véspera de sábado, do feriado,
a pessoa ficar sem água, sem energia, é muito ruim. Já imaginou,
Deputado Duarte, nós chegarmos em casa não ter energia, não ter água,
a gente fica descontrolado. Então, eu quero parabenizá-lo e dizer a V.
Ex.ª que conte comigo e estarei junto com V.Exa. nessa grande luta.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM (aparte) – Senhora
Presidente, eu sei que a hora já está avançada por conta da Sessão que
vai acontecer agora, mas eu não podia deixar de parabenizar o Deputado
Duarte por este excelente projeto. Eu não tenho dúvida de que terá o
apoio desta Casa, pois trata-se de um projeto que vai atender,
principalmente aquelas pessoas que mais precisam, por conta, muitas
vezes, nos finais de semana, ainda não conseguiram os recursos para
quitarem suas dívidas. E que isso no início da semana. Por conta de não
terem esse recurso, cortam a energia ou a água, ou qualquer serviço
essencial, e as famílias são prejudicadas muitas vezes com pessoas
doentes, crianças, enfim. Então, está de parabéns, Deputado Duarte, e
tenho a certeza de que vai ser aprovado porque é muito importante,
principalmente, como eu já falei, para aquelas pessoas que mais
precisam do apoio desta Casa, do apoio daqueles que realmente se
preocupam com o próximo.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Obrigado,
Deputado Zito. Tenho certeza de que os consumidores de Codó, assim,
Deputado Paulo, como os consumidores de Chapadinha, Deputado
Roberto Costa, e os consumidores de Bacabal estão muito orgulhosos
de V.Ex.ªs pela conduta comprometida com o consumidor, com o
cidadão maranhense, com aquele que mais precisa.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (aparte) -
Vou ser bem breve devido ao tempo, mas eu também não poderia deixar
de parabenizá-lo por essa iniciativa e ratificar o meu apoio a esse
importante projeto. A gente sabe que energia é um serviço essencial e
eu conheço muitas pessoas que já passaram por situações muito difíceis
devido a esses cortes nos finais de semana, no feriado, na sexta-feira,
com a energia retornando à casa do consumidor na segunda. Então,
assim, diante da importância desse grande projeto, eu já ratifico aqui o
meu apoio a V.Ex.ª e ao povo do nosso estado. Obrigada.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Obrigado,
Deputada Daniella. Presidente, encaminhando-me aqui já para o final,
agradeço a sua fala, o seu compromisso. Deputada Daniella, tenho
certeza de que, assim também, os consumidores de Tuntum e toda
região estão muito orgulhosos pela sua atuação em defesa, não apenas
do direito da mulher e da juventude, mas também compromissada com
os direitos do consumidor. Cabe destacar, cabe frisar que esta legislação
não incentiva o inadimplemento, não incentiva o calote, pelo contrário,
incentiva que a empresa seja mais eficiente, mais cuidadosa.
Infelizmente, alguns consumidores não têm condições de pagar a sua
conta e, no momento que recebem uma notificação, buscam economias,
buscam auxílio de parentes e amigos para poder realizar o pagamento.
Quando realizam o pagamento, infelizmente a empresa não age na
mesma velocidade, na mesma eficiência. Tenho certeza de que os meus
alunos que estão aqui presentes estão muito orgulhosos, alunos de
Direito Constitucional, do trabalho que esta Casa vem desenvolvendo.
Tenho certeza de que isso inspira vocês a seguirem por esse caminho,
a continuar estudando, lutando pela garantia de direitos e também,
quem sabe, um dia, ocupar as Casas Legislativas, sejam do Município,
sejam do Estado do Maranhão. As portas estão abertas e vamos juntos
continuar lutando pela garantia dos direitos constitucionais
fundamentais que estão previstos pela Constituição a todos os
maranhenses. Muito obrigado. Vamos juntos lutar pela aprovação da
Lei Anticorte para o consumidor maranhense ter os direitos respeitados.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Obrigada, Deputado Duarte.

V - EXPEDIENTE FINAL.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Não há oradores inscritos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Nada mais havendo a tratar, declaro
encerrada a presente Sessão.

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

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

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael

Leitoa.
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Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores

(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende,
Antônio Pereira, Ariston,  Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto,
Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte
Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Fernando Pessoa, Glalbert
Cutrim, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará
Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Wellington do Curso, Wendell
Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Arnaldo Melo, Detinha, Edson Araújo, Felipe dos
Pneus, Hélio Soares, Pastor Cavalcante, Rildo Amaral, Vinícius Louro
e Zé Gentil. O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente, que foi encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu
a palavra aos (as) Deputados (as): Rigo Teles, Fernando Pessoa,
Wellington do Curso, Daniella Tema e Ciro Neto. Não havendo mais
oradores inscritos para o Pequeno Expediente, a Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando que o Projeto de Lei nº 018/2019,
de autoria do Poder Judiciário, foi retirado conforme acordo com as
lideranças. Em primeiro turno, regime de prioridade, foi aprovado o
Projeto de Lei Complementar n° 006/2019, de autoria do Poder
Judiciário (Mensagem nº 10/19), que altera o Artigo 144-A da Lei
Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 – Código de Divisão
e Organização Judiciárias do Maranhão, com pareceres favoráveis da
CCJC e da Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e
Relações do Trabalho. Ainda em primeiro turno, regime de prioridade,
o Plenário aprovou o Projeto de Lei n° 379/2019, de autoria do Poder
Executivo (Mensagem Governamental nº 068/19), que institui o Sistema
Maranhense de Museus – SIMM, com pareceres favoráveis da CCJC
e da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle. Com
pareceres favoráveis das competentes Comissões e acatando emenda
oferecida pelo autor e pela Comissão de Obras e Serviços Públicos, o
Plenário aprovou em primeiro turno, tramitação ordinária, os Projetos
de Lei n° 095/19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que dispõe
sobre obrigatoriedade de botão de emergência em ônibus coletivos;
118/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre
obrigatoriedade da instalação de balanças de precisão em
supermercados, hipermercados, congêneres, com pareceres favoráveis
da CCJC, acatando substitutivo do Deputado Doutor Yglésio e da
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias; 250/19, de
autoria dos Deputados Doutor Yglésio e Othelino Neto, que estabelece
as diretrizes estaduais para a implementação de cuidados paliativos
direcionados aos pacientes com doenças ameaçadoras à vida, com
pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão de Saúde; 309/19, de
autoria do Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre a utilização dos
termos “Cartório” e “Cartório Extrajudicial” no âmbito do Estado do
Maranhão, com pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão de Defesa
dos Direitos Humanos e das Minorias e o Projeto de Lei n° 318/19, de
autoria do Deputado Doutor Yglésio, que altera a Lei nº 10.813/18,
que dispõe sobre as diretrizes estaduais de estímulo, incentivo e
promoção ao desenvolvimento local de startups, os enumera, com
parecer favorável da CCJC. Os Projetos elencados acima foram
encaminhados ao segundo turno de votação. Em único turno,  foram
mantidos pelo Plenário os Pareceres n os : 378, 393, 423, 426, 427 e
451,  de autoria da CCJC, contrários aos Projetos de Lei nos: 312, 307,
326, 158, 308 e 127/2019,  todos de autoria do Deputado Duarte
Júnior. Em tramitação ordinária, primeiro turno, o Plenário aprovou o
Projeto de Resolução Legislativa n° 044/19, de autoria da Deputada
Andreia Martins Rezende, que concede a Medalha do Mérito
Legislativo “Manuel Beckman”, ao Senhor Rodrigo Lago, com parecer
favorável da CCJC.  Em primeiro e segundo turnos, regime de urgência
foi aprovada a Moção nº 020/19, de autoria do Deputado Rigo Teles,
de congratulações à estudante Yasmin Sousa da Silva, ao estudante
Bruno Coimbra Silva, ambos da Unidade Integrada Marcelino Miranda
e ao Estudante Caetano Silva Sousa, da Unidade Integrada Maria Lenir
Araújo Menezes, do Município de Barra do Corda, ganhadores da

Medalha de Bronze da 14ª Edição da Olimpíada Brasileira de Matemática
das Escolas Públicas, com parecer verbal favorável da CCJC. O
Requerimento n° 484/19, de autoria do Deputado Adriano, foi retirado
da Ordem do Dia a pedido do autor. Em seguida, foi aprovado o
Requerimento n° 490/19, de autoria do Deputado Fernando Pessoa,
enviando mensagem de congratulações a população do Município de
Tuntum, pela passagem do seu aniversário comemorado no mês de
setembro. Sujeito a deliberação da Mesa, foi deferido o Requerimento
n° 488/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando
que seja desarquivado o Projeto de Lei nº 222/17, de sua autoria. Na
forma regimental foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária os Projetos de Lei nos: 289, 277 e 348 /2019, todos de autoria
do Poder Executivo e os Requerimentos nos: 491/2019, de autoria do
Deputado Rigo Teles e 492/2019, de autoria da Deputada Daniella
Tema. No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador
inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado Wellington do
Curso falou pelo PSDB e a Deputada Doutora Thaiza Hortegal falou
pelo Bloco Solidariedade-PP. As demais agremiações declinaram do
tempo a elas destinado. No Expediente Final não houve orador inscrito.
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,
11 de setembro de 2019.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 09 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO, DO ANO
DE 2019, ÀS   HORAS E 30 MINUTOS, NO PLENÁRIO
DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
RAFAEL LEITOA
WENDELL LAGES
DOUTOR IGLESIO (suplente

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  Nº 525/2019 -   Emitido à Emenda nº 001/2019,  ao

PROJETO DE LEI  Nº.  18/2019,  apresentada nos termos regimentais.
AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATORIA:  Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  11 de setembro 2019.

DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO
DE 2019, ÀS 11 HORAS E 20 MINUTOS, NO PLENÁRIO
DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
RAFAEL LEITOA
FERNANDO PESSOA
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CÉSAR PIRES
DUARTE JÚNIOR
DOUTOR IGLÉSIO(Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER nº 524/2019 - Emitido ao MOÇÃO DE APLAUSO

Nº 020/2019 – MANIFESTANDO Congratulação à estudante Yasmin
Sousa da Silva, ao estudante Bruno Coimbra Silva, ambos da UI
Marcelino Miranda a ao estudante Caetano Silva Sousa da UI Maria
Lenir Araújo Meneses, do Município de Barra do Corda. Ganhadores
da Medalha de Bronze da 14ª edição da Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas – OBMEP.

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

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 11 de setembro de 2019.

Dulcimar C. Fonseca
Secretária de Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS,
REALIZADA AOS 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO  DE 2019
ÀS OITO HORAS E TRINTA MINUTOS NA SALA DAS
COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIN “ DA  ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
Duarte Júnior-Presidente
Edivaldo Holanda
Wendell Lages
Adriano
Paulo Neto(suplente)

CONSTOU DA REUNIÃO A   SEGUINTE PAUTA
PARECER Nº 017/2019 -  Emitido ao Projeto de Lei nº 237/

2019, que Dispõe sobre o Cadastro Estadual de Informações para
Proteção da Infância e da Juventude do Estado do Maranhão-Cadastro
de Pedófilos.

AUTORIA: Deputado Wendell Lages
RELATOR: Deputado Duarte Júnior
DECISÃO:  APROVADO  por unanimidade  nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  11 de setembro de 2019.

Silvana Roberta Amaral Almeida
Secretária da Comissão

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO N.º 26/2019-AL . PARTES: ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO MARANHÃO e EMPRESA M E S P
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, firmam entre si o primeiro
apostilamento ao referido contrato. OBJETO: alteração da
denominação social da empresa contratada através do contrato nº 26/
2019, passando de M. ELAINES SILVA EIRELI para M E S P
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, conforme alteração do Ato

Constitutivo nº 02. BASE LEGAL: Art. 65, §8° da Lei Federal nº
8.666/93 e Processo Administrativo nº 3518/2019. DATA DA
ASSINATURA: 09/09/2019. ASSINATURA: Deputado Othelino
Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. São Luís–MA, 11 de setembro de 2019. Tarcísio Almeida
Araújo – Procurador-Geral.

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 46/2019,
referente a ARP nº 31/2019. OBJETO: Aquisição de Equipamentos
de Laboratório.  FORNECEDORA:  QUEST COMÉRCIO E
SERVIÇOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QUIMICOS
LTDA-ME. VALIDADE: 14/05/2020. VALOR TOTAL DO
REGISTRO: R$ 12.659,00 (doze mil, seiscentos e cinquenta e nove
reais). NOTA DE NOTA DE EMPENHO: n.º 2019NE001820 de 15/
08/2019, no valor de R$ 12.659,00 (doze mil, seiscentos e cinquenta e
nove reais). PRAZO PARA ENTREGA: 20 (vinte) dias úteis contados
a partir da assinatura da Ordem de Fornecimento pela contratada.
BASE LEGAL: Lei Federal 10.520/2002, Lei Federal 8.666/93 e
Processo Administrativo nº 3433/2019-ALEMA.  DATA DA
ASSINATURA: 05/09/2019. ASSINATURAS: CONTRATANTE –
Erika Helena Bezerra da Silva– Fiscal do Contrato, Valney de Freitas
Pereira – Diretor Geral da Assembleia Legislativa e Empresa QUEST
COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS
QUIMICOS LTDA-ME, CNPJ n.º  07.374.628/0001-04-
CONTRATADA, através da sua representante legal Ana Carolina
Pascon Resene. São Luís–MA, 10 de setembro de 2019.  TARCÍSIO
ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral
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