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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03/10/2019 – 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 03.10.2019

I – VETO INTEGRAL EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO (VOTAÇÃO NOMINAL – ART. 243 R.I.)

1. VETO INTEGRAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 056/2019 AO PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR Nº 007/2019, DE AUTORIA DO
PODER JUDICIÁRIO, QUE ALTERA DISPOSITIVO DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 14, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1991,
CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO
ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
COM PARECER FAVORÁVEL DA CCJC À MANUTENÇÃO DO
VETO. RELATOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA.

II – VETO PARCIAL  EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO (VOTAÇÃO NOMINAL – ART. 243 R.I.)

2. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 062/2019 AO PROJETO
DE LEI Nº 323/2019, DE AUTORIA DO PODER JUDICIÁRIO,
QUE ALTERA A LEI ESTADUAL Nº 9.109, DE 29 DE DEZEMBRO
DE 2009, QUE DISPÕE SOBRE CUSTAS E EMOLUMENTOS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL
DA CCJC A MANUTENÇÃO DO VETO. RELATOR DEPUTADO
ANTÔNIO PEREIRA.

III – PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3. PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 006/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE DÁ
NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO ARTIGO 81 DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO, EXCLUINDO
OS PROCURADORES DO ESTADO, OS PROCURADORES DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, OS DEFENSORES PÚBLICOS E
OS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ROL DE AUTORIDADES
COM FORO PRIVILEGIADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO CÉSAR PIRES. TRANSFERIDO A PEDIDO DO
AUTOR.

IV – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS - REGIME DE URGÊNCIA (REQ. N º 532/

2019)

4.PROJETO DE LEI Nº 334/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A

PRÁTICA DA BLACK FRIDAY EM ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE
PARECERES DAS COMISSÕES COMPETENTES.
TRANSFERIDO DA ORDEM DO DIA 25/09/19, DEVIDO O
PEDIDO DE VISTA SOLICITADO PELO DEPUTADO
ANTÔNIO PEREIRA, NAS COMISSÕES. E DO DIA 02/10/19,
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR.

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

5. PROJETO DE LEI Nº 164/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DOUTORA THAIZA HORTEGAL, INSTITUI A
OBRIGATORIEDADE DE IMPLANTAR KIT DE PRIMEIROS
SOCORROS NAS EMBARCAÇÕES AQUAVIÁRIAS, E A
CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE BORDO COM NOÇÕES
BÁSICAS DE PRIMEIROS SOCORROS. COM PARECERES
FAVORÁVEIS DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA E DA
COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – RELATORA
DEPUTADA MICAL DAMASCENO. TRANSFERIDO DEVIDO
AUSÊNCIA DA AUTORA. (1ª SESSÃO).

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

6.PROJETO DE LEI Nº 145/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RILDO AMARAL, QUE INSTITUI A POLÍTICA DE
PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DO
MARANHÃO. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
– RELATOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS E DA
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO
LULA (COM SUBSTITUTIVO).

7.PROJETO DE LEI Nº 146/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RILDO AMARAL, DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA
SEMANA ESTADUAL DA SAÚDE DO PROFESSOR E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES.

VII – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

8. REQUERIMENTO N° 537/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA SOLICITADA INFORMAÇÕES À
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO
MARANHÃO – CAEMA, ACERCA DO VALOR ARRECADADO
MENSALMENTE, NÚMERO DE UNIDADES CONSUMIDORAS,
PERCENTUAIS E VALORES DE INADIMPLÊNCIA EXISTENTE
NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS/MA. TRANSFERIDO DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

9. REQUERIMENTO N° 538/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADELMO SOARES, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA RETIRADO DE TRAMITAÇÃO O PROJETO
DE LEI Nº 469/2019, DE SUA AUTORIA.

10. REQUERIMENTOS N°S 543, 544, 545 E 546/2019, DE
AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO,
REQUERENDO DEPOIS DE OUVIDA A MESA, QUE SEJAM
DESARQUIVADOS OS PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
NºS 01, 02, 03 E 04/2017. TODOS DE SUA AUTORIA.
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PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 03/10/2019 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 487/19, de autoria do Senhor

Deputado Vinícius Louro, que “eleva os festejos de Nossa Sra das
Graças e os Festejos do Senhor Bom Jesus dos Aflitos à condição de
Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Maranhão”.

2. PROJETO DE LEI Nº 488/19, de autoria da Senhora
Deputada Thaiza Hortegal, que institui no Calendário Oficial de
Eventos do Estado do Maranhão, o Dia Estadual das Vítimas de
Acidentes de Trânsito.

3. PROJETO DE LEI Nº 489/19, de autoria do Senhor
Deputado Neto Evangelista, que institui o “Dia Estadual do Radialista”
no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 490/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que institui diretrizes para a prestação de auxílio,
proteção e assistência a policiais, servidores que atuem na segurança
pública do Maranhão e seus familiares, vítimas de violência no exercício
de suas funções ou em decorrência dela.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 485/19, de autoria do Senhor

Deputado Felipe dos Pneus, que considera de Utilidade Pública a
“Associação Interdenominacional Recanto dos Idosos Laryssa Pereira
Cutrim”

2. MOÇÃO Nº 031/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração pelo escritor, Sr. Ebnilson Costa Carvalho, pelo
empenho no lançamento do seu primeiro livro “O segredo da menina
do casaco vermelho”.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 481/19, de autoria do Senhor

Deputado Arnaldo Melo, que considera de Utilidade Pública a
Associação dos Moradores do Povoado Jatobá dos Noletos e Região,
situada no Município de São João dos Patos no Estado do Maranhão,
e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 482/19, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que considera de Utilidade Pública a
Associação de Moradores do Povoado Malhada D’Areia e Região,
situada no Município de São João dos Patos no Estado do Maranhão,
e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 483/19, de autoria do Senhor
Deputado Edson Araújo, que dispõe sobre a inclusão da carne de peixe
e seus derivados no cardápio da alimentação escolar da rede pública
estadual de ensino no âmbito do Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 125/19,
de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “João do Vale” ao cantor e compositor César de
Jesus Carvalho Nascimento.

5. MOÇÃO Nº 030/19, de autoria do Senhor Deputado Adelmo
Soares, que envia Moção de Aplausos, manifestando extensa admiração
ao trabalho realizado pelo Secretário de Estado de Turismo Antônio
José Bittencourt de Albuquerque Júnior, conhecido como Catulé Júnior,
por iniciar o Projeto Ceprama Itinerante, que culminou num evento
realizado na noite dessa sexta-feira, 20 de setembro em Caxias.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 479/19, de autoria do Senhor

Deputado Duarte Júnior, que obriga as concessionárias de serviços
públicos de água e luz a disponibilizarem, nas faturas de consumo,
informações sobre débitos vencidos e mecanismos para sua quitação.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 123/19,
de autoria do Senhor Deputado Fernando Pessoa, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo “Maria Aragão” ao Senhor Tenente-
Coronel Valtermar Pinto Ribeiro – “Coronel Ribeiro”

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 02 DE OUTUBRO0 DE 2019.

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

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

Rezende.
Segunda Secretária, em exercício, Senhor Deputado Glalbert

Cutrim.

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

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos
os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para a leitura da
Ata da Sessão anterior e do Texto Bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata
lida, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para a leitura do
Expediente.

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

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM N° 082/2019

São Luís, 30 de setembro de 2019

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente,
por padecer de vício de inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei
n° 188/2019, que estabelece diretrizes para retenção e recolhimento do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN em contratos
firmados pela Administração Pública Estadual e dá outras providências.

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

pares meus protestos de consideração e apreço.
Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 188/2019, que
estabelece diretrizes para retenção e recolhimento
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
- ISSQN em contratos firmados pela Administração
Pública Estadual e dá outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de
Lei n” 188/2019.

RAZÕES DO VETO

O Projeto de Lei em comento pretende, em linhas gerais,
estabelecer diretrizes para a retenção e recolhimento do Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, nos contratos de prestação
de serviços e/ou obras públicas firmados com a Administração Pública
Estadual.

É consabido que a competência tributária é o poder
constitucionalmente atribuído aos entes políticos para que editem leis
que instituam tributos, definindo seus elementos essenciais (fato
gerador, contribuintes, alíquotas e base de cálculo, por exemplo).

O exercício da competência tributária deve se dar em fiel
observância às normas constitucionais que preveem, especificamente,
as limitações do poder de tributar por meio da consagração de
princípios, imunidades, restrições e possibilidades de concessão de
incentivos e benefícios fiscais.

A Constituição da República definiu, em seu art. 156, como de
competência dos Municípios a instituição de impostos: 1) sobre a
propriedade predial e territorial urbana; 2) sobre a transmissão “inter
vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza
ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia,
bem como cessão de direitos a sua aquisição; e 3) sobre os serviços de
qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei
complementar.

Desse modo, ressalvados os serviços sobre os quais incida o
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
lntermunicipal e de Comunicação (ICMS), qualquer serviço pode ser
tributado pelos entes municipais, desde que estejam definidos em lei
complementar.

A Lei Complementar n° 116 de 31 de julho de 2003, ao
regulamentar o ISSQN, estabeleceu que o contribuinte desse imposto
é o prestador do serviço”. Por outro lado, permitiu que os Municípios
e o Distrito Federal, mediante lei, atribuíssem de modo expresso a
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, a exemplo dos tomadores de
serviço.

Desse modo, o Projeto de Lei n° 188/2019 objetiva estabelecer
as diretrizes para a retenção e para o recolhimento do ISSQN quando
o tomador de servidor de serviço seja o Poder Executivo.

Dentre outras determinações, a proposta legislativa estabelece,
no inciso III do art. 1°, o seguinte:

Art. 1º Estabelece as diretrizes para retenção e recolhimento
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN,
no âmbito do pagamento de empresas para a prestação de
serviços e/ou obras públicas referente à contratos firmados
pela a Administração Pública Estadual, de caráter
permanente, com os seguintes objetivos:

[ ... ]
III- O recolhimento do imposto será destinado e transferido
ao Município cujos serviços e obras públicas serão
executados, no ato de liberação do pagamento à empresa
contratada;
[ ... ]
[grifo nosso]

Conforme proposto, o recolhimento do Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza - ISSQN, pela Administração Pública, dar-se-á
no momento do pagamento à empresa contratada para a prestação do
serviço.

Não obstante, sendo o ISSQN tributo de competência
municipal, a forma e o momento de adimplemento da obrigação tributária
necessariamente devem ser definidos pela legislação do município
competente pela exação.

Tal definição decorre do exercício da competência constitucional
tributária, a qual, com se sabe, é privativa e indelegável. Não
comportando, por conseguinte, a intromissão de uma pessoa política
no campo de competências que foi reservado à outra.

Desse modo, não cabe à lei estadual definir o momento do
recolhimento do ISSQN aos cofres rnunicipais.

Nessas circunstâncias, ao estabelecer que o ISSQN será
recolhido e transferido ao Município no ato de liberação do pagamento
à empresa contratada, o projeto de lei em apreço invadiu a competência
dos entes municipais para definir elemento essencial (prazo para o
adimplemento da obrigação tributária) de tributo de sua competência
(art. 156, inciso III, da Constituição da República), razão pela qual
oponho veto ao inciso III do art. 1 ° do Projeto de Lei n° 188/2019 haja
vista o vício de inconstitucionalidade formal.

Por outro lado, o art. 2° do Projeto de Lei n” 188/2019, assim
estabelece:

Art. 2° Na hipótese de não ocorrer a retenção e o recolhimento
do imposto no pagamento efetuado referente a primeira
parcela do contrato em execução, ficará o contrato prejudicado
até a quitação do imposto devido.
[grifo nosso]

Na forma proposta, acaso não recolhido ou não retido o imposto
quando do pagamento da primeira parcela devida em razão da prestação
do serviço, o contrato administrativo restará prejudicado até a quitação
do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.

O Projeto de Lei nº 188/2019 não determina o que considera
como contrato “prejudicado” .

Não obstante, ao vincular a condição de prejudicialidade do
contrato à quitação do referido tributo, a proposta legislativa
supostamente estabelece nova hipótese de suspensão da execução de
contrato administrativo, em dissonância com o que estabelece a Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e, por conseguinte, com a
própria Constituição da República.

Na forma do art. 78, inciso XIV, da Lei n° 8.666/93, a
Administração Pública pode suspender a execução do contrato por até
120 dias. A suspensão contratual por período superior somente ocorrerá
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna,
guerra ou com anuência do contratado.

A norma geral sobre licitação e contratos administrativos,
não previu a possibilidade de suspensão da execução contratual em
virtude do não pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza - ISSQN nem de qualquer outro tributo.

Desse modo, ao estabelecer nova hipótese de suspensão do
contrato administrativo, a proposta legislativa em comento invadiu a
competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de
licitação e contratações públicas”, insculpida no art. 22, inciso XXVII
da Constituição Federal, razão pela qual oponho veto ao art. 2° do
Projeto de Lei nº 188/2019 haja vista o vício de inconstitucionalidade
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formal.

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

Estas, portanto, Senhor Presidente, as razões que me levaram
a vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 188/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 30 DE SETEMBRO DE 2019, 198º
DA INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 016 / 19

ALTERA O ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO,
INTRODUZINDO ARTIGOS QUE CRIAM O
FUNDO CIDADANIA E PROBIDADE.

Art. 1º - A Constituição Estadual, no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, é acrescida dos seguintes artigos:

“Art. 66 - Fica instituído, para vigorar até o ano de 2034,
no âmbito do Poder Executivo Estadual, o Fundo Cidadania
e Probidade (FCCC), a ser regulamentado por meio de lei
complementar, com o objetivo de proporcionar recursos
financeiros para as ações e programas de saúde e educação
públicas no Maranhão.
§1º - O Fundo previsto neste artigo terá Conselho
Consultivo e de acompanhamento que contará com a
participação de representantes da sociedade civil, nos termos
da lei complementar.
§2º - O Fundo será gerido pela Secretaria de Transparência
e Controle - STC, que destinará porcentagem obrigatória à
Secretaria do Estado da Saúde – SES e à Secretaria de
Estado da Educação – SEDUC, ou o que lhes venham a
substituir. Após a transferência dos recursos, a gestão será
de responsabilidade destas, devendo aquela fiscalizar a
devida aplicação dos valores.
§3º - Os recursos do Fundo deverão ser aplicados em ações
e políticas públicas voltadas para a saúde e educação no
Maranhão.
§4º - O Poder Executivo publicará demonstrativo semestral
da execução orçamentária, discriminando as fontes e
aplicação dos recursos do Fundo.
Art. 67 - O Fundo Cidadania e Probidade será constituído
com recursos provenientes de:
I - o valor das multas aplicadas pelo Poder Judiciário do
Maranhão ou pela Administração Direta com base na Lei
Federal nº 8.429 de 02 de junho de 1992;
II – o valor das multas aplicadas pelo Poder Judiciário do
Maranhão ou pela Administração Direta com base na Lei
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993;
III – o valor das multas aplicadas pelo Tribunal de Contas
do Estado do Maranhão aos agentes públicos estaduais;
IV – o valor das multas sancionatórias aplicadas pelo Poder
Judiciário ou pela Administração Direta às pessoas jurídicas
punidas no âmbito da Lei Federal 12.846 de 1º de agosto de
2013 que tenham causado lesão a órgãos e/ou entidades
públicas maranhenses;
V – receitas decorrentes da aplicação de seus recursos;

VI – doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou
estrangeiras;
VII – outros recursos que lhe venham a ser destinados.
§ 1º - As pessoas físicas ou jurídicas referidas no inciso VI
deste artigo deverão apresentar certidões negativas de débito
com a fazenda pública federal, estadual e municipal e as que
dizem respeito às criminais, no ato da doação, bem como
estarão impedidas de realizar doações para este Fundo se
tiverem contra si decisões colegiadas em processos de
improbidade e corrupção, até que cumpra sua sentença.
§ 2º - Aos recursos integrantes do Fundo de que trata este
artigo não se aplica o disposto no art. 138, inciso IV, da
Constituição do Estado do Maranhão, assim como qualquer
desvinculação de recursos orçamentários.
Art. 68 - Os recursos deverão ser depositados em conta
bancária específica de instituições financeiras oficiais do
Estado, em nome do Fundo Cidadania e Probidade e à
disposição da Secretaria de Transparência e Controle - STC,
ou o que venha a lhe substituir, responsável pela gestão e
repasse dos recursos, à razão de:
I - 50% (cinquenta por cento) dos recursos do Fundo serão
destinados à Secretaria de Estado da Saúde - SES, que deverá
recebê-los em conta bancária específica e exclusiva para
administração dos valores, criada em instituições
financeiras oficiais do Estado;
II – 50% (cinquenta por cento) dos recursos do Fundo
serão destinados à Secretaria de Estado da Educação –
SEDUC, que deverá recebê-los em conta bancária específica
e exclusiva para a administração dos valores, criada em
instituições financeiras oficiais do Estado.
Art. 69 – A Secretaria de Transparência e Controle – STC,
ou o que venha a lhe substituir, publicará no Portal da
Transparência do Governo do Estado relatório semestral
acerca da aplicação dos recursos que compõem o Fundo,
incluindo o nome das pessoas referidas no inciso V do art.
2º desta Lei e o valor das respectivas doações.
Art. 70 - Os recursos do Fundo Cidadania e Probidade são
rotativos, não se revertendo os saldos do exercício financeiro
aos cofres da fazenda estadual”.

Art. 2º - Essa emenda à Constituição entra em vigor na data de
sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em São Luís - MA, 18
de setembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

1. DA PROBLEMÁTICA
A corrupção é uma indesejada companheira dos brasileiros. É

possível que não tenha havido um único período no país em que atos
ímprobos não tenham sido praticados contra a administração pública,
desde a colonização aos tempos atuais. Claro que existe uma maior
incidência de casos hoje que no passado, o que se deve à maximização
do papel do Estado e, como consequência disso, o aumento no número
de agentes públicos (políticos ou com vínculos empregatícios), mas o
fato é que informes sobre escândalos de corrupção são recorrentes no
cotidiano. Gehrke, Borba e Ferreira (2017) aduzem que os casos de
corrupção que ocorrem no país foram objeto de noventa e sede matérias
de capa do principal semanário nacional (a revista Veja, no caso) entre
os anos de 2003 e 2014, bem como de 7,3% da quantidade dos artigos
sobre o Brasil publicados em revistas das principais economias mundiais
(Estados Unidos - Time, Inglaterra – The Economist, Alemanha – Der
Spiegel e França – L’Obs).

Em âmbito macro, observando a realidade do país por inteiro,
resta claro que se está diante de um problema gravíssimo e de
proporções amplas, mas a visão micro, fracionada por região, estado
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ou até mesmo municipalidade, mostra o quão pior  pode ser,
especialmente se se considerar que as realidades são distintas, a forma
como a corrupção é sentida no sul e sudeste do país é diferente da que
se apresenta no norte e nordeste, as consequências da corrupção em
São Caetano do Sul, no Estado de São Paulo, são bem distintas das que
podem ser visualizadas em Fernando Falcão, no Estado do Maranhão
(municípios brasileiros com maior e um dos menores Índices de
Desenvolvimento Humano – IDH, respectivamente).  Não causa
estranhamento que municipalidade que ostente uma das piores
colocações no ranking criado pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento – PNUD esteja localizada no Maranhão, Estado que
ocupa o último lugar no Mapa da Transparência Municipal idealizado
pelo Ministério Público Federal. Isso significa que os municípios
maranhenses são os que as instituições de fiscalização possuem menor
controle sobre a aplicação do dinheiro e dos bens públicos. Diante
desse cenário, por óbvio o Maranhão teria um baixo índice de
desenvolvimento humano, elevada taxa de analfabetismo e muita
miséria. Esses são reflexos diretos de administrações desidiosas e
corruptas. Também é resultado direto da situação econômica e fiscal
do Estado, bem como de sua própria formação histórica-estrutural, ou
seja, de todo um conjunto daninho que justifica o subdesenvolvimento
maranhense, como esclarece Bezerra (2015, p. 200):

O importante aqui é reconhecer que tanto a situação social,
quanto o “modelo econômico e de desenvolvimento” vigente
no Maranhão nas últimas décadas é consequência de uma
cultura política muito mais ampla do que meramente uma ou
outra gestão de governo ou de perfil governamental. A cultura
política resultante de décadas de vigência de uma estrutura
política oligárquica e patrimonial não será superada apenas
com boa vontade política. É preciso compreender o que está
por trás e como pano de fundo: anos de atraso com amplas
repercussões em todos os âmbitos da vida social maranhense,
desde a atrofia da sociedade civil e dos movimentos sociais
maranhenses, até a falta de democracia e liberdade nas formas
de representação política; um parlamento fantasma, tanto
em São Luís com os vereadores quanto no Maranhão com os
deputados estaduais; a não estruturação de uma agenda de
interesses corporativos da classe empresarial. Em suma, uma
sociedade totalmente depende das benesses do estado.

Um caso de bastante destaque foi descoberto no início de 2016,
quando o Ministério Público Federal – MPF denunciou a então prefeita
do Município de Bom Jardim, também no Maranhão, Lidiane Leite,
por improbidade administrativa e associação criminosa. O caso teve
repercussão nacional, principalmente pela ex-gestora municipal ser
conhecida como “Prefeita Ostentação”, em decorrência do hábito que
tinha de exibir uma vida luxuosa nas redes sociais, enquanto a cidade
amargurava na pobreza e os serviços públicos eram da pior qualidade.
Foi, inclusive, essa exposição desmedida de Lidiane Leite que suscitou
desconfiança no Parquet. O Jornal Nacional apresentou uma reportagem
demonstrando a situação das escolas da cidade, com paredes de barro,
sem iluminação e salas comportando alunos de séries distintas, enquanto
Lidiane Leite tinha uma vida de abundâncias provavelmente financiada
com o dinheiro desviado da educação (a acusada era uma vendedora de
leite antes de assumir o cargo político).

2. DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
PREVENTIVO DA PROPOSIÇÃO

De acordo com Meirelles (1979, p. 133), os fundos
orçamentários são reservas destinadas à aplicação determinada em lei,
devendo ter receitas específicas, vinculação à realização de determinados
objetivos ou serviços e estar regulado por normas peculiares de
aplicação, conforme esclarecem Machado Jr. e Costa Reis (2019, p.
129).

A criação de fundos é prevista indiretamente no art. 24, I da
Constituição Federal, que aduz ser competência concorrente entre os
entes a legislação sobre matéria financeira. O mesmo diploma normativo
estabelece em seu art. 165, § 9º que cabe a lei complementar estabelecer
as condições para a instituição e funcionamento de fundos.

 Na jurisprudência, a discussão sobre a criação dessas reservas
orçamentárias é bastante polêmica, não há um claro posicionamento
do Supremo Tribunal Federal (suas próprias decisões são conflitantes,
o que gera grande insegurança jurídica), mas de acordo com Rezende
(2017, p. 36),  embora o tradicional posicionamento da Corte é no
sentido de que há inconstitucionalidade formal na criação de fundos
pelo Poder Legislativo, houve um progressivo afastamento desse
entendimento nos últimos anos, desde que a criação seja realizada pela
espécie normativa adequada.

Em assim sendo, não existe a possibilidade da criação de fundos
pelo Poder Legislativo por meio de projetos de lei ordinária, pois
nesse caso a inconstitucionalidade é evidente, mas por meio de proposta
de emenda à Constituição não há qualquer óbice à criação de fundos
orçamentários, como demonstra parecer da Comissão de Constituição
e Justiça do Senado Federal:

NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NESTA
DATA, A COMISSÃO APROVA O RELATÓRIO DA
SENADORA SIMONE TEBET, QUE PASSA A
CONSTITUIR O PARECER DA CCJ, NOS SEGUINTES
TERMOS: 1) SÃO INCONSTITUCIONAIS, POR
VÍCIO DE INICIATIVA, QUAISQUER PROJETOS DE
LEI DE AUTORIA PARLAMENTAR QUE INSTITUAM
FUNDOS ORÇAMENTÁRIOS CUJOS RECURSOS
SÃO GERIDOS E EMPREGADOS PELOS ÓRGÃOS
DOS PODERES EXECUTIVO OU JUDICIÁRIO, PELO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO OU PELA
DEFENSORIA-PÚBLICA DA UNIÃO; 2) A INICIATIVA
LEGISLATIVA PARA A INSTITUIÇÃO DE FUNDOS
ORÇAMENTÁRIOS NO ÂMBITO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL CABE AOS
MEMBROS OU COMISSÕES DAS RESPECTIVAS
CASAS E 3) NÃO HÁ RESERVA DE INICIATIVA ÀS
PROPOSTAS DE EMENDAS CONSTITUCIONAIS
QUE INSTITUAM FUNDOS ORÇAMENTÁRIOS,
PODENDO SER APRESENTADAS, PELOS
LEGITIMADOS PREVISTOS NO ART. 60, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PROPOSIÇÕES QUE
CRIEM FUNDOS NO ÂMBITO DE QUALQUER DOS
PODERES.

É cediço que pareceres são meramente opinativos, não sendo
dotados das forças vinculante da jurisprudência dos Tribunais
Superiores ou imperativa da norma, mas os prolatados na Comissão de
Constituição e Justiça do Senado Federal e da Câmara dos Deputados
tem a peculiar característica de encerrarem, inclusive, a fase constitutiva
do processo legislativo, caso sejam contrários às propostas sob sua
análise. Por isso destaca-se a opinião da consultoria legislativa, que
não está desamparada de outros elementos, uma vez que essa alternativa
foi criada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, em sede da ADI
5.296, que estabeleceu a inexistência de regra de reserva de iniciativa
para as emendas à Constituição Federal, in verbis:

[...] 1. No plano federal, o poder constituinte derivado
submete-se aos limites formais e materiais fixados no art. 60
da Constituição da República, a ele não extensível a cláusula
de reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, prevista
de modo expresso no art. 61, § 1º, apenas para o poder
legislativo complementar e ordinário – poderes constituídos.
2. Impertinente a aplicação, às propostas de emenda à
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Constituição da República, da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal quanto à inconstitucionalidade de emendas
às constituições estaduais sem observância da reserva de
iniciativa do Chefe do Poder Executivo, fundada na sujeição
do poder constituinte estadual, enquanto poder constituído
de fato, aos limites do ordenamento constitucional federal.

Superada a discussão sobre a constitucionalidade de
proposições dessa espécie, cumpre esclarecer que a criação de um
fundo orçamentário com recursos oriundos de multas aplicadas pelo
Poder Judiciário alicerçadas no ordenamento jurídico brasileiro de
combate à corrupção não se trata de uma inovação maranhense. O
Espírito Santo conta com legislação nesse sentido, a saber, a Lei Estadual
nº 10.498 de 2016, bem como a Lei Estadual nº 5.150 de 2017 do Mato
Grosso do Sul. Sobre a temática, em fase de discussão legislativa, o Rio
de Janeiro dispõe do projeto de lei nº 4.026 de 2018 e a Bahia com o
projeto de lei nº 23.122 de 2019. A inovação da proposição aqui
apresentada versa sobre a destinação dos recursos do fundo: quando
todos os outros visam implementar ações de prevenção e combate à
corrupção, a proposta maranhense caminha em outro sentido: o de
mitigar os efeitos da corrupção no Estado. Essa escolha se deu por
duas razões principais, alicerçadas em estudos acadêmicos:

1)  o Maranhão pós 2015 é bastante diverso do Maranhão
pretérito: se antes os alunos não tinham carteiras para estudar, hoje
têm escolas dignas para frequentar; se antes o Complexo Penitenciário
de Pedrinhas era o cenário da barbárie e miséria humana, hoje os esforços
empreendidos para ressocialização dos presidiários são notórios; se
antes boa parte das vias de acesso às municipalidades ainda eram
estradas vicinais, hoje há vultosos investimentos para a pavimentação
das estradas que cruzam o Estado, mas ainda há muito a se fazer. Todo
esse trabalho só foi possíveis graças à implementação de várias ações
promovidas pelo Estado com vistas a uma gestão de transparência,
ética, controle interno e social, o que diminuiu a utilização inadequada
de recursos públicos. Emilio (2018) narra que, especialmente pelo
modelo de Estado que se desenvolveu no Maranhão ser mais ativo que
reativo em relação à sociedade, tornando a articulação social subordinada
ao aparelho estatal – característica do clientelismo -, foram imensos os
desafios enfrentados para que esses feitos fossem possíveis. Pode ser
citado como o primeiro desses esforços a criação da inovadora Secretaria
da Transparência - STC, que é a responsável pela assistência direta do
governador do Estado quanto às suas atribuições referentes à defesa
do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à
correição, à prevenção e ao combate à corrupção, sempre tendo em
vistas o princípio da eficiência, de acordo com informações extraídas
do portal eletrônico do órgão, e de onde ramificaram várias iniciativas
importantes como a aprovação da lei estadual que regulamentou a Lei
de Acesso à Informação, o lançamento de um novo Portal da
Transparência, do Serviço de Informação ao Cidadão e do Sistema
Eletrônico de Informação ao Cidadão e o funcionamento da Ouvidoria
Geral do Estado do Maranhão no âmbito do controle social do governo.
Essas medidas imediatas foram suficientes para retirar o Maranhão do
índice zero na Escala Brasil Transparente elaborada pela Controladoria-
Geral da União - CGU, para a nota 2,2 (dois ponto e dois décimos).
Esse foi o resultado publicado no início de 2015, mas em novembro do
mesmo ano nova métrica foi publicada pela CGU, onde
surpreendentemente o Maranhão saltou da antepenúltima colocação
para o primeiro lugar do ranking, com nota máxima, frise-se.  Embora
não seja uma inovação, merece também destaque o aprimoramento do
Portal da Transparência para torna-lo mais eficiente e moderno.
Relatório realizado pela equipe de auditores responsável pela
reformulação do canal identificou que, antes de 2015, era possível
detectar a exclusão de informações, ocultações de gastos com saúde e
transferências realizadas aos municípios e organizações não-
governamentais, mas com o início da gestão de Flávio Dino, os dados
ficaram mais confiáveis e a publicidade mais didática, o que fez com
que se registrassem recordes de acessos ao novo Portal da

Transparência: em 2014, não chegou sequer a cem mil acessos; em
2015, esse número chegou perto de meio milhão; em 2017, 1.806.57
(um milhão, oitocentos e seis mil e cinquenta e sete) acessos. Essa
melhoria também se reflete nos pedidos de informação possibilitados
pela regulamentação da Lei de Acesso à Informação em âmbito estadual:
em 2014, não houve nenhum pedido de informações; a partir de 2015
as solicitações foram crescendo gradualmente, chegando a um aumento
de 67,29% de um ano para o outro. Isso significa que já há vultosos
investimentos do Estado voltados para o combate à corrupção,
especialmente considerando a qualidade técnica das instituições
de controle. Foi no Maranhão, inclusive, que aconteceu a segunda
condenação no Brasil com fundamento na Lei Federal nº 12.846 de
2013 (conhecida como Lei Anticorrupção ou Lei Empresa Limpa),
conhecida como “Caso Tramitty”, definido por Marques (2018) como
um marco do combate à corrupção no Estado, pois foi o primeiro
julgado através de Processo Administrativo de Responsabilização –
PAR com base na legislação específica.

 Pois bem. Como recursos são escassos, devem ser alocados
onde haja um melhor aproveitamento e necessidade, em observância ao
princípio da eficiência. Por isso, devem ser destinados às Secretarias
do Estado de Saúde e Educação;

2) Os impactos da malversação do dinheiro público são
perceptíveis a olhos nus no Maranhão: serviços de saúde que não são
prestados adequadamente, educação básica insuficiente, saneamento
precário e segurança pública sucateada costumam ser os principais
serviços públicos em que refletem dessa epidemia de forma mais grave.
Inclusive, estudo realizado por Lopes e Toyoshima (2013)
demonstra que a corrupção diminui consideravelmente o nível
de eficiência governamental na educação e na saúde públicas,
pois os recursos que seriam destinados a esses setores perdem-se
antes de chegarem ao destino final. Para Barroso (2019, ps. 9-10):

É um equívoco supor que a corrupção não é um crime violento.
Corrupção mata. Mata na fila do SUS, na fala de leitos,
na falta de medicamentos. Mata nas estradas que não têm
manutenção adequada. A corrupção destrói vidas que não
são educadas adequadamente, em razão da ausência de
escolas, deficiências de estruturas e equipamentos. O
fato de o corrupto não ver nos olhos as vítimas que provoca
não o torna menos perigoso. A crença de que a corrupção
não é um crime grave criou um ambiente geral de leniência e
de impunidade que nos trouxe até aqui, a esse quadro sombrio
em que recessão, corrupção e criminalidade elevadíssima nos
atrasam na história, nos retêm como país de renda média,
que não consegue furar o cerco. (grifo nosso)

Carvalhosa (2018) atribui esses problemas estruturais à
existência de um regime cleptocrata no país que distorce a percepção
das pessoas sobre o Estado e suas funções em virtude de uma crônica
disfunção do setor público que gera desagregação na própria sociedade,
afeta substancialmente o desenvolvimento social e mina a
democracia. Furlan (2011) atribui à corrupção alguns déficits de
concretização do Estado Democrático de Direito, como a crise de
efetividade dos direitos fundamentais, que tem natureza social,
já que os serviços básicos e oferecidos pelo Estado são
consideravelmente afetados pelo mal uso dos recursos públicos.
Considerando as pesquisas que demonstram ser a saúde e a educação
as áreas mais afetadas pela corrupção, o Ministério Público Federal do
Rio de Janeiro realizou Termo de Cooperação Técnica – TAC para
liberação de recursos recuperados a partir da atuação da força-tarefa da
Lava Jato no Estado, que foram investidos em reformas estruturais de
escolas públicas.

Ante o exposto, solicita-se, portanto, que esta Casa Legislativa
atue pela aprovação deste Projeto de Emenda à Constituição. E por
isto, contando com a colaboração e o entendimento dos Nobríssimos
Pares, que votemos em favor da criação do Fundo Cidadania e
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Probidade, fortalecendo ações em prol de melhorias nos serviços de
saúde e educação públicas aos maranhenses.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em São Luís - MA, 18
de setembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 017/2019

Altera a Constituição Estadual para dar nova
redação ao §4° do art. 92 e acrescer os arts. 28A,
288 e 104A, que dispõem sobre a Procuradoria
Geral da Assembleia Legislativa.

Art. 1° O §4° do art. 92 da Constituição Estadual, passa a ter
a seguinte redação:

Art. 92 - ..............................................................................
§4°. Quando o Tribunal de Justiça apreciar a
inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato
normativo estadual, citará previamente o Procurador-Geral
do Estado e o Procurador-Geral da Assembleia Legislativa,
que defenderão o ato ou texto impugnado, ou, no caso de
norma legal ou ato normativo municipal, o Prefeito e o
Presidente da Câmara, para a mesma finalidade.

Art. 2° Acresce o art. 28 A à Constituição Estadual, com a
seguinte redação:

Art. 28 A - A consultoria jurídica e a representação judicial,
no que couber, do Poder Legislativo, bem como a supervisão
dos seus serviços de assessoramento jurídico são exercidas
pelos procuradores que integram a Procuradoria Geral da
Assembléia Legislativa, vinculada à Mesa Diretora.

Art. 3º Acresce o art. 28 B à Constituição Estadual, com a
seguinte redação:

Art. 28 B - Os deputados que forem demandados
judicialmente  podem requerer à Mesa Diretora que a
consultaria jurídica e a representação judicial sejam feitas
pela Procuradoria Geral da Assembleia, caso a ação judicial
se refira exclusivamente ao exercício da atividade parlamentar.

Art. 4° - Acresce o art. 104-A à Constituição Estadual, com a
seguinte redação:

Art. 104- A . No processo judicial que versar sobre ato
praticado pelo Poder Legislativo ou por sua administração,
a representação do Estado incumbe ao Procurador-Geral da
Assembleia Legislativa, na forma do art.28A desta
Constituição.

Art. 5° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de
sua publicação.

São Luís, 25 de setembro de 2019.

Neto Evangelista
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 487 / 19

“Eleva os Festejos de Nossa Sra das Graças e os
Festejos do Senhor Bom Jesus dos Aflitos à
condição de Patrimônio Cultural Imaterial do
Estado do Maranhão”.

Art. 1º - Esta lei eleva os Festejos de Nossa Senhora das Graças
e os Festejos do Senhor Bom Jesus dos Aflitos, realizados no município
de Arari-  Ma, à condição de Patrimônio Cultural Imaterial do Estado
do Maranhão.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em São Luís - MA, 02

de outubro de 2019. - VINICIUS LOURO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei é justificado em virtude de os Festejos
de Nossa Senhora das Graças, que acontece no mês de Agosto e, dos
Festejos do Senhor Bom Jesus dos Aflitos que acontece  no mês de
Setembro, ambos no município de Arari; serem a mais antiga
manifestação cultural e religiosa deste município.

Muito provavelmente, as manifestações culturais mais
expressivas também, visto que a Capela de Nossa Senhora das Graças
é datada de 1810. E o primeiro documento que registra um ato litúrgico
realizado na Capela do Senhor Bom Jesus dos Aflitos é datado de 22
de julho de 1816.

“A festa de Bom Jesus dos Aflitos se tornou mais concorrida
que a festa da Padroeira, atraindo nessa data para Arari os ararienses
moradores de outros lugares. Esta festa mobilizava as costureiras e
alfaiates da comunidade, que se desdobravam para dar conta das roupas,
especialmente confeccionadas, obedecendo às últimas tendências da
moda, para vestir o vaidoso povo arariense, no dia da festa do Glorioso
Bom Jesus dos Aflitos” (ERICEIRA, 2012, p. 535)

O último festejo reuniu mais de dez mil fiéis, ratificando a
magnitude e a beleza da expressiva manifestação cultural do município
de Arari.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em São Luís - MA, 02
de outubro de 2019. - VINICIUS LOURO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 488 / 19

Institui, no Calendário Oficial de Eventos do
Estado do Maranhão, o Dia Estadual das Vítimas
de Acidentes de Trânsito.

Art. 1º Fica instituído o Dia Estadual das Vítimas de Acidentes
de Trânsito, a ser comemorado no terceiro domingo do mês de
novembro.

Art. 2º A sociedade civil organizada poderá realizar eventos
em homenagem ao Dia das Vítimas de Acidentes de Trânsito, bem
como campanhas educativas com a finalidade de promover a
conscientização visando à segurança de usuários de veículos
automotores, de forma a propagar os riscos e consequências dos
acidentes, bem como os procedimentos para evitá-los.

Art. 3º O Dia Estadual das Vítimas de Acidentes de Trânsito
não será considerado feriado civil.

 Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em São Luís - MA, 02

de outubro de 2019. - THAÍZA HORTEGAL - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 489 / 19

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

Artigo 1º - Fica instituído no Calendário Oficial do Estado do
Maranhão, “Dia do Radialista”, a ser comemorado anualmente no dia
07 de novembro.

Artigo 2 º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel

Beckman” em São Luís, de 18 setembro de 2019. - NETO
EVANGELISTA - Deputado Estadual
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JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei é uma homenagem aos radialistas,

responsáveis em apresentar os programas e informativos radiofônicos,
a profissão de radialista exige muita responsabilidade e muitas regras
devem ser obedecidas e a verdade como a ética deve estar sempre
presente.

 O rádio como um meio de comunicação tem uma importância
fundamental na vida do cidadão e da comunidade a que ele pertence, a
data escolhida se justifica pelo fato de neste dia ser comemorado
nacionalmente o dia do radialista -   Lei Federal n° 11.327/2006.

Cumpre relatar, que a história do Dia do Radialista teve início
em 1943, no Governo Getúlio Vargas. O então Presidente sancionou
uma Lei com a qual fixava um piso salarial, ou remuneração mínima
para os profissionais da categoria, marcando o reconhecimento da
profissão.

A comunicação democrática é um caminho para a melhoria da
sociedade e para o desenvolvimento de um país melhor e mais justo. O
papel do radialista tem uma relevante importância no cenário atual, em
que sabemos que as modificações nos meios de comunicações estão
surgindo em velocidade vasta, nesse contexto o rádio vem fortalecendo
a construção de uma nova ordem no mundo radiofônico pautado na
interatividade cidadã e na busca de uma programação de qualidade não
só técnica, mas, sobretudo, pautada nos anseios populares.

Por acreditar na força dessa tradicional profissão instrumento
de comunicação e por ter todo o respeito e apreço pelos profissionais,
proponho que seja reservado um dia de homenagem aos radialistas, a
ser incluído no calendário oficial do Estado.

Assim sendo, submetemos à consideração do Plenário desta
Casa Legislativa a presente proposição.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 18 de setembro de 2019. - NETO
EVANGELISTA - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 490/ 19

INSTITUI DIRETRIZES PARA A PRESTAÇÃO DE
AUXÍLIO, PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A
POLICIAIS, SERVIDORES QUE ATUEM NA
SEGURANÇA PÚBLICA DO MARANHÃO E
SEUS FAMILIARES, VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA NO
EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES OU EM
DECORRÊNCIA DELA.

Art. 1º - Os policiais civis e militares, bem como quaisquer
servidores que atuem na segurança pública do Maranhão e que sejam
vítimas de violência no exercício de sua função ou em razão dela deverão
receber, de forma prioritária, atendimento, proteção e assistência do
Estado, consistentes em:

I - universalização de acesso dos policiais e demais servidores
que atuem na segurança pública do Maranhão às ações e aos serviços
em todos os níveis de atenção à saúde mental, objetivando a proteção
e o desenvolvimento do seu potencial biológico e psicossocial;

II - planejamento das ações e serviços, visando a satisfazer as
necessidades de saúde mental dos policiais e demais servidores que
atuem na segurança pública do Maranhão, regionalizando e
hierarquizando o atendimento preventivo;

III – meios para proteção ao policial que tenha recebido ameaça
ou tenha tido sua família ameaçada;

IV – atendimento médico, tratamento psicológico e terapêutico
de forma prioritária à vítima do trauma funcional gerado pela violência
e seus familiares.

 Artigo 2º - Como mecanismos de redução da violência contra
policiais e demais servidores cuja atividade esteja diretamente vinculada
a segurança pública do Maranhão, poderá a Administração Pública
adotar as seguintes medidas:

I – veicular campanha de promoção e prevenção à saúde mental
e bem estar dos agentes públicos;

II – promover estudos que mapeiem a violência que envolve
policiais;

III – criar programa para reduzir os índices de violência que
envolvem agentes públicos;

IV – estabelecer metas e prazos para redução dos índices de
violência que envolvem agentes públicos.

Art. 3º - A Administração Pública poderá estabelecer, em
hospitais sob sua gestão ou, mediante convênio, em clínicas privadas,
programa multidisciplinar de apoio psicológico e de acompanhamento
à atividade profissional, destinado a policiais e servidores que atuem
na segurança pública do Maranhão, vítimas de traumas decorrentes do
exercício de suas funções.

Art. 4º - A Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Estado do
Maranhão poderá promover, com regularidade bimestral, ciclos de
palestras sobre saúde mental, bem como realizar atendimentos
psicológicos que promovam a identificação dos policiais militares que
se encontrem em situação de risco no que se refere a doenças
psicossomáticas.

Art. 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em São Luís - MA, 02

de outubro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA
O Projeto de Lei ora apresentado a esta Casa objetiva instituir

diretrizes para a prestação de auxílio, proteção e assistência a policiais,
servidores que atue na segurança pública do Maranhão e seus familiares,
que foram vitimados pela violência no exercício de suas funções ou em
decorrência dela.

É cediço que o índice de violência policial no Brasil é muito
alto. Esse é um fato muito preocupante porque as forças de segurança
que deveriam proteger a população são também capazes de agredi-la.
Um ponto importante nessa constatação é de que o policial não é
sujeito ativo de crimes por deliberação própria, ele o é por ser,
primeiramente, sujeito passivo da negligência do Estado. Negligência
que se materializa de muitas formas: baixa remuneração, sucateamento
dos serviços de segurança e, especialmente, a negligência com a saúde
mental dos profissionais que estão submetidos a um estresse altíssimo.
Nesse sentido, Oliveira e Santos (2010) expõem que 41,7% dos policiais
que foram analisados em suas pesquisas admitiram que já agiram
impulsivamente em alguma ocorrência, 88,3% se sentiam
emocionalmente desgastados ao final de um dia de trabalho, 62,5%
afirmaram que se sentiam agressivos durante o exercício do ofício e
20,8% já haviam pensado em suicídio. São números muito altos e que
acentuam a desconfiança que os cidadãos têm no trabalho de suas
forças de segurança pública.

Ante o exposto e considerando que cuidar da saúde mental de
policiais militares e civis, bem como de qualquer pessoa que
desempenhe trabalhos na área de segurança pública do Maranhão é, no
final das contas, promover seus direitos fundamentais e daqueles que
são assistidos diretamente por esses profissionais, conto com o apoio
dos nobríssimos Pares para a aprovação dessa relevante proposição.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em São Luís - MA, 02
de outubro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO Nº 538 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 158, inciso VI, do Regimento Interno,
requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja retirado de
tramitação a Proposição de Projeto Lei nº 469/2019, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 01 de outubro de 2019. -
ADELMO SOARES - Deputado Estadual
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 03.10.19
EM: 02.10.19

REQUERIMENTO N° 543 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.132, parágrafo único), requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido a Mesa, SEJA DESARQUIVADO O PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2017, DE MINHA AUTORIA,
QUE APROVA A APRESENTAÇÃO À CÂMARA DOS
DEPUTADOS DE PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, VISANDO ALTERAR OS ARTS. 166 E 198 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA O FIM DE ESTABELECER
QUE A UNIÃO DESTINE, NO MÍNIMO, 10% (DEZ POR CENTO)
DA SUA RECEITA CORRENTE BRUTA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE, EXCLUINDO DO CÔMPUTO DESTE
PERCENTUAL AS EMENDAS PARLAMENTARES AO
ORÇAMENTO FEDERAL.

Plenário Deputado Nagib Haickel, 01 de outubro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 03.10.19
EM: 02.10.19

REQUERIMENTO N° 544 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.132, parágrafo único), requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido a Mesa, SEJA DESARQUIVADO O PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 04/2017, DE MINHA AUTORIA,
QUE APROVA A APRESENTAÇÃO À CÂMARA DOS
DEPUTADOS DE PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, VISANDO ALTERAR OS ARTS. 22 E 24 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA TORNAR COMPETÊNCIAS
LEGISLATIVAS PRIVATIVAS DA UNIÃO EM CONCORRENTES
COM OS ESTADOS E O DISTRITO FEDERAL.

Plenário Deputado Nagib Haickel, 01 de outubro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 03.10.19
EM: 02.10.19

REQUERIMENTO N° 545 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.132, parágrafo único), requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido a Mesa, SEJA DESARQUIVADO O PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 02/2017, DE MINHA AUTORIA,
QUE  APROVA A APRESENTAÇÃO À CÂMARA DOS
DEPUTADOS DE PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL VISANDO ACRESCENTAR INCISO IV AO ART. 60
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA ESTABELECER A
INICIATIVA POPULAR PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO.

Plenário Deputado Nagib Haickel, 01 de outubro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 03.10.19
EM: 02.10.19

REQUERIMENTO N° 546 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.132, parágrafo único), requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido a Mesa, SEJA DESARQUIVADO O PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2017, DE MINHA AUTORIA
QUE APROVA A APRESENTAÇÃO À CÂMARA DOS
DEPUTADOS DE PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL VISANDO ALTERAR O INCISO I, E SUAS ALÍNEAS
“A” E “B”, DO ART. 159 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA
O FIM DE MODIFICAR A COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL
E DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.

Plenário Deputado Nagib Haickel, 01 de outubro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 03.10.19
EM: 02.10.19

INDICAÇÃO Nº 1298 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do referido Artigo 152 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão, venho por este, após reunião
com Representantes da Associação Comunitária dos Agricultores
Familiares do Povoado Centro dos Abreus da Cidade de Brejo - MA,
requerer de Vossa Excelência, que seja encaminhado e solicitado ao
Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, e aos secretários Márcio
Honaiser – Secretário de Desenvolvimento Social,  Júlio César
Mendonça – Secretário de Agricultura Familiar e a Senhora Fabiana
Rodrigues - Secretária de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca do
Maranhão, a perfuração e instalação de um poço artesiano no Povoado
Centro dos Abreus, situado na cidade de Brejo - MA.

Devido a necessidade de água nesse povoado e pelo número de
mais de 60 (sessenta) famílias residindo no local, faz-se justa e justificável
a presente indicação ora solicitada por seus representantes.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA). São Luís, 01 de outubro de 2019. - Rafael Leitoa -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1299 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, ao Prefeito
de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva e ao Secretário de Obras e
Serviços Públicos de São Luís, Senhor Antonio Araújo, solicitando
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revitalização total da Avenida da Granja, conhecida como Avenida
Cascavel, no bairro da Vila Cascavel em São Luís.

Tal solicitação se fundamenta na necessidade iminente de
garantia aos direitos básicos de atenção à saúde, transporte, segurança
dos cidadãos daquela localidade que há anos tiveram suas garantias
negligenciadas pelo Poder Público.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 26 de setembro de 2019. – ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

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

INDICAÇÃO Nº 1300 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, ao Prefeito
de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva e ao Secretário de Obras e
Serviços Públicos de São Luís, Senhor Antonio Araújo, solicitando
construção de uma ponte adequada na ligação entre a rua Leste-Oeste,
no bairro da Vila Valian em São Luís.

Tal solicitação se fundamenta na necessidade iminente de
garantia aos direitos básicos de atenção à saúde, transporte, segurança
dos cidadãos daquela localidade que há anos tiveram suas garantias
negligenciadas pelo Poder Público.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 26 de setembro de 2019. – ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

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

INDICAÇÃO Nº 1301 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, ao Prefeito
de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva, ao Secretário de Obras e
Serviços Públicos de São Luís, Senhor Antonio Araújo e bem como ao
secretário de Esportes, Rogerio Cafeteira, solicitando revitalização total
da rua Leste-Oeste, no bairro da São Raimundo, bem como a adequação
do campo de futebol de terra também na referida rua, em São Luís.

Tal solicitação se fundamenta na necessidade iminente de
garantia aos direitos básicos de atenção à saúde, transporte, segurança,
esporte e lazer dos cidadãos daquela localidade que há anos tiveram
suas garantias negligenciadas pelo Poder Público.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 26 de setembro de 2019. – ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

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

INDICAÇÃO Nº 1302 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja

encaminhada ao excelentíssimo senhor 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
230 no perímetro em que perpassa pelo povoado Alto Bonito-Riachão-
MA.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 01 de outubro de 2019. -
Rildo Amaral - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1303 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada 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 a implantação da Diretoria de Saúde e Promoção
Social da Polícia Militar  – DSPS, no município de Caxias, nos mesmos
moldes do Departamento de Saúde da PM de Imperatriz.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 01 de outubro de 2019. -
Rildo Amaral - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1304 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, e ao
Secretário de Infraestrutura Clayton Noleto para a construção de uma
Quadra Poliesportiva no bairro Vila Esperança, no município de Porto
Franco.

A referida solicitação visa democratizar o acesso à prática e à
cultura físico-desportiva, valorizar, beneficiar e fortalecer o esporte na
região tocantina, proporcionando estrutura adequada, abrangendo uma
população aproximada de 4 (quatro) mil pessoas dos bairros Cibrazem,
Expansão, Vila Esperança A e B.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 01 de outubro de 2019. -
Rildo Amaral - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1305 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ofício ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino; e ao Secretário de Estado da Educação, senhor Felipe
Camarão, solicitando a construção de uma Escola de Ensino Médio, na
ocupação do Povoado Coité, distante 12 quilômetros da sede do
município de Porto Franco (MA).
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Essa solicitação se faz necessária devido ao fato de existir

apenas 1 (uma) Escola dessa categoria na sede do município, que possui
em média 200 alunos de famílias carentes, que por motivo financeiro,
não podem se locomover para outros logradouros.

Esta solicitação também visa garantir melhorias no
desenvolvimento sociocultural daquela região, além de proporcionar
melhor qualidade de vida para a população.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 01 de outubro de 2019. -
Rildo Amaral - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1306 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal,
Sérgio Penha de Almeida, solicitando a instalação de 01 (uma)
Agência da Caixa Econômica Federal no Município de Amarante/
MA, a fim de melhorar o atendimento a serviços financeiros para a
população local.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 02 de outubro de
2019. - FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS RESENDE - Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Expediente lido, à publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rigo Teles, por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhores e Senhoras membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, imprensa. Senhor Presidente, subo a
esta tribuna para prestar homenagem ao inesquecível missionário da
Igreja Católica, o Bispo Franco Cuter, Bispo emérito da Diocese de
Grajaú que morreu na Itália, no dia 28 passado, sábado, no hospital
Varese, onde se encontrava internado. O saudoso Bispo Dom Franco
Cuter nasceu no dia 28 de julho de 1949, em Gazzaniga, Itália, e foi
ordenado em 1966. Era religioso da Ordem dos Frades Capuchinhos
menores. Atendendo ao seu pedido foi enviado pela ordem dos Frades
Capuchinhos ao Brasil, e chegou em São Luís, em 1982, tendo prestado
relevantes serviços com o vigário da Paróquia Nossa Senhora da
Conceição, ali no bairro do Anil, onde prestou relevante serviço a uma
intensa atividade religiosa, aqui em São Luís. Em janeiro de 1989,
Senhor Presidente, foi eleito vice provincial da vice Província
Maranhão/Pará. E desenvolveu atividades religiosas durante seis anos.
E, em 1995, foi nomeado pároco do Anil. Posteriormente, foi designado
pelo Papa João Paulo II, para a Diocese de Grajaú, no período de 1998
até 2016. E foi o sétimo Bispo da referida Diocese. Suas obras tanto
materiais quanto espirituais merecem louvor e eterna gratidão do seu
povo, do povo do Maranhão e do povo da Diocese de Grajaú. Dom
Franco convocou toda a Diocese para que, a partir do grande jubileu do
ano 2000, as Santas Missões Populares fossem o eixo central de toda
a atividade pastoral. Foi muito bonito ver as inúmeras comunidades

das cidades, da cidade do interior, se mobilizar neste grande mutirão de
evangelização. O ano de 2003 foi marcado pela conscientização sobre
o grande projeto dos ministérios leigos da Diocese. E em janeiro de
2004 foi realizada a primeira etapa de formação dos mesmos, criando
o seminário Santo Estevão, no centro da Diocese Pastoral da nossa
querida Barra do Corda, que faz parte da Diocese de Grajaú. Após
entender cumprida a sua missão, se despediu da Diocese de Grajaú,
após 19 anos à frente dessa diocese, o inesquecível Bispo Franco
Cuter, religioso, capuchinho, teve seu pedido de renúncia por idade
aceito pelo Papa Francisco, em 2016, passando a ser Arcebispo emérito.
Feliz e com sentimento de dever cumprido, afirmou que seu período
liderando a diocese foi marcado pelo desejo ardente de uma igreja
missionária. Prova disso foi a realização das Santas Missões Populares.
Nossa igreja é marcada pelo anúncio da palavra. Precisamos crescer
por meio dos sinais e das orientações do Santo Papa para a igreja da
América Latina, que assume dimensão missionária a serviço dos irmãos
e irmãs. Com o afastamento do Bispo Franco Cuter, foi designado para
a Diocese de Grajaú, Dom Rubival Cabral Brito, brasileiro do estado
da Bahia que vem prestando relevantes serviços junto à comunidade de
Grajaú e de outros municípios próximos da referida diocese, da qual
são cerca de trinta municípios e, como disse aqui, a nossa querida
Barra do Corda faz parte. Então o Maranhão, o Brasil, Grajaú, a
Arquidiocese de Grajaú fica em estado de luto, desde o dia 28, sábado
passado, com a partida do nosso Bispo Dom Franco Cuter, que com
certeza deixou seu legado, missão cumprida à frente da igreja evangélica,
onde trabalhou muitos por muitos anos aqui em São Luís, no bairro
Anil e no município de Grajaú, na Arquidiocese de Grajaú. Obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado César Pires, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós, Senhor Presidente Deputado
Othelino Neto, Senhor Vice-Presidente Glalbert, Senhora Primeira
Secretária Andreia Rezende, Deputado Roberto Costa, que compõe a
Mesa, Senhores Deputados aqui presentes, ex-Deputado Rubens
Pereira, um gigante da política do Estado do Maranhão, por quem eu
tenho muito respeito. Deputado Rubens, eu vi pela televisão e também
nas redes sociais uma ação do Secretário de Carceragem, vamos dizer
assim, o senhor Murilo Andrade, sobre a capacitação de presos no
campo das artes marciais. Eu tenho até um respeito funcional pelo
senhor Murilo Andrade. Acho que está desenvolvendo um excelente
trabalho, mas naquele momento ele desmonta tudo aquilo que ele
construiu quando começa a capacitar encarcerados para a defesa
pessoal. Eu confesso que depois fui ler um pouco sobre isso. Nunca vi
é inusitado, Deputado Rildo. Não tem como imagine que você capacita
os presos e os agentes penitenciários estão gordos sem capacitação,
sem treinamentos policiais da mesma ordem. E quando do
enfrentamento, Deputado Edivaldo Holanda, como fica? Eu acho que
resta um desserviço. E no dia que tiver ações de encarcerados ali dentro,
vai ser eu diria para você, Deputado Leonardo Sá, muito difícil
compreender essa situação por conta de um embate possível, como
está tendo no Ceará, nos motins e os encarcerados capacitados de
defesa pessoal e aquele que vai proteger os encarcerados de nada sabem.
Sabe quanto tempo a Polícia Militar não faz capacitação de defesa
pessoal? Sabe quanto tempo os agentes penitenciários não fazem isso?
Seria interessante, Pastor Cavalcante, que alguém do Governo viesse
explicar quantas pessoas são capacitadas nesse nível para defender lá
o encarcerado! Mas não, você dá o encarcerado, publiciza, o organiza
para o enfrentamento contra o próprio sistema de segurança que está
despreparado nesse sentido. Acho que é um desserviço que o Senhor
Secretário presta ao Maranhão e ao sistema penitenciário, Deputado
Paulo Neto. Como pode você capacitar presos para defesa pessoal e
aquele que vai dar garantias aos presos, fazer um enfreamento em um
possível motim, não recebe nenhum tipo de treinamento. E não tem!
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Não tem porque antes de vir para tribuna sempre procuro me aparelhar,
procuro me informar, procuro trocar ideias e, diga-se de passagem,
pertenço também ao Sistema de Segurança do Estado e, por conta
disso, creio que tenho boas relações ali dentro com muitas pessoas e
houve protestos, inclusive de amigos meus no campo militar achando
um absurdo aquele tipo de capacitação patrocinada pelo seu Secretário
Murilo Andrade. Não vai crítica pessoal ao trabalho que está fazendo.
Acho que no outro campo ele merece até o meu respeito, mas desvirtua
o seu trabalho, diminui a potencialidade do que está fazendo e que
precisa rever as suas condutas em relação a esse tipo de procedimento.
Fica aqui o meu registro, o meu apelo para que ele possa dar um
equilíbrio. E apresentar para mim, já fica um pedido verbal, qual é a
capacidade de defesa pessoal que vem sendo capacitados os agentes
penitenciários ou o policiamento militar que dá assistência ali ao
Complexo de Pedrinhas e adjacências? Não tem. Essa é a informação
que eu tenho. Essa é a informação que eu tenho. Quero aqui dizer que
muitas outras situações como artes, cultura, aprendizado da leitura,
conseguir levantar a quantidade de analfabetos, funcionais ou não, que
não têm letramento, nenhum, e capacitar essas pessoas. Porque senão,
Deputado Zito, nunca ele vai incluir no mercado de trabalho. Ora, dar
força à marginalidade com defesa pessoal, e o dia em que ele sair dali
vai ficar muito mais fácil de ele invadir uma casa ou então conter um
adversário que ele tentar vir a subornar por roubo, furto ou qualquer
outra coisa que ele venha a fazer. Preste atenção, Senhor Secretário,
preste atenção no que V. Ex.ª está fazendo, reveja seus momentos e
gaste suas energias de capacitação e seu fôlego muito mais para os
agentes penitenciários que deverão, sim, esses serem capacitados para
o policiamento que está ali presente, para as pessoas que estão ali
dando assistência a contratados pela empresa que é terceirizada do que
propriamente ao encarcerado. Capacitar o encarcerado para esse tipo
de ação é facilitar as suas ações ali dentro e lá fora quando se evadirem
ou saírem pelas portas, patrocinados pela própria justiça.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo a palavra ao Deputado Rildo Amaral, por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão
do orador) – Bom dia a todos, bom dia, Senhores Deputados, bom dia,
Estado do Maranhão. Eu iria usar a tribuna hoje, Deputado César
Pires, justamente para tratar do mesmo tema, que é a minha sugestão
era para que o encarcerado fizesse era balé, era crochê, esse tipo de
coisa, mas fazer artes marciais dentro de presídio é algo que, na minha
concepção, eu não consigo entender não. E a gente realmente tem que
capacitar é quem tem a obrigação de vigiá-los. A gente lamenta e lamenta
de maneira profunda. Assim também como, Deputado Ciro, a gente
lamenta a morte do policial militar Monteiro, lá em Imperatriz. Foi
assassinado há uma semana, de maneira covarde, fria, cruel, por dois
bandidos, um de maior e outro de menor. E venho aqui também
agradecer a Polícia Militar do Estado do Pará que junto com incursões
feitas pela Polícia do Estado do Maranhão conseguiu prender os dois
vagabundos que ceifaram a vida do policial militar, Monteiro, daqui de
Bacabal, que tinha casado e estava morando em Imperatriz, a esposa
grávida, e foi assassinado de uma maneira cruel. Carlinhos Florêncio
sabe que Bacabal inclusive se comoveu junto com o Estado do
Maranhão, Imperatriz, mas a polícia de uma maneira muito madura
ainda está trazendo eles vivos porque se fosse num país mais sério,
eles não estariam respondendo dessa forma, não, não iam ajudar a
capacitar os agentes, os encarcerados, não, eles iriam estar respondendo
com Deus e não com a Justiça humana. Eu queria aqui também, Senhores
Deputados, registrar e parabenizar o Secretário Simplício pela ação,
no dia de ontem, Presidente Othelino e Deputada Andreia que estiveram
presentes na ação de entrega de 10 ambulâncias, Deputado Paulo,
também, Fernando Pessoa, Deputada Helena. E o Secretário Simplício,
Deputado Ariston, responde da maneira mais correta às agressões
sofridas por alguém que se diz Senador da República, alguém que usa

a palavra chula, desequilibrado mentalmente e que precisa antes de
responder pela República, precisa se tratar, que um homem que atinge
a família de outro de maneira tão agressiva não mostra que está bem
das suas faculdades mentais. E o Simplício responde com trabalho,
trazendo para o Maranhão a contrapartida social da empresa AMBEV,
dez ambulâncias. Dez ambulâncias que vão ajudar os menores
municípios, aos municípios que foram beneficiados, inclusive na região
Tocantina, o município de Senador La Rocque e o município de Lajeado
Novo. São dez municípios que o Simplício mostra que o senador poderia
estar em Brasília trazendo recurso para Imperatriz, para o Maranhão,
para regiões, mas a gente não conhece ainda nada que contrapõe toda
sua agressividade e quando a gente vai na contramão disso vê o município
de Balsas, depois que ele e a família saíram do poder lá, a gente vê o
Prefeito Erik ser aclamado e possivelmente talvez não tenha nem
concorrente para disputar a prefeitura daquele município. Era isso,
Senhor Presidente. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
caros colegas parlamentares, meus amigos e minhas amigas Deputados
e Deputadas, imprensa, internet, e quem nos acompanha por meio da
TV Assembleia, nosso mais cordial, bom dia. Senhor Presidente, hoje
eu tive a oportunidade de conceder uma entrevista ao Bom Dia Mirante,
da TV Mirante, afiliada à TV Globo. E tratamos de pautas importantes
do parlamento estadual. E, logo no início da entrevista, eu ratifiquei as
nossas atribuições parlamentares, que é de legislar e de fiscalizar a
aplicação do dinheiro público. E é isso que nós temos feito com muita
responsabilidade. Eu tenho orgulho de ser deputado. Eu não tenho
vergonha de ser deputado. Eu tenho orgulho de ser deputado. E, em
todos os lugares onde eu ando, eu enalteço o Poder Legislativo.
Presidente Othelino, em todos os lugares onde eu estou, onde eu vou,
onde eu piso os pés, eu enalteço o poder legislativo. Eu enalteço a sua
presidência, como Presidente do parlamento, e do poder legislativo.
Enalteço as ações e atuações dos demais pares. Eu valorizo as ações
dos demais pares. E hoje eu deixei bem claro isso durante a entrevista
na TV Mirante. E tratamos de uma pauta importante, de uma denúncia
que fizemos aqui nesta Casa que até hoje não foi respondida pelo
Governo do Estado, que é a problemática da falta de água em muitas
residenciais em São Luís, em muitas cidades do interior do estado, bem
como os supersalários pagos a funcionários da Caema. Mas no meu
pronunciamento, na manhã de hoje, eu quero me ater ao final da
entrevista concedida hoje ao Bom Dia Mirante, à TV Mirante. E, ao
ser questionado sobre a Prefeitura de São Luís, eu ratifiquei o meu
compromisso com a cidade e reafirmei a minha pré-candidatura à
Prefeitura de São Luís. Lembrei que em 2016 fui candidato a prefeito
de São Luís, ficando na terceira colocação, com mais de 100 mil votos.
Votos limpos, votos honestos, votos de pessoas que acreditam em
uma São Luís diferente, em uma São Luís melhor e que São Luís tem
jeito. E, assim, fizemos uma campanha em 2016. Tivemos dificuldade
na eleição em 2018 por conta do nosso posicionamento nesta Casa,
por fazer oposição, mas conquistamos a eleição e conquistamos a
eleição mais uma vez com votos limpos, com votos honestos e os
votos da população de São Luís e do estado do Maranhão. E, Senhor
Presidente, ao ratificar o meu posicionamento e a pré-candidatura a
São Luís, eu deixei bem claro que a nossa pré-candidatura nasce nas
ruas, nasce na vontade do povo, nasce no coração do povo. É a vontade
de professores, é a vontade de policiais militares, é a vontade de quem
faz concurso público, dos concurseiros, é a vontade dos feirantes, é a
vontade das pessoas mais simples da nossa cidade. E por eles que nós
somos pré-candidato a prefeito de São Luís. E me perguntaram sobre
a situação no PSDB, partido ao qual eu sou filiado. E eu também
destaquei que serei candidato sim pelo PSDB. Eu tenho as garantias e
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a segurança do PSDB, sou pré-candidato pelo PSDB, não só pelo
partido, não só pelo Presidente estadual, mas também pelo Presidente
nacional. O PSDB vai ter candidaturas em todas as capitais e nas
principais cidades do Estado, a exemplo do Estado do Maranhão.
Então reafirmo a minha pré-candidatura à Prefeitura de São Luís. E
com um detalhe muito importante, uma candidatura que nasce do povo,
nasce das ruas, da vontade popular. E aí me perguntaram: ‘E com
relação ao apoio do Governo do Estado’? Saiu recentemente uma
pesquisa onde o nosso nome consta em segundo lugar nas pesquisas
para prefeito de São Luís. E ontem surgiu outra pesquisa que não
inclui o nome do Wellington do Curso. Mas eu quero dizer à base do
governo, quero dizer ao Governador Flávio Dino que não vai conseguir
me retirar da pré-candidatura a prefeito de São Luís e a minha pré-
candidatura a prefeito de São Luís e a candidatura a prefeito de São
Luís não depende do apoio do Governador Flávio Dino, o meu apoio
vem das ruas, o meu apoio vem do povo, não depende do apoio do
Governo do Estado. Ele é independente. É assim que temos feito nesta
Casa, temos independência no nosso mandato. Temos a liberdade e a
independência para tratar das questões do Governo Federal, criticar,
denunciar quando for necessário. Da mesma forma no Governo do
Estado para criticar, para denunciar, para fiscalizar quando for
necessário. E da mesma forma com a Prefeitura de São Luís, para
fiscalizar, para denunciar quando for necessário. Mas o mais
importante, para apresentar soluções para os problemas. E é isso que
temos feito e é isso que vamos fazer na Prefeitura de São Luís. Temos
amadurecido, temos estudado, temos melhorado e essa nossa
contribuição daremos na pré-candidatura à prefeitura de São Luís e,
principalmente, na gestão na Prefeitura de São Luís a partir de 2021. E,
mais uma vez, o meu compromisso com a população de São Luís e
reafirmando a minha pré-candidatura à Prefeitura de São Luís. Presidente
Othelino, para concluir o meu pronunciamento, eu só preciso destacar
mais uma vez, em todos os lugares aonde eu vou deixo isso bem claro,
o meu posicionamento com relação ao Poder Legislativo e a Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, de V. Ex.ª, Deputado Glalbert
Cutrim primeiro vice-presidente, tivemos contato aproximado na última
audiência que tivemos na cidade de Balsas e o meu respeito ao Poder
Legislativo e o meu respeito a Assembleia Legislativa e faço referência
elogiosa à forma como V. Ex.ª conduz e mesmo eu fazendo oposição ao
Governo do Estado são as minhas atribuições parlamentares de legislar
e de fiscalizar. E a Assembleia Legislativa sempre nos deu condições de
realizar todos os trabalhos, seja de fiscalização, seja de audiência pública,
no Ministério Público, sempre nos deixou bem à vontade e eu preciso
registrar isso para o Maranhão a forma como o Presidente Othelino, de
forma transparente, de forma autêntica podemos exercer os nossos
mandatos. Era tão bom se o Governo do Estado, o Governador Flávio
Dino pudesse aprender com V. Ex.ª. V. Ex.ª foi governador por 2 dias e
eu estive lá presenciando, marcando presença por confiar em V. Ex.ª,
confiar no trabalho de V. Ex.ª. E deixei bem claro aqui que a nossa
candidatura nasce nas ruas, nasce no coração do povo e nós não
dependemos do Governador Flávio Dino, não dependemos do
Governador do Estado, nós temos uma campanha independente. Mas
quero registrar aqui o apoio que nós temos enquanto parlamentar,
enquanto deputado estadual no Poder Legislativo. E, mais uma vez, eu
tenho orgulho de ser deputado, eu amo o que eu faço, eu tenho orgulho
de estar na legislatura com os homens que aqui estavam na legislatura
passada e com os que aqui estão na atual legislatura, cito o exemplo do
Deputado César Pires, cito o exemplo do Deputado Carlinhos
Florêncio, e cito exemplos novos como o Deputado Pastor Cavalcante,
Detinha, Ciro, o meu respeito a todos V. Ex.ªs, meu respeito ao Poder
Legislativo, mas estou, deputado e amigo, Edivaldo Holanda, já tivemos
vários embates, em alguns momentos V. Ex.ª defendendo a Prefeitura
de São Luís, perfeitamente natural, Edivaldo Holanda Júnior, seu filho,
tivemos vários embates nesta Casa. E eu inclusive tenho
reconhecimento neste momento que esses embates com V. Ex.ª me
fizeram crescer muito como profissional, como deputado Estadual, na
tribuna desta Casa, eu tenho esse reconhecimento também. E não só

isso, na legislatura passada e na atual legislatura, com V. Ex.ª, e com os
demais pares. Por que estou registrando isso? Estou registrando porque
eu tenho orgulho em ser deputado, eu amo o que eu faço, sou
apaixonado pelo que eu faço. Eu, daqui a pouco, tenho uma audiência
lá, na feira da Cohab. Eu tenho as impressões, as digitais do povo e eu
não perdi essas características aqui na Assembleia, mas por que eu
estou registrando isso? Porque, além de dividir as minhas ações como
deputado estadual, vou dividir, a partir de agora, as minhas ações e
atenções à população de São Luís, como pré-candidato a prefeito de
São Luís, para apresentar soluções aos problemas. E já trago o
sentimento e no coração, que nós teremos dias difíceis, mas com a
independência e a coragem de quem vendia fruta na rua, a coragem de
quem estudou debaixo de um poste para passar para o concurso para
sargento do Exército, a coragem de quem tem lutado para chegar até
aqui, a coragem de um homem que lutou muito para ser deputado
estadual e tenho orgulho de ser deputado estadual. E com a mesma
coragem, com a mesma determinação, e respeitando a todos que vamos
a partir de agora iniciar a nossa pré-candidatura à Prefeitura de São
Luís. E principalmente, mostrar a São Luís que tem jeito, uma gestão
séria, responsável, olhar voltado para a educação, a geração de emprego
e renda, e é só esse o nosso compromisso, é só esse o nosso objetivo.
São Luís tem jeito, podem ter certeza disso. Então, muito obrigado
pela atenção de todos. E mais uma vez, o meu convívio com todos
vocês, meu convívio com deputados, meu convívio com a assessoria
de imprensa, com Gabinete Militar, com funcionários desta Casa, com
meus assessores, o meu muito obrigado a todos vocês. Se chegamos até
aqui é pela contribuição de cada um de vocês. O meu muito obrigado
pela atenção e na pré-campanha não se pode pedir voto, mas pode
pedir apoio, atenção e toda e qualquer contribuição na pré-candidatura
à Prefeitura de São Luís, nós estamos à disposição, para construir
juntos, eu falei juntos, vamos construir juntos um projeto para São
Luís. Juntos! E que Deus abençoe a todos! Muito obrigado pela atenção
e que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o Maranhão, sobre a
sua população, sobre São Luís e sobre esse projeto e estamos
apresentando hoje à população de São Luís. Que Deus abençoe a
todos!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Dr. Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Bom dia a todos e todas. Senhor Presidente, subo aqui a esta
tribuna, de maneira muito rápida e direta, como busco sempre ter o
costume, só para fazer uma restituição da verdade, porque eu acho que
a política do Maranhão precisa pular para um próximo estágio. Ela
precisa, de fato, virar a página. E hoje, em tempo de discussão cada vez
maior referente a fake news, é inadmissível que a gente tenha
parlamentares que subam à tribuna para espalhar mentiras. A situação
levantada aqui, ontem, a respeito do Hospital de Trauma e Ortopedia
nos deixa até preocupados porque foi um hospital inaugurado e já está
completando o segundo ano. E, nesse meio tempo, já realizou quase
sete mil procedimentos, Deputado Rildo Amaral. E ontem foi trazida
a esta Casa uma informação inverídica. E, para refutar a mentira, nada
melhor do que a verdade. Então aqui na tela você tem o mapa cirúrgico,
por exemplo, do dia 02 de setembro. Vou passar aqui mais um. No dia
09 de setembro, a quantidade de cirurgias. Foi veiculado de maneira
absurda, em alguns canais na internet, alguns veículos na internet, que
só faziam 15 cirurgias por mês. Veja só, Deputado Carlinhos Florêncio.
V. Exa. tem vivência aí na área da saúde. Imagine um hospital com três
salas cirúrgicas do porte do HTO que dá um apoio, Deputado Edivaldo
Holanda, que é inegável, à prefeitura de São Luís no sentido de reduzir
as filas da ortopedia. São Luís amargava um cenário que era caótico
alguns anos atrás por conta desse problema da ortopedia. Nós tivemos
um aumento desenfreado desse crédito para compra de motos. Não
evoluímos de maneira concomitante com educação para o trânsito e o
resultado inquestionável disso é um aumento de acidentes. E aumento
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de acidentes significa despesa para o SUS, significa despesa para um
sistema que não tem aumento real de verba há 15 anos, significa
derretimento de recursos para atendimento de ortopedia como vinha
acontecendo. A prefeitura de São Luís há tempos era penalizada. E
hoje a gente tem o HTO como um instrumento a mais de apoio dentro
do estado. Uma iniciativa maravilhosa da Secretaria Estadual de Saúde
do Governo Flávio Dino. Ajuda no tratamento desses pacientes e faz
15 cirurgias por dia. Então a gente tem preocupação, porque nós
parlamentares... Isso aqui é o mapa do dia 23 da segunda-feira com a
quantidade de cirurgias também em detalhe. Os nomes dos pacientes
foram omitidos, obviamente, por razões de preservação, mas o mapa
cirúrgico, ou seja, vários mapas cirúrgicos aqui mostrados. E aqui é só
para reflexão. A gente tem que lembrar que o Congresso Nacional
recentemente derrubou o veto do Presidente Jair Bolsonaro sobre a
chamada Lei das fake news. Hoje você pode ser penalizado de dois a
oito anos por disseminar isso aqui. É óbvio que um parlamentar ele
tem a garantia do artigo 53 da Constituição, que lhe confere imunidade
material. Um deputado pode subir aqui, Pastor Cavalcante, falar até
uma mentira. Ele pode, mas a verdade aparece porque tem documentos,
tem fatos. E as pessoas têm que ter muito cuidado, porque essa era da
ingenuidade na internet, essa era da inocência, da disseminação de
mentira, ‘ah, eu não sabia, fiquei sabendo por alguém’, as pessoas têm
que ter muito cuidado com o que divulgam. Portanto, muita atenção, a
gente reconhece esse papel importante do HTO e repudia qualquer
crítica nesse sentido. O HTO passa por dificuldades, a rede de saúde
passa por dificuldades. Ninguém sobe aqui nesta tribuna, da base do
governo, para dizer que as coisas andam às mil maravilhas, mas há um
inegável esforço da Secretaria de Saúde para manter esses serviços
abertos, mesmo aí com o Governo Federal repassando apenas 25% do
recurso da saúde, do que é gasto hoje com uma rede tão grande quanto
a do Maranhão. Portanto, fica aqui o nosso registro, Presidente, o
nosso repúdio e que a população tenha certeza, o HTO está funcionando
plenamente, realizando cerca de 300 procedimentos por mês. Era isso
que eu tinha para o momento.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Dr. Yglésio, V. Exa. deseja que apreciemos a PEC
de sua autoria hoje? Fica transferido para a próxima sessão. Projeto de
Lei nº 334, de autoria do Deputado Duarte Júnior. O deputado está
ausente, fica transferido para a próxima sessão. Projeto de Lei nº 411/
2019, de autoria da Deputada Detinha (lê). Esse projeto depende de
parecer. Vou suspender a sessão para que as comissões emitam o parecer
e em seguida retomaremos a Ordem do Dia. Suspensa a sessão.

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

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente, em reunião, a Comissão de Constituição e Justiça apreciou
o Projeto de Lei nº 411, de autoria da Deputada Detinha, que considera
Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Maranhão o Festejo do
Círio de Nazaré, realizado no bairro do Cohatrac, por unanimidade, a
Comissão aprovou, deu Parecer favorável ao presente Projeto de Lei.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Projeto de Lei 164, de autoria da deputada doutora
Thaiza Hortegal. Deputada está ausente fica transferido para próxima
sessão. Projeto de Lei nº 059, de autoria da deputada Ana do Gás (lê).
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de Resolução
Legislativa, de autoria do deputado Roberto Costa (lê). Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.

Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa nº 111, de autoria do
deputado Roberto Costa (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Resolução
Legislativa nº 052, de autoria do deputado Dr. Yglésio (lê). Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa.
Requerimentos à deliberação do plenário. Requerimento nº 539/2019,
de autoria do deputado Wellington do Curso (lê). Em Discussão. Em
Votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento nº 540/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, (lê). Em Discussão. Em Votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº
541/2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso, (lê). Em
Discussão. Em Votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento
nº 537, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus. O Deputado está
ausente. Fica transferido para a próxima sessão. Requerimento nº 542/
2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso, (lê). Como vota a
Deputada Daniella Tema?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DANIELLA TEMA – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Como vota a Deputada Andreia Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
quinta-feira, 03 de outubro de 2019: Requerimento nº 538/2019, de
autoria do Deputado Adelmo Soares; Requerimentos nº 543, 544, 545
e 546/2019 de autoria do Deputado Wellington do Curso.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Inscrita a Deputada Daniella Tema, por 30 minutos, com
apartes.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, Senhores Deputados e Deputadas,
galeria e imprensa, funcionários deste poder, internautas,
telespectadores da TV Assembleia e ouvintes da Rádio Alema. Bom
dia a todos vocês. Hoje eu venho a essa tribuna única e exclusivamente
para agradecer. Agradecer pelo grande evento que nós tivemos ontem
durante a sessão solene que homenageou um ícone da nossa música
maranhense, o grande Zeca Baleiro. Agradecer também a todos os
artistas que se dispuseram a estar aqui, na manhã de ontem, para
homenagear esse grande músico, poeta e escritor, que é o Zeca. Agradecer
de forma nominal mesmo, o Joãozinho, o Josias, o Nosly, Luís Junior,
Alê Muniz, Mila Camões, Fernando Abreu, Vicente. Ao Tambor de
Crioula do Mestre Felipe, aos familiares, aos convidados, a todos os
que participaram desse momento cultural do nosso estado, a todos os
deputados que se fizeram presentes, a todos os deputados que
justificaram a sua ausência eu agradeço profundamente o carinho e a
consideração de todas V. Excelências. A homenagem ao Zeca não é
homenagem ao Zeca. A homenagem ao Zeca é homenagear a nossa rica
e vasta cultura maranhense. Quero aqui também aproveitar a
oportunidade para mais uma vez agradecer o nosso Presidente Othelino
Neto, que tem tornado a nossa Assembleia Legislativa um local cada
vez plural aqui dentro do nosso Estado. É muito bom poder ver esta
Casa cheia, é muito bom poder exaltar a nossa cultura maranhense. E
eu quero dizer que ontem eu saí daqui, de fato, realizada por poder ser
autora dessa proposição que homenageou esse grande artista, que é o
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Zeca. E o motivo de eu estar aqui é única e exclusivamente para
agradecer, agradecer a Casa, aos parlamentares, aos artistas, aos
familiares e, acima de tudo, ao Zeca por ter aceitado essa nossa indicação
e esse momento que proporcionamos a ele, aqui dentro desta Casa
Legislativa do Maranhão. Meu muito obrigada a todos vocês, fiquem
todos com Deus e que Deus abençoe a nossa caminhada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Tempo dos Partidos ou Blocos: Bloco Parlamentar
Solidariedade/PP. Deputado Fernando Pessoa.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - Senhor
Presidente, declinamos e aproveito para pedir a V. Ex.ª para fazer o
registro do Presidente do nosso Partido Solidariedade, Secretário de
Indústria e Comércio do Estado do Maranhão aqui na Assembleia
Legislativa, o Senhor Simplício Araújo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Registro com alegria a presença do Secretário Simplício Araújo.
Seja muito bem-vindo. Bloco Parlamentar Democrático PL/PMN.
Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Senhor
Presidente, o Deputado Hélio Soares vai se manifestar na tribuna da
Assembleia. Desde já, quero aqui dar boas-vindas ao Deputado Hélio
Soares, que depois da sua ocorrência médica, de muito trabalho pelo
Estado do Maranhão, um Deputado que anda os quatro cantos do
Estado do Maranhão vai vir, depois da sua ocorrência médica, a primeira
vez à tribuna da Assembleia Legislativa. Desde já quero aqui também
saudar o Secretário de Indústria e Comércio Simplício Araújo, dizer
que temos muito a tratar, a falar, discutir questões sobre a região do
Médio Mearim e, principalmente, a cidade de Pedreiras. Seja bem-
vindo, Simplício.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Hoje, a cidade de Pedreiras está duplamente representante,
além de V. Ex.ª aqui o Deputado Simplício também. Deputado Hélio
Soares, por oito minutos.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Mesa Diretora, Deputadas e Deputados,
imprensa, galeria, nobres colegas Deputados. Retorno aqui neste
momento agradecendo a Deus pela vida e por tudo que tem me
concedido aqui neste mundo. Meu agradecimento a todos os meus
colegas e a todas as manifestações de carinho e apoio que recebi durante
esse período que estava em convalescência e recebi muitas manifestações
de carinho e apreço. Então, eu fiquei bastante satisfeito em saber que
na nossa convivência do dia a dia a gente se confraterniza e sente falta
dos companheiros. Eu quero aqui nesse momento agradecer a todos,
um agradecimento especial ao nosso Presidente Othelino, que me fez
visita pessoal, ao meu amigo Yglésio, que no dia que eu cheguei no
hospital estava lá a deputada Helena. Enfim, todas aquelas pessoas
que tiveram oportunidade de falar comigo, se dirigir por meio das redes
sociais, fica aqui o meu eterno agradecimento e dizer que já estou
perfeitamente recuperado. Voltando aqui, nesse momento, às minhas
atividades como parlamentar, reforçando os meus compromissos com
a sociedade, meu Pastor Cavalcante, e a alegria da convivência com
meus pares aqui nesta Casa. Sem esquecer, é claro, o compromisso
maior que nós temos, que é com a nossa sociedade, com o nosso
estado, com os nossos municípios, enfim, com aquilo que nós nos
propusemos como político a fazer quando nós nos elegemos. Então
fica, aqui, o meu reforço dos meus compromissos, meu retorno a esta
Casa, para fazer com que nós, de uma forma ou de outra, cumprir os
nossos compromissos assumidos com a nossa sociedade. Então, mais
uma vez, meu Presidente Othelino, o meu agradecimento pessoal pela
atenção que V. Exa. despertou à minha pessoa, às minhas colegas

deputadas pela a solidariedade, enfim, o meu agradecimento de uma
forma geral por tudo e agradecer a Deus pela oportunidade que me deu
de retornar a esta Casa. E, quando acontece essas coisas conosco, nós
valorizamos cada vez mais a nossa vida. E hoje eu trago aqui um abraço
do nosso Deputado Arnaldo Melo a todos aqui desta Casa. Ele teve
alta hoje. Passou por um processo parecido com o meu e estará, na
semana que vem, aqui na convivência com todos nós da Casa. Muito
obrigado a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar de Oposição. Deputado César Pires, Vossa
Excelência tem oito minutos.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todo nós, me dê paz, serenidade e sabedoria
para conduzir minha vida. Senhor Presidente, senhora Daniella, senhor
Rigo, Zé Inácio Lula da Silva, meus pares aqui presentes, galeria,
imprensa, senhores servidores. Tenho pautado a minha vida pública
com a maior serenidade possível. E se somar os meus 5 mandatos e 4
e 2 de reitor, dá 28 anos ininterruptos, dos quais eu me orgulho sempre,
e 37 anos de vida pública. Não há na minha vida nada que eu responda
aos órgãos de fiscalização, mas nem por isso me dá o direito de vir aqui
achar que, porque alguns respondem, estas pessoas são piores do que
eu. Não, somos todos iguais. Tenho subido a essa tribuna nos antanho
de minha vida e agora também e alhures, se Deus permitir, pautado em
dados e respostas para poder esclarecimento a vida pública. Nunca
tomei remédio controlado para poder controlar as minhas emoções.
Elas são controladas pela própria dignidade minha, pela própria vida,
pela sabedoria que um pai semianalfabeto me ensinou. Me ensinou a
dignidade, a correção de vida pública e que não jogasse contra nenhum
colega e que traísse as relações de amizade nunca na minha vida. Quando
eu subi aqui nesta tribuna para tratar da saúde, em alguns casos como
os hospitais que peregrinei estão aqui no meu celular, o Centro de
Hemodiálise está aqui e não publicizei porque alguém me pediu lá
“pelo amor de Deus, não faça isso”. Não fiz, não farei. Estive em
hospitais como Matões e procuro sempre me aconselhar com os amigos
e me aconselhei com uma pessoa aqui que já sabia que era de caráter
baixo, abissal, mas não imaginei que fosse tanto. Deu-me informações
que somadas às outras, ou apenas por teste que eu vi, me levaram a
crescer verdade, e são verdade. O HTO não funciona a contento, e essa
pessoa disse para mim... é porque eu não gravo conversas, Deputado
Edivaldo Holanda, eu não tenho esse costume tacanho, pequeno de
fazer esse tipo de procedimento. César, são 35%, está precário. O
hospital tal, o hospital X não funciona, o governo não presta e depois
sobe para defender o governo. Eu não me escondo detrás de ninguém
não. Quando eu decidi ser oposição eu sou oposição, mas volto a
afirmar, nunca, nunca denegri a imagem do Senhor Flávio Dino, em
hipótese alguma. Eu contesto a sua obra, o seu caminho ou descaminho,
mas jamais a sua figura de homem pessoal. Não faz parte da minha
biografia, do meu currículo de vida e da minha caminhada política.
Sempre respeitei todos os blogueiros que escreveram contra mim,
nenhum dia, Deputado Adelmo, eu deixei de estender a mão, de falar
com ele, porque sei que eles estão cumprindo o seu mister, o seu papel
de ser governo ou ser oposição. Quem sou eu para julgá-los. Sei dos
limites que os jornalistas passam e que precisam de sustentabilidade,
mas não me dá o direito de chegar aqui e amiudá-los, não dá! O que eu
vejo aqui foi um mau-caratismo, canalhice, safadeza, que não deve ser
feito com colega. Mas se alguém achar que isso é verdade inculque isso
dentro das suas relações, dos seus patrimônios. Deram-me informações,
sim, jogaram contra o patrimônio do próprio governo, coisa que eu
nunca fiz na minha vida. Pertenci a um grupo político e nunca subi aqui
para virar as costas para o meu grupo político, nunca. Se é bom ou
ruim, péssimo ou mau, mas eu vivi emoções nesse grupo e me conduzo
com a mesma ilibidez com que estou até hoje. Canalhas, mau-caráter,
safado, vil, biltre, o meu dicionário às vezes me falta memória para
poder qualificar rasteiras que a gente sofre na vida pública. Eu fiz com
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a convicção, Deputado Zito, de que estava contribuindo, o consultei
para depois dizer que não sabia, só pode tomar mesmo muito remédio
controlado para poder controlar os neurônios e os seus nervosismos.
Não faço isso. Não sei, Deputado Neto Evangelista, e V. Ex.ª sabe por
que, às vezes, me aconselho até com você, com o Glalbert, com o
Othelino, nunca me furtei pela idade, de diferenças de idade, nunca. E
nunca nenhum de vocês que tratou comigo na cafua, no meu gabinete
ou aqui, pode dizer um dia que eu declinei qualquer tipo de diálogo.
Quando eu disse que eu estaria do lado do Deputado Othelino não foi
demovido por ninguém, e lá permaneci. E aqui permaneço. Se
estranhamos determinadas condutas às vezes de um ou de outro, mas
não me dá o direito de dizer sequer que ele tem o cabelo louro. Assim
que devem ser as relações. E eu vou continuar com a minha retidão.
Agora, o dia que eu der uma informação para agregar, V. Ex.ªs podem
ter certeza, deputado, V. Ex.ª, que me conhece desde de 83 jogando
bola na praia, V. Ex.ª nunca viu, nunca viu um gesto meu de declinar
aquilo que eu pactuei, aquilo que eu acordei. É triste. É triste. É triste!
A gente vê na Assembleia ainda situações como essa. Joga contra o
governo de noite, bate palma de manhã. Me perdoe. Eu não sei fazer
isso. Se esse é o preço, é o preço da minha despedida do poder público,
eu pagarei. Mas não sei fazer o contrário. Se errado. Se é certo. Julgue-
me, se for possível. Se para o bem ou para o mal., mas uma coisa eu
quero dizer para vocês: Eu tenho reputação para discutir aqui ou em
qualquer outro lugar. E voltarei de novo nesta Assembleia. Será uma
briga cruenta, se for necessária, em defesa da minha dignidade. Que
contraria as minhas ideias, mentiroso nunca. Se alguém mente é quem
dá as informações equivocadas. Eu não menti. Não responde e continua
sem responder. Por enquanto, não nominei nada. Mas se for preciso no
fim do Expediente Final, nomearei, deputado. Muito obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DANIELLA TEMA – Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão,
Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos,

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Bom dia a todos, dizem que a ingratidão é o pior dos defeitos
humanos, né? Referente a gestos, há deputado aqui que se esquece
que, em vários momentos, aqui dentro da Assembleia, em CCJ, foi-se
contrariado, inclusive pareceres de orientações da Base do Governo,
em detrimento de teses advogadas por Deputados que sobem a esta
Tribuna, para vestirem-se de arautos da ética, porque é muito fácil, a
verdade é que é muito fácil você chegar aqui na Casa, vociferar para
uma plateia, empolgar-se, de uma maneira única, aqui, usar o vernáculo
do mais erudito possível para dizer que não às outras pessoas, marcar
um distanciamento inequívoco das pessoas pelo vocabulário que usa,
e, a partir disso, sair como superior, a cada uma das pessoas que aqui
estão. Mas nada pior do que a ingratidão. Muitas pessoas, depois de
sete horas da noite, elas nem atendem o telefone de colegas de trabalho,
mas nós, felizmente, acho que isso ai veio da minha atividade como
médico, como cirurgião, o nosso trabalho é vinte e quatro horas, sete
dias por semana. Então, a gente atende, porque antes de ser Deputado
de Oposição, Deputado de Base, a gente tem aqui um sentimento de
colegagem que é muito importante. Agora, a colegagem não pode ser
superior a verdade. Eu fui acionado às 20h21, por quem, de maneira
aqui covarde, me atacou e não me nominou. Mas, obviamente, foi
dirigido à minha pessoa, com um pedido de informações a respeito do
HTO e do Centro de Nefrologia. O Centro de Nefrologia, se vocês
puderem resgatar aí o pronunciamento, eu de maneira alguma nem
toquei. Até porque eu não consegui resgatar informações. O que eu
passei ao deputado que me atacou aqui de maneira imponente, de
maneira erudita foi que, em princípio, estavam funcionando 16 máquinas
de hemodiálise no hospital. Por quê? Porque está em adaptação, pessoal
sendo realocado, todas as coisas que são óbvias para quem faz área da
saúde. E eu não perco nem o meu tempo para tentar divergir do que
está cristalino. O centro de hemodiálise ainda está começando a operar.
E outra coisa que eu nunca subi aqui e falei no pronunciamento foi para

dizer que não há problema na estrutura da saúde. É óbvio que há, falta
dinheiro. Esbanja boa vontade a Secretaria, mas falta recurso. Ninguém
quer fechar hospital, mas há hospitais com problemas, sim, de
funcionamento. E digo mais: eu disse ao deputado erudito, superior,
probo, inquestionável aqui, nesta Casa, que há problemas, por exemplo,
no de Chapadinha, há problemas no de Matões. Nós estamos vivendo
um momento de transição na saúde e não é o reconhecimento dos
problemas que me torna um traidor. Traidor é quem passou um bom
tempo calado no mandato passado do governo sem saber que era base,
sem saber que era oposição. Isso que é traição. E é covarde quem sobe
numa tribuna para suscitar que deputado faz uso de remédio controlado
em alusão à problema de saúde que o outro não tem. É covardia, é vil.
Entra para a esfera pessoal. É seboso, é repugnante quem é capaz de
fazer algo assim. E eu só tenho a lamentar por isso aqui ainda existir no
parlamento. Às 21 horas, eu liguei para o diretor do HTO, Dr. Newton
Gripp. E desafio qualquer um dos que aqui estão a ligar para ele e
perguntar se ele não me disse que começou o HTO fazendo 400
cirurgias. E, por problemas que tem de material, houve a necessidade
de reduzir para em torno de 300. O Secretário Carlos Lula me mandou
o número exato do mês passado, 369 procedimentos. E eu ao subir
aqui, a primeira coisa foi fazer reconhecimento da dificuldade do hospital
e tive o cuidado de dizer que reduziu 25% por conta da dificuldade.
Basta pegar uma calculadora, 400 - 25%. Se não der 300, chamem
Pitágoras, reinventem a matemática, porque algo está errado. Agora, a
pessoa se considerar tão infalível a ponto de subir a essa tribuna para
ir para o baixo calão das ofensas pessoais, para ir para o esgoto da
identidade ideológica, para atacar por conta de uma informação
inverídica, que foi colocada nesta Casa, de dizer que o Hospital de
traumato-ortopedia só faz 15 cirurgias por dia. Eu jamais aceitarei. O
Governo tem problemas. Quem convive como base sabe das
dificuldades. Nós falamos isso para todos, espero um dia ter
oportunidade de ser recebido pelo Governador para falar as insatisfações
que a base tem, mas jamais eu vou deixar colar uma pecha dessa aí
como foi tentado agora colar aqui em cima de mim. Não vou mais
comentar a respeito desse assunto aqui em tribuna, porque para mim
isso é caso encerrado. Mas eu lamento que quem vai ao meu gabinete 3
vezes por semana, bater papo, trocar ideias tenha o nível de
descaramento e cinismo a ponto de chegar falando as coisas que foram
faladas aqui nesta tribuna. Era isso que eu tinha para agora, Senhor
Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DANIELLA TEMA – Pela liderança de oposição, Deputado César
Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós. Galeria, imprensa, senhores
servidores, Presidente Daniella Tema, Deputado Fábio Macedo, Zé
Inácio Lula da Silva, senhores parlamentares, galeria e imprensa. Eu,
nunca darei uma luta minha por encerrada. O que eu sinto cada vez
mais, o que me levou aqui é quando você tenta contestar dados
fornecidos por você mesmo. Eu não criei dados, me deram dados e
esses dados existem sim. Não posso declinar aqui nomes de pessoas
que me forneceram também esses dados, mas vou pedir autorização, se
derem eu volto. Não vou dar como encerrada a luta. O Deputado alega
que eu visito o gabinete dele, como se ele nunca tivesse visitado o meu,
nunca tivesse conversado comigo. Mas se essa é a importância que ele
dá, a ausência do diálogo, fique certo, Deputado, eu sequer prometo
falar com você. Não vou ganhar e nem perder, mas perdi muito: perdi
o tempo, perdi a paciência, gastei o meu verbo, me estressei, com
certeza destruí neurônios, mas nada que possa me fazer de noites
indormidas ou ódio incalculável. Nunca. Mas não posso, de maneira
alguma, eu passei a vida todinha do meu mandato, fui oposição a Zé
Reinaldo, a Jackson Lago, a Flávio Dino, mas nunca ninguém me viu
sair de uma reunião minha e vir trazer para cá assuntos tratados de um
lado ou de outro. Nunca agredi o Senhor Flávio Dino, nunca agredi o
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governo de ordem pessoal, nunca, mas também nunca joguei contra o
governo excluído o meu papel, porque se eu perder esse papel, o que
eu vou fazer? Mas é triste. Mas em anos aqui por esta Casa, 17 agora
para dizer a verdade, a não ser com o Deputado Yglésio e com o
Deputado Duarte, e foi justamente nesta legislatura. Não sei se pela
imaturidade, pelo afogadilho, pelo afobamento, mas travei embates
sérios aqui nesta Casa que ia de Deputados grandiosos como o próprio
Edivaldo Holanda e hoje tenho uma boa relação com ele. Não fechei as
portas nunca. Nunca, nunca, eu trouxe para cá, para oposição,
informações de dentro do governo, quando líder do governo, nunca.
Nunca levei informações como líder de oposição para dentro de governo,
nunca, mas soube tratá-los todos bem. Talvez, eu seja um dos deputados
aqui que mais frequente as casas de deputado de governo, mas se um
dia me convidarem para o almoço, para um jantar, ou para um vinho e
amanhã forem alegar que eu estive na casa deles, eu não irei mais. Mas
sempre com comportamento, com dignidade. Não vou dar por encerrada
a luta contra o mau-caratismo nunca na minha vida, outra canalhice
nunca na minha vida, seja de onde vier - seja de onde vier - não vou. É
isso que eu quero dizer para V. Ex.ªs. É pequeno demais - é pequeno
demais - as relações que a gente mantém, o diálogo que a gente mantém
aqui, e as situações de trocas de palavras, que não deveria isso acontecer.
V. Ex.ª não precisa chamar ninguém de mentiroso, tem que chamar
assim: Olha, eu consegui obter esses dados, que conflitam com os
dados que a oposição coloca. Aí, sim, partia a elegância. Mas jogar de
noite contra o governo e de manhã bater palma aqui, parece aquela
situação, Deputado Edivaldo: Eu te esculhambo de público e te peço
desculpa no particular. Ninguém aceita esse tipo de coisa mais, porque
se eu deixasse passar em branco, com certeza, amanhã ou hoje mais
tarde: Deputado, desculpa, eu estava nervoso, eu tinha que cumprir o
meu papel. Aí pronto. Mas na rede social, vai aquela outra situação e
não essa desculpa, é assim que agem os maus-caracteres, é assim que
eles agem. Se alguém concorda com mau-caratismo, nas relações
jornalistas, nas relações políticas, nas relações funcionais que aceitem,
eu bato palma para quem aceita, eu não consigo, porque eu não sou
mau-caráter, eu não sou canalha. Gente, escusas aos que me ouvem,
escusas a todos os jornalistas, escusas à Mesa, meu desabafo, escusas
aos que estão vendo a televisão, não têm obrigação de escutar isso, mas
me revolta quando eu te passo informações tanto, é que o colega disse:
ligou sete horas, conversamos nove horas, pra mim ficou patente de
que houve diálogo e eu quando eu botei aqui eu não declinei nomes, eu
disse apenas informações. Se o contraditório viesse com respeito, eu
os aceitaria porque faz parte do embate parlamentar, na individualidade
nunca.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DANIELLA TEMA – Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Eu queria usar o tempo do PSDB e a senhora não falou PSDB, eu acho
que a senhora esqueceu, não leu aí. A senhora pode me dar o PSDB - a
senhora pode me dar o PSDB - só cinco minutos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DANIELLA TEMA – Pronto, Deputado Wellington do Curso, por
cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Pronto PSDB. Senhor Presidente, Demais
Membros da Mesa, Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa,
internautas, telespectadores que nos acompanham por meio da TV
Assembleia, o nosso mais cordial, bom dia! Que Deus seja louvado!
Senhor Presidente, aproveito este tempo destinado ao Partido, para
fazer dois registros. O primeiro deles é com relação às dificuldades que
o Hospital Aldenora Bello passa, inclusive para o lançamento da
campanha Outubro rosa. Hoje, inclusive, estou aqui com a gravata cor-
de-rosa em homenagem ao Outubro Rosa e em defesa de todas as

mulheres, das dificuldades que as mulheres encontram e principalmente
da necessidade que tem que ser da manutenção, da prevenção, do
combate ao câncer de mama, ao câncer de útero, combate ao câncer. E
o Outubro Rosa tem essa dupla finalidade, além da conscientização
para a prevenção, também o fortalecimento de políticas públicas, o
fortalecimento das nossas ações enquanto parlamentares em apoio e
em defesa das mulheres e as nossas ações em defesa das mulheres do
estado do Maranhão e do combate ao câncer. Nós destinamos
quatrocentos mil reais para o Hospital Aldenora Bello. Infelizmente, o
Governador Flávio Dino não pagou as emendas parlamentares do
Deputado Wellington, mas ele não prejudica o Deputado Wellington.
Ele prejudica o Hospital Aldenora Bello. Ele prejudica as mulheres.
Ele prejudica é prevenção no combate ao câncer. E nós tomamos uma
decisão. Nessa semana, estamos judicializando, estamos levando ao
conhecimento da justiça, à apreciação da justiça para que possa fazer
com que o Governador Flávio Dino pague as emendas parlamentares
do Deputado Wellington. Estamos relacionando todas as emendas
parlamentares destinadas à cidade de São Luís desde a emendas
destinadas ao Caisi, aos idosos, Solar dos Outonos, também os idosos
e ao Aldenora Bello. Então são emendas parlamentares individuais
destinadas a ações de políticas públicas na cidade de São Luís. Mas eu
quero fazer um registro do mês Outubro rosa, do mês de prevenção,
que são de suma importância as ações de combate, as ações de prevenção,
mas principalmente fortalecer as ações parlamentares e as ações de
Poder Executivo estadual e municipal com relação a esse enfrentamento
e ao combate ao câncer. Por último, Senhor Presidente, quero registrar
que estamos realizando, no final da manhã de hoje, uma audiência para
tratar da situação dos feirantes na nossa capital. Nós já temos essa
atuação em defesa dos feirantes do Anjo da Guarda, do João Paulo, da
Liberdade, do Coroadinho, do São Francisco. E hoje, a partir de 11h30,
estaremos tratando e ouvindo os feirantes tratando a questão das feiras
e da feira da COHAB e, principalmente, ouvindo os feirantes. A previsão
orçamentária de uma destinação de dezesseis milhões para reforma de
cinco mercados. São eles: Mercado das Tulhas, que é a feira da Praia
Grande, a feira do João Paulo, a feira do Coroadinho, a feira do São
Francisco e feira da COHAB. Já tratamos desse assunto com os feirantes
do São Francisco e hoje teremos uma nova tratativa com os feirantes
da COHAB. Estaremos levando o apoio do Poder Legislativo e não só
isso, cobrando transparência da Prefeitura de São Luís, cobrando o
planejamento da Prefeitura de São Luís e que as ações sejam realmente
realizadas. Nós somos, sim, a favor das feiras de São Luís. Não somos
contra a construção de feiras; pelo contrário, nós somos defensores
dos feirantes. Nós defendemos os feirantes, os pequenos vendedores.
Então nós somos, sim, a favor da construção, da reforma, das feiras de
São Luís. Nós defendemos a construção das feiras, as reformas das
feiras de São Luís. Nós defendemos a construção das feiras, a reforma
das feiras e defendemos os feirantes, os pequenos comerciantes que
tanto sofrem com a política econômica do Governador Flávio Dino,
que já aumentou os impostos três, massacrando os pequenos
comerciantes, massacrando os feirantes. Então, mais uma vez, somos
a favor da reforma das feiras, em defesa dos feirantes, mas precisamos
de garantias. Nós não podemos permitir que os feirantes tenham os
seus direitos ultrajados, que tenham os seus direitos violados. Então,
mais uma vez, estamos em defesa das feiras e dos feirantes de São
Luís.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DANIELLA TEMA - Gostaria de registrar a presença aqui do Vereador
João Ribeiro, do município de Arame, a pedido do Deputado Rigo
Teles.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DANIELLA TEMA - Não há orador inscrito.
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A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA

DANIELLA TEMA - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

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

Presidente em exercício, Senhor Deputado Roberto Costa.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Mical

Damasceno.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Andreia Martins Rezende,
Ariston, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema,
Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Duarte Júnior, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Fernando
Pessoa, Hélio Soares, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pará
Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Ricardo Rios,
Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso,
Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os
(as) Senhores (as) Deputados (as): Adriano, Antônio Pereira, Arnaldo
Melo, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora
Thaiza Hortegal, Glalbert Cutrim, Neto Evangelista, Professor Marco
Aurélio e Rigo Teles. O Presidente declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior e do Expediente, que foi encaminhado à publicação e concedeu
a palavra aos (as) Deputados (as): Felipe dos Pneus, Doutor Yglésio,
Rafael Leitoa e Wellington do Curso. Não havendo mais oradores
inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a
Ordem do Dia, anunciando que a Projeto de Emenda Constitucional nº
006/19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, foi transferido para a
próxima Sessão devido a falta de “quórum” qualificado e submeteu a
deliberação do Plenário em primeiro e segundo turnos, regime de
urgência, os Projetos de Resolução Legislativa nºs: 038/19, de autoria
do Deputado Wellington do Curso, que concede Medalha do Mérito
Legislativo Manuel Beckman, ao Doutor Daniel Blume e 066/19, de
mesma autoria, que concede Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman, ao Doutor Thiago Bhranner Garcês Costa. Com parecer
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC),
ambos os Projetos foram aprovados e encaminhados à promulgação.
Em seguida, foi aprovado o Requerimento n° 532/19, de autoria da
Deputada Detinha, solicitando regime de urgência para o Projeto de
Lei nº 411/19, de sua autoria. Sujeito a deliberação da Mesa, foi deferido
o Requerimento n° 535/19, de autoria do Deputado Adelmo Soares,
solicitando que seja retirado de tramitação o Projeto de Resolução nº
099/2019, de sua autoria. Na forma regimental, foi incluído da Ordem
do Dia da próxima Sessão, a Proposta de Emenda Constitucional nº
007/19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio bem como os Projetos
de Lei nºs: 059/19, de autoria da Deputada Ana do Gás e 164/19, de
autoria da Deputada Doutora Thaiza Hortegal; os Projetos de Resolução
Legislativa nºs: 052/19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio e 110
e 111/2019, de autoria do Deputado Roberto Costa e os Requerimentos
nºs: 537/19, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus; 539, 540, 541
e 542/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso. No primeiro
horário do Grande Expediente falou o Deputado Wellington do Curso.
No tempo dos Partidos e Blocos, os Deputados Felipe dos Pneus, Zé
Inácio Lula e Duarte Júnior falaram pelo Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão. O Deputado César Pires falou pelo Bloco Parlamentar
de Oposição. 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,
02 de outubro de 2019.

Ata da Sessão Solene para entrega da Medalha do Mérito
Legislativo Manuel Beckmam à Cantora Alcione Dias Nazaré,
realizada no dia 29 de agosto de 2019, na Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.

Às onze horas, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Senhor Deputado Othelino Neto declarou aberta a Sessão
Solene convocada para entrega da Medalha do Mérito Legislativo
Manuel Beckham à cantora, compositora e instrumentista Alcione
Dias Nazaré, concedida por meio da Resolução Legislativa n.º 092/
2019, oriunda do Projeto de Resolução Legislativa nº 004/19, de autoria
do Deputado Wendell Lages e convidou para compor a Mesa o Senhor
Flávio Dino, Governador do Estado do Maranhão; o Senhor Carlos
Brandão, Vice-Governador do Estado do Maranhão; o Senhor Anderson
Lindoso, Secretário de Estado da Cultura; a Senhora Desembargadora
Anildes Cruz; o Senhor Fábio Gentil, Prefeito de Caxias; o Senhor
Desembargador Luiz Gonzaga e a homenageada do dia, a cantora Alcione
Nazaré. Em seguida, conclamou todos para, em posição de respeito,
ouvir o Hino do Maranhão, interpretado pelo cantor Fernando de
Carvalho, exibindo em seguida um vídeo sobre a história de vida de
Alcione Nazaré. Na sequência, o Coral de São João interpretou a música
Todos Cantam Sua Terra. O Presidente passou a palavra ao Deputado
Wendell Lages, autor da proposição, que agradeceu a todos que se
empenharam para a solenidade acontecer, aos seus pares Deputados e
às autoridades ali presentes. Após o discurso do Deputado Wendell
Lages, o cantor Alessandro Batista, interpretou a música Namorada do
Sol e o cantor Fernando de Carvalho acompanhado pelo violonista
Luís Júnior, a música “Cajueiro Velho”, de autoria do maestro João
Carlos Dias Nazaré. Passada a palavra ao Presidente, o Deputado
Othelino Neto convidou o Deputado Wendell Lages fazer a entrega,
juntamente com o Governador Flávio Dino, da Medalha Manuel
Beckman à cantora, compositora e instrumentista Alcione Nazaré que,
fazendo uso da tribuna, agradeceu a honraria e fez um relato da sua
trajetória de vida, destacando a importância dos amigos e conterrâneos.
Retomando a palavra, o Presidente Othelino Neto convidou os músicos
presentes para uma homenagem ao Bumba Meu Boi e ao Carnaval do
Maranhão, na voz de Alcione Nazaré, que cantou as músicas “Boi de
Lágrimas” e “Eu te conheço, Carnaval”. Na sequência, o Governador
Flávio Dino fez uso da palavra para agradecer à cantora pela sua
representatividade da alma maranhense e pela defesa suprapartidária
do Maranhão onde, segundo ele, a artista compõe o panteão dos imortais
da cultura.  Na sequência, o Deputado Othelino Neto teceu suas
considerações finais, agradecendo mais uma vez à cantora Alcione
Nazaré por representar e defender o Estado do Maranhão, enchendo
seu povo de orgulho e autoestima, e convidou o Cantor Fernando de
Carvalho para interpretar Asa Branca. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente declarou encerrada a Sessão Solene, sendo lavrada a presente
Ata. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,
São Luís, 29 de agosto de 2019.

Ata da Sessão Solene para entrega da Medalhado Mérito
Legislativo Manuel Beckman ao Desembargador Antônio
Fernando Bayma de Araújo, realizada no dia 12 de setembro de
2019, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.

Às onze horas, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene para a entrega da
Medalha da Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Desembargador
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Antônio Fernando Bayma de Araújo, concedida por meio do Decreto
Legislativo n° 261/2002, oriundo do Projeto de Decreto Legislativo n°
004/1999, de autoria do ex-Deputado Edmar Cutrim. Em seguida,
convidou para compor a Mesa o Senhor Desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão; Senhor Marcelo Tavares, Secretário-Chefe da Casa Civil,
neste ato representando o Governador Flávio Dino; Senhor
Desembargador Antônio Fernando Bayma Araújo, homenageado desta
Sessão Solene; Senhor Conselheiro Edmar Cutrim, autor da Proposição;
Senhor Raimundo Nonato Silva Júnior, Secretário Municipal
Extraordinário de Relações Parlamentares, neste ato representando o
Prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior; Senhor Desembargador
Ricardo Duailibe; Senhor Gustavo Vilas Boas, Membro da Corte
Eleitoral. Em seguida, concedeu a palavra ao Conselheiro e Ex-deputado
Edmar Cutrim, autor da proposição, que fez uso da palavra para
rememorar o período em que esteve no Parlamento e agradecer ao
Presidente Othelino Neto pela oportunidade de homenagear o
Desembargador Antônio Bayma Araújo Neto. Ato contínuo, o
Presidente Deputado Othelino Neto convidou para compor a Mesa o
Senhor Francisco Barros, subprocurador-geral de Justiça, neste ato
representando o procurador-geral Luiz Gonzaga e registrou a presença
em Plenário dos Deputados César Pires, conterrâneo do homenageado,
Vinícius Louro, Glalbert Cutrim, Roberto Costa, Zito Rolim, Rafael
Leitoa, Mical Damasceno, Paulo Neto, Fernando Pessoa, Ciro Neto,
Rigo Teles, Adriano e Dra. Helena Duailibe e ainda do Senhor Jura
Filho, Ex-deputado estadual e dos vereadores da cidade de Codó, o
Senhor Júnior Oliveira e o Senhor Raimundo Leonel. Na sequência,
apresentou  a trajetória profissional do Desembargador Antônio Bayma
Araújo, que fez uso da palavra para agradecer pela honraria. O Presidente
teceu suas considerações finais e nada mais havendo a tratar, declarou
encerrada a sessão solene, sendo lavrada a presente Ata. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, São Luís, 12 de
setembro de 2019.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019 ÀS 11h.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CIRO NETO – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a sessão solene convocada para a entrega da Medalha do
Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Secretário de Estado e
Segurança Pública o Senhor Jefferson Miller Portela, concedida por
meio da Resolução Legislativa n.º 942/2019, oriunda do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 058/2019 de autoria do Deputado Duarte
Júnior. Convido para compor a Mesa o Exmo. Senhor Carlos Brandão,
Vice-Governador do Estado do Maranhão. Convido também o Exmo.
Senhor Jefferson Portela, homenageado desta sessão solene. Convido
o Exmo. Senhor Heryco Coqueiro, Secretário Municipal de Segurança
neste ato representando o Prefeito Municipal de São Luís Edivaldo
Holanda Júnior. Convido a professora Iran de Maria de Leitão Nunes,
Chefe de Gabinete da Reitoria da Universidade Federal do Maranhão,
neste ato representando a Reitora Nair Portela. Convido o inspetor
Paulo Fernandes Nunes Moreno, representante da Superintendência
da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Maranhão. Convido o
Senhor Leonardo Diniz, Delegado-Geral da Polícia Civil do Maranhão.
Convido o Coronel Pedro Ribeiro, Subcomandante da Polícia Militar
do Estado do Maranhão, representando o comandante Coronel Ismael.
Convido o Exmo Senhor Coronel Célio Roberto Pinto, comandante do
Corpo de Bombeiros do Maranhão. Assistiremos a um vídeo narrando
um pouco da vida do homenageado, bem como sua atuação frente a
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão. Concedo a
palavra ao Deputado Duarte Júnior, autor da proposição.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Bom dia a
todos e todas. É um prazer imenso, uma grande honra na verdade ter

sido autor dessa Proposição e destacar aqui a vocês o meu orgulho de
ver tanta gente boa nesse espaço, tanta gente do bem, tanta gente que
dedica sua vida a fazer o que é certo, a fazer o que é justo. Momentos
como esse fazem todo o sacrifício, todas aquelas injustas agressões
não nos fazerem mais mal algum, porque quando a gente olha e vive
momentos como esses, a gente percebe que, apesar de sacrificante o
nosso dia a dia, em prol do interesse público, em prol da luta árdua,
diária, para um Brasil justo, para um Maranhão melhor, a gente percebe
que todo esse ônus, todo esse fardo valeu a pena. Vocês puderam ver
que antes de ligar o microfone, antes de começar a falar, eu estava
procurando aqui as nominatas porque, Dr. Jefferson, é muita gente que
precisa ser citada e eu confesso a vocês que eu não vou conseguir citar
todos porque é muita gente boa que está aqui para homenageá-lo. O
Dr. Brandão, Vice-governador do estado, também neste ato
representando o Governador Flávio Dino. São momentos como este
que demonstram que o nosso Governo tem feito o que é certo, como,
por exemplo, dar oportunidades àquelas pessoas que, em governos de
outrora, não estariam em cargos de decisão. Hoje, por exemplo, é dada
a oportunidade do segundo mandato ao Secretário Jefferson Portela.
Gostaria muito de registrar aqui a presença e agradecer primeiramente
à senhora Maria de Jesus Portela e Silva, mãe do meu querido amigo,
posso dizer carinhosamente tio Jefferson Portela. Eu falei para ela:
“Dona Maria de Jesus, segure a emoção”, porque Dona Maria de Jesus
tem 90 anos. Eu estou aqui me tremendo todo, estou realmente muito
emocionado por este momento. Eu digo à senhora, Dona Maria de
Jesus, que este momento é seu, porque tudo que hoje o Dr. Jefferson
se tornou foi por causa da senhora, dos seus princípios, da sua educação
e do seu modo de formar homens de bem, homens que fazem o bem. Se
hoje os índices de segurança pública neste estado estão avançados, não
é só mérito do Governador Flávio Dino de fazer uma boa escolha, não
é só a atividade desses verdadeiros guerreiros, verdadeiros heróis do
mundo moderno, mas é, sobretudo, pela sua existência e pela sua
persistência em fazer o dr. Gerson se tornar tudo isso que ele é para
nós. Muito obrigado à senhora. Cumprimento também a Maria do
Socorro, a minha amiga Socorro, esposa do dr. Gerson Portela, porque
com certeza, para que ações como essas pudessem ser executadas,
para que o dr. Gerson tivesse toda a energia para combater o bom
combate, para fazer com que a lei fosse cumprida, ele só teria toda essa
força e toda essa garra se tivesse uma boa educação, princípios ilibados,
a bênção de Deus e tivesse ao lado dele uma mulher como a senhora.
Muito obrigado, José de Ribamar Portela, Lilian Portela, irmãos do
Secretário Jefferson Portela, Elsior Coutinho, cunhado do Secretário
Jefferson Portela, Cirlene Brito, Danilo Portela, sobrinho do doutor
Jefferson Portela, toda família que, em conjunto, forma essa base
essencial para todo e qualquer desafio que o doutor Jefferson venha a
desempenhar. Cumprimento aqui meus queridos amigos, Secretários
de Estado: Secretário Rodrigo Lago, uma pessoa que tem todo o meu
carinho, meu respeito, minha admiração. Doutor Jefferson, apesar de
hoje a homenagem ser dedicada a V.Ex.ª, ao senhor e a todo sistema de
segurança do nosso estado, eu gostaria de registrar aqui também meu
respeito ao Rodrigo Lago, porque eu tenho um prisma na minha vida
que é não deixar para hoje o que eu devo e posso fazer. Eu não posso,
melhor, eu não posso deixar para amanhã o que eu posso e devo fazer
hoje. Se eu tenho oportunidade de fazer algo hoje, é hoje que eu vou
realizar, porque eu prefiro me arrepender de ter feito do que um dia me
arrepender de ter perdido oportunidade de honrar a quem merece todo
o meu respeito, toda a minha admiração. Rodrigo Lago, ele tem o
respeito de todos os deputados. Tem o respeito dos seus colegas de
governo e em buscar o Rodrigo Lago, que eu pude dar início a um
processo de transformação do Viva Cidadão. Quando eu tinha assumido,
tinha muita coisa ali que a gente precisava organizar, reduzir gastos. E
a primeira pessoa que eu pensei em procurar para me orientar, para me
ensinar e para que eu pudesse também formar posicionamentos
jurídicos foi o Rodrigo Lago, na Secretaria de transparência. Por isso,
Rodrigo, eu te respeito muito, te admiro muito e tenho você não como
um colega de governo, mas um amigo que eu sei que eu posso contar
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nos momentos de maior dificuldade. E você sabe disso. Pode ser de
manhã bem cedo, pode ser de madrugada, eu só peço desculpas a sua
digníssima esposa porque, às vezes, a gente passa horas e horas no
telefone. Eu falo, Rodrigo, eu vou desligar logo porque eu estou
preocupado com tua esposa, de ela ficar brigando. Registro também a
presença do meu querido amigo Simplício Araújo. Hoje, um pouco
mais cedo, no Grande Expediente, eu fiz aqui um registro repudiando
os ataques covardes, os ataques desnecessários não só ao seu trabalho,
mas à sua família, à sua mãe. Ataques esses realizados por quem tem a
honra de servir ao interesse público. O cargo que nós desempenhamos
como deputado, senador, vereador ou como um policial, como secretário
de estado, enquanto servidor público, deve ser uma oportunidade para
que nós possamos servir as pessoas. E eu repudiarei aqui muito
respeitosamente, pois, ainda assim, respeito o Senador Roberto Rocha,
mas não poderia deixar de enfrentar esse tema e de repudiar. Pois,
nesse momento de crise política, nesse momento de crise de
confiabilidade, é que nós devemos nos unir, independentemente da
ideologia político-partidária, independentemente se você gosta do azul,
do verde, amarelo ou do vermelho, independentemente da sua origem,
se é do sul, se é do centro, se do leste ou oeste maranhense, ou se você
é de outra nação. Mas você deve respeitar as pessoas, respeitar o seu
próximo, até mesmo quando porventura ele esteja errado. E hoje eu
registrei aqui, Simplício, o meu carinho, meu respeito e admiração por
você, não só pelo seu trabalho, mas porque você é uma pessoa, é um
homem de palavra. Às vezes, quando muitos dão as costas a você, é
que você percebe, identifica quem de fato é seu amigo. Porque, no
momento da glória, no momento da bonança, todos estão ao seu lado,
até quem nada por você tem o que “pertinear” a respeito, à consideração.
E um dos momentos da vida que eu mais precisei onde alguns, muitos
me deram as costas, o Simplício apareceu e foi a mim uma pessoa
muito solidária. Então eu lhe respeito muito, Simplício, e por isso que
não importa quantas agressões ou fake news eu venha a receber por
essa ou outra homenagem, mas na minha vida eu já aceitei colecionar
cicatrizes, porque toda vez que eu olho essas cicatrizes, eu me orgulho
de cada uma delas, porque foram cicatrizes conquistadas no bom
combate. No combate que daqui a 10, 20 anos eu vou olhar para os
meus filhos e vou falar: ‘é esse caminho que você deve seguir’. Então
você tem todo o meu apoio, minha solidariedade e meu respeito. Gostaria
também de registrar aqui a presença de todos delegados, todos os
policiais de todas as esferas, Polícia Civil, Militar, enfim, os capelães,
todos, todos vocês e peço perdão se por algum acaso eu faltei em citar
algum de vocês. Mas gostaria de dizer que essa justa homenagem é uma
homenagem não apenas ao Dr. Jefferson, mas a todos vocês. Registro
aqui a presença dos meus amigos deputados, Deputado Ciro Neto,
presidindo esta sessão, que entrará para o nosso currículo e com certeza
lá no nosso Currículo Lattes, na Plataforma Lattes vai constar como
uma das principais ações que realizamos. Isso não é por falta de ações,
mas é porque momentos como este nos tornam mais dignos do poder
que hoje nós temos. Cumprimento também minha querida amiga Helena
Duailibe, cumprimento meu amigo Zito Rolim, cumprimento meu
querido amigo Ariston, cumprimento meu querido amigo e Deputado
Zé Inácio, que eu acho que ainda está por aqui. Cumprimento, finalmente,
meu querido amigo Deputado, experiente, sempre muito respeitoso
aqui nesta Casa, Deputado Zé Gentil, que muito me alegra pela sua
presença aqui, meu amigo deputado. Roberto Costa também está aqui
presente, obrigado, porque realmente eu estava buscando aqui os outros
deputados. Roberto Costa aqui presente, Rigo Teles também presente.
Todos os Deputados que estão aqui agradeço muito a presença de V.
Exas. Cumprimento a Mesa inicialmente na presença do Dr. Carlos
Brandão, que também é um grande amigo, um grande conselheiro, uma
pessoa correta, uma pessoa do bem, uma pessoa sempre muito
tranquila, muito calma e que sempre busca por meio do diálogo a
união, a unidade em prol do Maranhão, em prol da nossa cidade e em
prol do nosso país. Doutor Brandão, muito obrigado por tudo que o
senhor fez pelo Maranhão, muito obrigado por sua presença neste
importante ato. Cumprimento também Heryco Coqueiro, Secretário

Municipal de Segurança, neste ato representando a Prefeitura de São
Luís. A Professora Iran Maria Leitão Nunes, Chefe de Gabinete da
Reitoria da Universidade Federal do Maranhão. Inspetor Paulo
Fernando Nunes, Superintendente da Polícia Civil Rodoviária Federal,
no Maranhão. Senhor Leonardo Diniz, Delegado-Geral da Polícia Civil.
Coronel Pedro Ribeiro, Comandante da Polícia Militar. Exmo. Senhor
Célio Roberto Pinto, Comandante do Corpo de Bombeiros. Todas
essas autoridades aqui presentes, muito obrigado pela presença de
vocês. A Maçonaria também aqui presentes, todos os membros da
Maçonaria, muitos que eu já conheço e a presença de vocês também
abrilhantam e honram este importante momento. Muito obrigado pela
presença. Doutor Jefferson, depois de todas essas citações, todas essas
referências, todos esses cumprimentos eu gostaria de destacar aqui o
meu orgulho, a minha honra de poder lhe prestar esta homenagem,
prestar esta homenagem ao Sistema de Segurança Pública do Estado do
Maranhão. Confesso que apesar de ter feito várias anotações aqui, eu
prefiro sempre deixar o meu coração falar. Então preliminarmente eu já
peço desculpas a todos se por algum momento me faltarem as palavras,
ou se por algum momento eu não seguir um roteiro aparentemente não
tão lógico como eu deveria, numa Sessão tão importante como essa.
Mas eu gostaria de iniciar as minhas palavras direcionadas ao Dr.
Jefferson Portela, destacando um trecho de uma palestra que o Luís
Barroso, Luís Roberto Barroso, hoje Ministro do STF, proferiu em
Brasília. O Ministro do STF, Barroso, ele disse assim: “Quando nós
decidirmos sair da esfera privada e nos tornamos homens públicos,
exercermos cargos públicos, nós devemos aceitar ou melhor, nos
acostumar com a rotina de diariamente, às cinco horas da manhã, acordar
com críticas, com injustas agressões e com informações levianas, que,
por óbvio, atingem os nossos sentimentos e os sentimentos daqueles
que nós mais amamos. A atuação de alguém que desempenha uma
função pública, nunca vai ser livre de críticas, e, infelizmente, grande
parte delas são críticas falsas, são críticas injustas. Dr. Jefferson, não
é diferente disso, porque ele não entrou para esse Governo para ser
mais um secretário, mas para fazer uma verdadeira história na política
de segurança pública do Maranhão. E por isso incomodou, e por isso
incomoda, mas incomoda aqueles que devem incomodar, aqueles que
se acham, ainda, acima da lei, aqueles que se acham, ainda, intocáveis,
aqueles que se acham, ainda, donos de determinados bairros, de
determinadas cidades, que se acham donos do nosso Estado. É por
isso, Dr. Jefferson, que o senhor às vezes recebe algumas críticas e
nesse momento talvez no estopim de uma das críticas mais injustas
que o Senhor vem a receber não seria o momento adequando de prestar
essa justa homenagem, inclusive alguns me falaram, não foram poucos,
não faz essa Sessão agora, não apresenta esse projeto agora, não faz
isso agora, não, deixa para depois. E eu disse a essas pessoas: eu não
serei eu se eu fizer isso, nesse momento, quando você tem dinheiro,
quando você tem poder, quando você tem riquezas, você recebe várias
homenagens, muitas até da boca para fora, muitas sem sentimento,
sem ser verdadeiramente de coração para coração, e eu quero fazer essa
homenagem é agora, se eu pudesse eu faria já no mês de setembro, mas,
infelizmente, havia outras homenagens na pauta. E eu queria, quis,
estou fazendo agora, e agradeço aos Deputados por terem aprovado
este meu requerimento, esse projeto, essa homenagem, porque é nesse
momento que o Dr. Jefferson precisa que a boa voz, que os bons se
manifestem. Como disse Martin Luther King: quando os bons se calam,
os maus governam. O problema não está no silêncio dos bons, está no
barulho que os maus fazem. E é por isso, senhoras e senhores, que nós
temos que elevar cada vez mais a nossa voz. Por isso, senhoras e
senhores, que nós devemos elevar cada vez mais as nossas homenagens,
o nosso reconhecimento ao trabalho que Doutor Jefferson Portela tem
realizado para o Maranhão e para os maranhenses. Doutor Jefferson,
em um dos momentos de aprendizado que eu tive com o senhor, o
senhor me citou Bebel. Doutor Jefferson citava isso para mim diante
de umas situações em que eu ia lá e falava assim: “Dr. Jefferson, o que
eu faço? O que eu posso fazer agora? Meu Deus do céu, será que estou
errado? O que eu posso fazer neste momento tão difícil e tão novo na
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minha vida?”. E ele trouxe essa referência de Bebel, e eu lembro Bebel
também aqui nessas oportunidades, Doutor Jefferson, pois, às vezes,
quem não te aplaude, às vezes quem não se faz presente em um momento
como este, às vezes quem até ousa votar contra uma homenagem como
essa, na verdade, entra em nosso currículo porque nos engrandece cada
vez mais. Eu prefiro o silêncio ou até mesmo as vaias dos injustos a ter
aqueles, que não têm o trabalho que vocês têm e que não têm o caráter
que vocês têm, compartilhando esse momento tão importante para o
Maranhão e para nossas vidas. Eu não homenageio Doutor Jefferson
só pelo homem que ele é, pela pessoa que ele é, pelo pai que ele é, meu
amigo Raul. Não só pelo esposo que ele é, não só pelo filho que ele é,
mas eu o homenageio, neste momento, a Assembleia homenageia, neste
momento, Doutor Jefferson, pelos resultados inequívocos. Não são
dados montados, são resultados inequívocos. Por essa razão, essa
homenagem se torna cada vez mais justa, cada vez mais necessária.
Como vocês viram no vídeo preparado pela nossa assessoria, foram
novos batalhões na Liberdade, em São José de Ribamar, duas novas
bases do Centro Tático Aéreo, em Imperatriz, Presidente Dutra, oito
novos batalhões e companhias, 11 colégios militares. Posso aqui lembrar
um colégio militar, em São José de Ribamar, e seu ribamarense, vários
meliantes, criminosos assediavam as crianças, os jovens, na porta do
colégio, deixavam a escola num estado de total insegurança, os
professores não tinham paz para educar, não havia um adequado
processo de ensino e aprendizagem, mas, com o apoio do Governo do
Estado, com o apoio do Governador Flávio Dino, com o apoio e a ação
do Dr. Jefferson Portela, essas crianças e esses jovens que lá estudam
hoje vivem outra realidade, possuem perspectiva de vida. Doze novas
delegacias de polícia foram criadas, delegacias móveis de homicídios,
Superintendência de Homicídios, Superintendência de Narcóticos,
Superintendência de Prevenção e Combate à Corrupção na Polícia
Civil e isso, claro, ajuda muita gente, melhora a vida de muita gente,
muita gente passa a ter oportunidades, mas incomoda muita gente.
Isso deve nos orgulhar quando incomoda aqueles que desconhecem as
regras legais. Os homicídios caíram 63% na Grande São Luís, em 2018,
em comparação ao ano de 2014. Nossa capital, de acordo com dados da
ONG mexicana Justiça e Paz, figurava entre as 50 cidades mais violentas
não só do Brasil, mas de todo o mundo. Esses são resultados concretos
do trabalho do Dr. Jefferson Portela, esse é um resultado concreto do
trabalho que todos vocês, que compõem o Sistema de Segurança aqui
tem realizado. Por isso, Dr. Jefferson, eu quero dizer que, no Sistema
de Segurança, o senhor tem todo o meu apoio. O que eu puder fazer
dentro desta Casa e fora desta Casa podem ter certeza que eu vou
fazer. No que eu puder fazer para garantir direitos, para garantir uma
política pública efetiva de segurança no nosso estado, conte comigo, e
não só com discurso, mas com ações concretas. Aprovamos uma lei
que já foi sancionada pelo Governador Flávio Dino, a Lei n° 11054/
2019, acesso seguro. Essa lei ajuda os consumidores, os cidadãos, no
momento em que um prestador de serviço bater na sua porta, se não
houver uma identificação prévia, uma hora antes da prestação de serviço,
seja por WhatsApp, por e-mail, enviando nome, a foto, documento de
identificação daquele funcionário, o cidadão não abrirá a porta. Se o
cidadão não tiver um e-mail, um WhatsApp, vai entrar em contato com
o consumidor, prestadores de serviços como Sky, Internet, TV por
assinatura, enfim, prestadores de serviços domiciliares, se não tiver
acesso a esses serviços dos consumidores, liga e passa uma senha.
Impede crimes como aconteceu em 2008, em que funcionários, ou
melhor, pessoas, criminosos, se passando por funcionários, utilizando
veículo de uma empresa prestadora de serviço domiciliar, realizou
vários crimes. Essa lei ajuda nisso. Não só a lei, mas também, Dr.
Jefferson, eu já pude destinar uma emenda no valor de cento e dez mil
reais para a Polícia Civil, que será destinado ao Centro de Perícias
Técnicas, para combater os crimes contra a criança e o adolescente.
Essa emenda já foi aprovada, inclusive, já foi publicada. Então não é
retórica, não é discurso; são ações concretas. E vamos fazer muito
mais. Vejo aqui a Delegada Kazumi, minha amiga Susan. E eu já assumi
o compromisso com elas. Se compromisso tem que ser cumprido,

imagine compromisso com as mulheres. Aí que a gente tem que honrar
muito mais. Assumi o compromisso com elas de que a gente vai destinar
alguma emenda para a área da segurança em prol do direito da mulher.
Estamos dialogando, estamos buscando projetos e vamos avançar nesse
sentido. Cumprimento também, por fim, minha amiga Larissa Abdalla,
uma pessoa séria, correta, muito firme e que tem contribuído muito
para a redução dos índices de acidentes de trânsito, que não é só uma
política de segurança, mas também é uma política de saúde pública.
Por volta de 62 % dos leitos de urgência e emergência nos hospitais
públicos são de acidente provenientes do trânsito. Então, parabéns,
Larissa, pelo seu trabalho. Meus amigos e minhas amigas, muito
obrigado pela presença de vocês. Dr. Jefferson, muito obrigado pela
oportunidade de estar aqui nesse momento lhe homenageando,
homenageando o Sistema de Segurança, homenageando toda a sua
família. O senhor não faz ideia de como eu me sinto ainda melhor, hoje,
presenciando, vivenciando e dando possibilidade desse evento ser
realizado. Algumas pessoas me falaram, Duarte, o Dr. Jefferson já era
para ter recebido essa medalha há um tempo. Na legislatura passada,
um determinado Deputado, que eu não conseguir buscar qual foi o
Deputado, apresentou esse projeto, mas o Deputado que aqui não está
lutou, articulou e barrou a homenagem. Veja como Deus é bom, Dr.
Jefferson. Esse outro Deputado que aqui não está e nem sei onde e
está, e olha onde o senhor está. Eu tenho fé. Eu acredito muito em
Deus. Deus abre portas. Ele não fecha e nada, nada acontece por acaso.
Talvez se aquela homenagem fosse prestada alguns anos atrás ela não
teria o brilho e a relevância que ela tem hoje. E eu digo ao senhor e a
todos que estão aqui presentes, que venham as fake news, que venham
os ataques, que venham as notícias me criticando por essa ação, porque
para mim essas críticas são o reconhecimento de um trabalho sério, de
um trabalho correto de quem não é covarde, de quem não é menino, de
quem não é moleque, de quem prefere o combate do que a omissão, de
quem prefere um enfrentamento pelo que é correto, pelo que é justo do
que a morosidade de um mar tranquilo. Por isso que estou aqui, por
isso que eu tive a honra de ser o deputado estadual mais votado da
cidade de São Luís, da história da cidade de São Luís, exatamente
porque eu não sou covarde, exatamente porque eu sou justo. E para ser
justo, para que tenhamos um Brasil melhor, para que possamos melhorar
todos os índices da nossa cidade, do nosso Estado e do nosso Brasil,
nós precisamos de pessoas sérias, corretas e combativas. E é por isso
que eu me honro e me orgulho com esta homenagem. Essa não é uma
honra só a V. Ex.ª, não só ao sistema, mas é uma honra para mim. E esta
homenagem, pode ter certeza, engrandece esta Casa e todos os
parlamentares. Muito obrigado a todos. Viva Jefferson Portela, viva o
Sistema de Segurança Pública do Estado do Maranhão. Parabéns.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CIRO NETO – Convido o Deputado Duarte Júnior para fazer a entrega
da Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao senhor Jefferson
Miller Portela. Concedo a palavra ao Senhor Jefferson Portela,
homenageado nesta Sessão Solene.

O SENHOR JEFFERSON MILLER PORTELA – Senhor
Presidente desta Sessão Solene Deputado Ciro Neto, quero em seu
nome cumprimentar os 42 deputados estaduais desta Casa Legislativa.
Agradecer a honraria que chega ao meu peito, mas não chega pelas
minhas mãos, chega primeiro pelas mãos do nosso Deus, nosso grande
geômetra do Universo, grande arquiteto do universo, ser de fonte de
luz primária, criador de todas as coisas e de todas as pessoas, regente
universal da nossa vida, desde ontem para todo o sempre: que é o
nosso Deus. Chega ao meu peito pela mão da minha família, cai como
presente para o meu pai, falecido em 28 de novembro de 1993 e que em
vida completava aniversário no dia 25 de setembro, portanto, ontem.
Está aqui, brilha para o céu, para ele, ele partiu, me deixou aqui para
honrar o seu nome. E eu me lembro todos os dias de honrar os
ensinamentos que ele me deu, e prefiro uma morte sagrada a uma vida
indigna. Destaco sempre a importância da memória do meu pai, ou
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seja, na minha formação pessoal e profissional. A minha mãe que aqui
aos 90 anos, me dá exemplo de todos os dias de como eu devo sempre
esquecer de pensar na preguiça. Porque labora diariamente ainda,
cuidando de tudo que tem que cuidar e ainda quer cuidar de algo mais e
ainda fica ligando para perguntar se eu já merendei. Eu digo à senhora
que já para a senhora ficar tranquila. Mas não merendei, eu digo que
estou com a barriga cheinha, vou lhe confessar aqui em público para a
senhora. Aos meus irmãos que dividiram desde a mais velha, a reitora
Nair Portela, que se encontra em viagem, a mais nova Claudia, dos sete
irmãos que ombrearam comigo em uma jornada para que todos nós
trilhássemos um bom caminho. Então, cada hora um apoiava o outro e
continua assim e continuará é a jornada que temos que seguir com a
nossa família. Aos sobrinhos, filhos, filha de sangue, dentro de casa,
tem aqui o braço que fez essa medalha chegar ao meu peito. Aos meus
colegas do primário, em Chapadinha e na Bahia, numa cidade pequena
chamada Paramirim, todos nós sabemos que Pará significa rio, na
linguagem indígena, portanto, Paramirim significa rio pequeno, pois lá
passa o afluente São Francisco, aos meus colegas do primário,
professoras e também o 2º grau, naquele Estado. Aos colegas e amigos
de várias cidades, aqui do Estado do Maranhão, todos eles,
emprestaram as suas mãos para esta medalha chegar nesta data, no
tempo devido e no tempo certo. O velho mestre Alberto Tavares,
Professor da Universidade Federal, quando dando lá suas aulas de
Direito Penal, quando alguém chegava atrasado um minuto, e abria a
porta: Professor, posso fazer a prova? Não, meu filho, não pode. Mas
por que não, professor? Eu só estou atrasado um minuto. E ele dizia:
acaba de confessar o atraso, não pode mais fazer a prova. Porque a
hora é a hora, não é antes e nem depois. E esse nem antes e nem depois,
não é definido por nós se nós prestarmos bem atenção, muitas coisas
vêm e vão, nós achamos que chegaram antes, que acharam depois, que
deveriam chegar mais tarde, porque nós pensamos que fazemos uma
regência da nossa vida, se nós olharmos bem, nós só usamos uma
vestimenta descartável, cujo corpo central é regido pelo o que vem do
alto, e não pela terra. Então, marchamos, sem pressa de chegar a lugar
nenhum, mas não paramos de caminhar, e a marcha, na trilha, de
princípios que devem marcar a nossa vida, e pronto, aonde vamos
chegar? Não importa, quando for a hora, como tem na canção da Polícia
Militar, dar a arrancada derradeira, o que tiver sido foi, e o que tiver
sido não foi, e basta. Foi o caminho que conseguimos percorrer. Então,
quero saudar aqui o nosso Vice-Governador, que fez um esforço para
estar aqui, não podendo estar, eu sei disso, o Governador Flávio Dino
se encontra no Estado do Rio de Janeiro, nessa sua campanha de
moralização nacional, de uma pregação de altos valores, muito chamado
para os Estados, se encontra no Estado do Rio. E o senhor estava
representando o Governador em um seminário, como sempre o senhor
faz, projetos de desenvolvimento, desta vez na área de piscicultura, e
o senhor apressou lá a sua participação e já informado que o senhor
não estaria aqui, mas, de repente, quando eu olho alguém muito parecido
com o Dr. Brandão. Pensei em convidar para a Mesa aquela pessoa que
parece demais com o Dr. Brandão e, chegando ali, na verdade era o
senhor mesmo. Muito obrigado por sua presença, uma honra atuar
também sob o seu comando e na regência da Segurança Pública no
Estado do Maranhão. Eu quero cumprimentar, com muita alegria, todos
aqui nesta Mesa, porque todos têm uma importância direta na minha
vida. Não há nenhuma importância indireta, nenhuma, todas com
participação direta. Vou fazer na ordem de assentamento para apressar:
ali um grande irmão, homem de fé, não de mera religião, um homem de
fé, que amplia diariamente a convivência na área de segurança, que é o
comandante geral do Corpo de Bombeiros. Eu peço uma salva de
palmas ao coronel Célio Roberto, irmão de jornada. Ao lado dele,
alguém que eu confesso, não para todos, só para alguns, eu não vou
falar para o pessoal da Polícia Civil não, só da Militar, do Bombeiro e
do Detran. Eu tinha que escolher alguém mais novo para poder explorar
de madrugada, então, está ali o jovem delegado competentíssimo,
delegado Leonardo Diniz. É uma honra, sou seu colega de trabalho, é
uma honra ter o senhor como gestor. Merecidas palmas. A professora

Maria Leitão Nunes, diariamente junto com a minha irmã Nair, minha
segunda mãe que Deus colocou na nossa vida, mamãe sabe disso, está
lá ao lado ombreando na gestão que encerro agora e desta vez, mamãe,
a senhora vai ter que dar uma ordem na sua filha para ela se aposentar,
que os irmãos já pediram demais, há mais de dez anos nós estamos
pedindo: vem para casa cuidar da gente aqui, deixa o serviço público aí,
mas não larga porque é uma paixão pela enfermagem que não tem jeito.
Então, agora a senhora dê uma ordem, combine aí com o senhor que
está do seu lado, que é o meu cunhado imortal. Imagine que até um
imortal tem aqui nesta solenidade. Eu estou tranquilo. Agora é com ele.
Toma conta do tempo aí, o grande imortal, a quem eu peço uma salva
de palmas ao mais novo membro da Academia Maranhense. Meu grande
cunhado, que me conheceu menino, casou-se com minha irmã quando
eu tinha nove anos de idade. Eu não disse nada para ele porque eu só
tinha nove anos. Eu fiquei olhando ali quando ele chegou perto da Nair,
casou-se em 1973, está aí com minha irmã até hoje. Obrigado, meu
grande cunhado. Quero cumprimentar o Deputado Ciro, que representa
uma região central do Maranhão, jovem ingressando na política,
trazendo para cá a representação nacional. Parabéns ao senhor, seu
pai, pela gestão, e a toda sua família. Nosso colega Heryco Coqueiro,
que inova na gestão municipal na área de segurança com cidadania, está
diariamente conosco, inclusive nas ações operacionais fazendo
abordagens na cidade de modo isolado ou integrado com a Polícia
Militar e com a Polícia Civil, é uma honra contar com tal força. Há mais
tempo já estava ali do lado dele, Paulo Moreno, nobre amigo e leal que
se une com as forças estaduais. Sem formalidades, entre nós não há
ofício, Paulo sabe disso. Ele, sendo de um órgão do Governo Federal,
não exige qualquer formalidade entre nós. As ações são faladas e feitas
sem qualquer papel a atrasar o andamento dos serviços. É uma honra,
meu amigo Paulo. Coronel Pedro Ribeiro, ao lado dele, quando eu o
conheci, não sei o que aconteceu, tinha o cabelo não tão claro
antigamente, estava lá ombreando conosco na jornada, andando nos
seminários de segurança com cidadania, mas pontuando também nos
dois campos que devem ter o homem policial. Nós temos dois braços,
os das ações de proteção ao cidadão de bem e das ações de contenção
daqueles que têm má vontade. Não há um meio termo nem contradição
entre isto. E, na hora de servir, seja com o que for e como for, ao
cidadão honrado, nós emprestaremos até o risco da nossa própria
vida, sem problema algum, mas também na hora de dizer “não” àqueles
que querem praticar iniquidades, faremos isso também, prestando risco
da nossa vida. Tendo sempre a meta de que, na vida pública, nós só
podemos fazer o que a lei manda, ao contrário da regência da vida
privada, onde aqueles homens e mulheres que ali laboram podem fazer
tudo que a lei não proíbe. Para nós o mandamento é diretamente em
sentido inverso: nós só podemos fazer o que a lei manda. É comando
legal. Fora isso é algo ilegítimo. Vai merecer reprovação interna e externa
e que não será bom para nenhum servidor público. Então, Coronel
Pedro Ribeiro, é uma honra também tê-lo ao nosso lado. Vamos em
frente. E aqui eu vou arriscar para não deixar ninguém de fora. Então lá
vai aqui, na coletividade, vou pedir aqui uma salva de palmas, em nome
do Mestre Ubiratan, para a Maçonaria do Maranhão, Zé Maria,
dirigente de todos. Eu peço uma salva de palmas para a Maçonaria do
Maranhão, do mesmo modo para a Polícia Militar. Alguns já estão
dizendo que eu já estou com jeito de militar. Eu digo: “Então, está bom.
Eu vou pedir duas aposentadorias: uma como delegado e outra como
militar”. Bom, não tem problema, vai ser bom. Uma salva de palmas
para a Polícia Civil do Estado do Maranhão, para o Corpo de Bombeiros,
o Pacto pela Paz. Eu podia pedir palmas pelo fenômeno de ontem à
noite, mas como vai haver contradição, não é vontade de alguns, eu não
vou pedir pelos três acontecimentos de ontem à noite menos um. E eu
não vou fazer isso, mas tudo bem. Deixa, mas eu estou muito alegre
com os fatos de ontem à noite, concluindo a noite de ontem. Outra
corporação irmã do sistema de segurança, co-irmã, que alguns talvez
não saibam, Dra. Larissa, da nossa integração real, não só pela
Organograma, mas pela prática diária no controle de trânsito, a nossa
quarta instituição Detran, também do sistema de segurança. Uma salva
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de palmas aos deputados que aqui estão. E faço questão de ler
completamente, Deputado Ciro Neto, que está à Mesa, Deputado
Duarte, Deputado Roberto Costa, Deputada Helena Duailibe, Zé Inácio,
Rigo Teles, Zé Gentil, Zito Rolim, e Deputado Ariston estão aqui,
representando o conjunto desta Casa. Minha querida amiga Socorro
Guterres, eu peço também uma forte salva de palmas, ao Movimento
Negro daqui do Maranhão, Igreja Evangélica, Igreja Católica, Vale do
Rio Doce, Imprensa do Maranhão. Estou olhando aqui, me lembre aí,
se faltar alguém, conselhos representativos da Sociedade Civil, que
muito nos honram aqui com a presença, instituto Fernandes, instituto
Pantera, Dona Tati Fernandes, companhia da Dona Eunice e de todos
os colegas de Governo. Eu também peço uma forte salva de palmas,
que vieram para cá, Simplício, Rodrigo Lago, porque, como eu disse,
essa medalha chega também pelas mãos dos senhores. Jamais eu teria
a ilusão de que isto aqui chegou por conta da minha trajetória pessoal,
de modo algum, de nenhum modo. Tudo que nós fizemos, desde o
primeiro momento, até esse dia 26 de 2019, tudo foi uma coisa coletiva,
tudo se associa para chegarmos aqui com o jeito de ser, que não é meu,
nós somos um indivíduo composto por um ideário. Algumas coisas eu
podia ter pensado de um jeito, deixei pelo caminho ao receber boas
influências. Podia haver outras interpretações sobre o modo de agir,
também mudei ouvindo pessoas que apresentaram outras sugestões
no modo de tratar as coisas e no modo de conviver com as pessoas,
então não sou eu em verdade, nós somos uma coletânea de expressões
no mundo, porque eu procuro ler tudo que se risca por cima da terra.
Procuro ler tudo das religiões, da Filosofia, das definições do Direito
para que eu não tenha a pretensão de ser eu próprio isolado da vida
humana, porque aí eu ia de modo vil contrariar o mandamento do nosso
Criador, que a vida só tem sentido, e só será em abundância, se for em
comunhão compartilhando tudo que seja possível compartilhar.
Portanto, meus amigos e amigas, e nobre Deputado Duarte, ouvi aqui
atentamente as suas palavras, vi a surpresa do vídeo. Fiquei olhando
ali: ‘será que sou eu mesmo que está naquela foto’? Porque começamos
a contar, meu Deputado Duarte, as horas desde aquele dia 1º de janeiro
de 2015 quando alguns diziam naquela coisa salutar que é a crítica
humana, porque brasas acendem uma fogueira. Então não importa se a
crítica é justa ou injusta, importa ouvirmos todas, as justas e as injustas.
E até tirar lições das injustas, procurando fazer de um jeito que a crítica
injusta diminua. Não há problema algum. Falou ali: ‘ah é, estou fazendo
errado? Pois então vou examinar o que eu fiz para saber se está muito
errado, pouco errado ou totalmente errado, não há problema algum’.
Não há problema. E nós somos servidores públicos, devemos ouvir os
elogios com alegria, sim, mas com toda a tranquilidade às críticas que
são postas, porque estão falando sobre alguém no qual você se colocou
em posição de aceitar quando assume um comando público. Não quer
crítica? Vá para uma vida privada onde você manda de acordo com sua
própria vontade. Na vida pública não, ouvimos diariamente
manifestações de toda natureza e elas fazem parte do convívio social.
Nós não temos base ainda na lua onde alguém que não queira ouvir
críticas, vá para lá, mas digo que logo, logo se chegar a lua vai ter um
grupo de WhatsApp de quem mora na lua e o WhatsApp vai falar e
não adianta então ficar se escondendo em lugar nenhum. As coisas vão
ser ditas, vão ser faladas, é a nossa natureza humana, velha e infalível
de fazer as coisas, nem sempre do modo correto. Portanto, é bom uma
hora dessa aqui ter esta Casa com este Plenário lotado; é bom ter
ouvido aquelas palmas que ficarão eternas ecoando na minha alma,
capturadas aqui pela minha audição como um incentivo para seguirmos
em frente. Não quer dizer que estamos fazendo do melhor jeito possível,
quer dizer que estamos tentando fazer de um jeito justo e perfeito, mas
com as falhas inerentes da nossa condição humana. Quem vai ter a vã
ilusão de ser infalível? Perfeito é o nosso Criador, nós somos seres em
teste até o nosso último minuto, portanto é bom tentar tirar 10 na
prova, mas não vamos imaginar tirar 10 todo dia em tudo que fazemos.
Podemos tirar 5 e tentar tirar 10 na outra jornada, não há problema
algum. O que não podemos é estacionar e deixar de fazer o que é justo
em cima da terra. Você jamais será cobrado pelo que não teve força para

fazer. Nosso Deus não seria justo para isso e nem ninguém ao nosso
lado, mas em tudo aquilo que você tinha força acumulada para fazer e
deixou de fazer você vai ser cobrado e olhe lá que na hora que você
parar é a sua própria consciência que pode fazer tal cobrança, e aí você
não poderá fugir do seu juízo próprio. Na hora que você tiver no
tribunal da sua consciência individual você não pode dizer que não vai
prestar contas e aí vai chorar o amargor da vergonha para si mesmo.
Nisso, eu não quero incorrer. Eu procuro agir cumprindo os
mandamentos sagrados, desde os legais quanto os outros de natureza
moral, aos quais eu não estou obrigado a seguir, mas que são um farol
iluminando o caminho, portanto é melhor trilhar por ali, ainda que algo
não tenha força impositiva, do ponto de vista do mundo jurídico, do
ponto de vista da regência social e do equilíbrio social, é melhor que
sigamos por aí. Portanto, nós conjugamos, o sistema que é de força,
mas que não é de brutalidade. Um sistema que é de ação, mas que não
é de atropelamento. Um sistema que não confunde coragem com arbítrio.
Um sistema que diz: nós somos o braço da força do Estado e quando
tivermos que agir, agiremos e vamos tentar ser infalíveis, Dr. Brandão,
na hora de cumprir, o que manda a força do direito, por meio do uso da
força legítima e não da violência, de modo algum. Ainda que haja uso da
força tem que ser legitimada pela dignidade humana, pela cidadania e
pela moralidade pública. Nós não temos nenhuma dúvida disso. Não
somos timoratos para deixar de agir na hora oportuna na defesa social
que deva ser feita. Não podemos permitir que criminosos saiam do Rio
de Janeiro e queira aqui desfilar com fuzis em suas mãos. Isto nunca
acontecerá no Estado do Maranhão porque, de imediato, nós daremos
pronta resposta com os nossos órgãos de segurança. E eu não tenho
nenhuma dúvida que as nossas corporações estão alinhadas e prontas,
material, intelectualmente, para fazer tal intervenção e dizer que aqui
no Estado do Maranhão nossa base é o cumprimento da lei, do respeito
humano e da dignidade da cidadania local. Ninguém vai fazer desfile
aqui com a prática de crimes, porque, infelizmente, nós encontramos o
Estado, infelizmente, isso é uma realidade, onde a nossa cidade figurava
entre altos índices de crime de violência, estando, meu nobre deputado,
a sua cidade, São José de Ribamar entre as dez cidades mais violentas
do Brasil. São José de Ribamar ocupava o quarto lugar em mais de 5
mil municípios brasileiros no resultado morte, o que era uma tragédia
para o nosso Estado. São Luís e São José de Ribamar estão longe dessa
estatística. Nós podemos comemorar falando friamente: a redução de
63% número de mortes. Nós devemos dizer é a alegria e a felicidade do
100% de vidas que nós salvamos, que morriam em grande número de 3
pessoas em um dia, 17, 22, a 32 pessoas, num final de semana. E nós
podermos comemorar, ainda neste mês, sete dias sem ocorrência seguida
de morte nenhuma na região Metropolitana do Maranhão. Isso é alegria
para nós, é algo que fala por si só, nós chegamos a ter no mês 14
explosões de agências bancárias no Estado do Maranhão. Hoje, ainda
há, porque ainda há vontade humana criminosa, mas não há nada do
que se compare com os dados até o ano de 2014. Talvez um dos
senhores e senhoras não saibam, em 2014, 21 policiais maranhenses
foram mortos pelas mãos do crime, posse, em 2014, e ao tomar eu
disse que eu não iria marchar para o cemitério para homenagear policial
assassinado. Se eu quisesse homenagear um policial, seria colocando
no peito dele uma medalha nele em pé, homenageado perante a sua
população e não destinando a ele palavras de saudação quando ele jaz
em um caixão e o seu espírito já está no outro plano. De modo algum!
E nos comportamos assim, pensando em não ter um destaque de
secretário, mas de ter um destaque de sistema. Não me importa ter um
destaque pessoal porque uma hora eu irei para casa. Importa é que a
gente vai embora e a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de
Bombeiro e o Detran fiquem fortalecidos como instituições para agirem
em defesa da sociedade. É isso que importa, até porque, como dizia o
grande Chico Xavier, nós não sabemos o tempo que temos. Quando o
telefone toca de lá para cá, permita-me, meu querido cunhado Elsior,
não adianta o vascaíno se disfarçar de flamenguista, porque ele vai ter
que partir na hora que o telefone tocar de lá para cá. Não tem jeito, meu
querido Coqueiro também, coronel Luongo também. Olha, há três
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vascaínos aqui, nesta solenidade, eu já contei três. Veja, nós temos que
fazer tudo aquilo que nos for possível. Eu tenho a alegria de, em quatro
anos e meio, ter tido quatro dias de folga. Isso me alegra porque eu
emprestei mais dias para a gestão da segurança pública para cumprir,
não um programa nosso, mas um programa do Governo do Estado.
Nós não inventamos nada, o Governo Flávio Dino, Carlos Brandão,
tinha lá uma lista de propostas para a segurança pública, uma linha de
postura baseada na dignidade humana para se aplicar dentro do sistema
de segurança. O que nós tínhamos para juntar isso era a experiência de
20 anos de profissional de segurança pública. Juntando o tempo de
trabalho no Poder Judiciário, tempo de trabalho na advocacia, o mundo
do Direito com a realidade social que conhecemos bem na periferia, na
zona rural, em todas as ruas da capital, sem imaginar qual é o endereço
e de quem é o endereço, é só ver a necessidade daquele que precisa, lá
estaremos e lá chegaremos, sem perguntar se é bairro de classe A ou
bairro de qualquer classe, o nosso serviço chegará para atender ao
cidadão porque, no governo Flávio Dino, não há cidadão de primeira
classe e cidadão de segunda classe, tem apenas a pessoa a ser cuidada,
pois a missão maior deste governo é cuidar das pessoas. Quero saudar
aqui meu gabinete todo na pessoa do doutor Osman Bacelar a quem o
grande orador, Sálvio Dino, chama de intelectual disfarçado de burocrata.
Está mexendo nos papéis, movimentando a máquina, toca lá a papelada
para frente, ao senhor também se aplica isso aí, devia ter chamado
primeiro o senhor disso: o intelectual disfarçado de burocrata. É uma
montanha de papel que, se não fosse o Osman, eu ia ter que usar mais
80% do meu tempo para botar aquele papel para se mexer, e ele faz lá
a máquina rodar e andar. Quando eu chego de manhã, lá vem ele abrindo
a porta com um braço, no outro são 200kg de papel para a gente
trabalhar em cima. Então, parabéns, em seu nome, a todo nosso gabinete
aqui presente. Meus amigos e minhas amigas, é uma grande honra de
viver esse dia aqui! Muito mesmo! Para mim, honra é um dos valores
sagrados, sem ela eu prefiro morrer mil vezes, não é só uma, e gostaria
de ser enterrado a um quilômetro de profundidade. Não concebo a vida
sem honra e sem dignidade. Não penso na coisa material capaz de
definir a dignidade e a honra de um homem. De modo algum! E não me
assombro de não ter patrimônio agigantado. De modo algum! Dentro
do meu peito, tem um coração um pouco corajoso, portanto, já me
basta muito, e é pautado em princípios de regência das igrejas, da
religião, da família, da sociedade, de contrários, que também ajudam a
gente a pensar, terão a linha para ser seguida. Essa linha vai ser seguida
com pouco, com muito ou com nada. Meu querido cunhado Zé Maria
e Ana Amélia, eu vou em frente no que acredito. A minha bandeira vai
subir; não importa o que está para frente, altura baixa, média, alta ou
gigante. O que ficou para trás ou que está por lados, com a minha
bandeira, eu vou marchar. Ela só cairá se eu cair primeiro. Eu me
posiciono assim em cima da terra e jamais fugiria, Deputado Duarte, a
um bom combate. Pode haver uma grande derrota, mas jamais haverá
uma grande fuga do combate justo e necessário a ser travado. Temos
isso como meta de vida pessoal e profissional, porque tenho filhos e
tenho que deixar para eles uma herança. Se eu deixar a casa, a casa pode
cair, mas se eu deixar honra, moral e dignidade. Como dizia Buda, só se
pega aquilo que se pode pegar com a mão e o que se pode pegar com a
mão não te pertence. O que te pertence são os sentimentos de mais
altos valores. Então isso, meu querido e amado filho Raul, é o que seu
pai deixa para você. Se você quiser duas casas pega a metade da que eu
vou deixar e compre outra quando você for trabalhando muito para
comprar, porque não vai ter. Então marche pelo trabalho. É assim que
você vai rasgar o caminho, porque eu sei que o você já é um homem que
se prepara. E sua irmã, que está agora em exames acadêmicos na
Universidade Federal, não pode estar aqui minha amada filha. E saibam
os senhores se eu pudesse pedir, nobre Deputado Ciro, nobre Deputado
Duarte, uma medalha para cada um dos senhores, das senhoras e de
todos presentes que aqui estão, eu faria esse pedido. Como eu sei que
não adianta pedir porque não vai ser dado, então eu não vou pedir,
Deputado Duarte. E não se preocupe, eu sei que o senhor já estava
fazendo as contas aí preparando uma verba ali de gabinete para fazer

tantas medalhas para todo mundo que está aqui, mas levem em vossas
almas o brilho desta medalha. Ele não é meu, ele é do conjunto da nossa
vida compartilhada. Muito obrigado e que Deus nos ilumine hoje e
sempre.

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

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 036/2018, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 971/2019

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “João
do Vale” à Senhora Thaynara Oliveira Gomes.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“João do Vale” à Senhora Thaynara Oliveira Gomes, em função do
desenvolvimento cultural e artístico do Estado do Maranhão.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 26 de setembro de 2019.

Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada
ANDRÉIA MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada
CLEIDE COUTINHO - Segunda Secretária

RESENHA DA VOTAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES DA
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA REALIZADA AOS 02 DIAS DO MÊS DE
OUTUBRO DO ANO DE 2019, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS,
NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
HÉLIO SOARES – PRESIDENTE
EDIVALDO HOLANDA
CÉSAR PIRES
WENDELL LAGES

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 007/2019 – Emitido ao PROJETO LEI Nº 261/

2019, de autoria do senhor deputado Felipe dos Pneus, que dispõe
sobre a garantia do direito de preferência à transferência nas escolas da
Rede de Ensino do Estado do Maranhão, dos filhos e/ou de crianças e
adolescentes sob sua guarda, das mulheres vítimas de todo o tipo de
violência doméstica.

AUTORIA:  Deputado FELIPE DOS PNEUS
RELATOR: Deputado EDVALDO HOLANDA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
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SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN

“DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM  02 DE OUTUBRO DE 2019.

ANTONIO GUIMARÃES
Secretário da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/
2019-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3676/2019-AL
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -
CPL torna público que a Sessão Pública de Recebimento e Abertura do
Pregão Presencial nº 021/2019 -CPL/AL, cujo objeto trata de
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
confecção de arranjos florais, visando atender os eventos institucionais
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, de acordo com as
especificações do Edital. O recebimento e abertura dos envelopes de
Proposta de Preços e de Documentação de Habilitação será em Sessão
Pública a ser realizada às 09:30 do dia 16 de outubro de 2019, na Sala
de Licitações da CPL, localizada no térreo do prédio da sede da
Assembleia, sito no Palácio Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de
Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor, Cohafuma, nesta Capital. O Edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados, na sala da Comissão
Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde
poderão ser consultados e/ou obtido gratuitamente por meio digital,
bem como pela internet através do endereço eletrônico
www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São Luís, 02 de outubro de
2019. ALEXANDRE HENRIQUE PEREIRA DA SILVA Pregoeiro da
ALEMA.
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