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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16/10/2019 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16.10.2019

I – PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. 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 COM ISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES.

II - PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º e 2º TURNOS –  REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº 567/

19).

2. PROJETO DE LEI Nº 067/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, DISPÕE SOBRE
OS LIVROS TÉCNICOS E DIDÁTICOS DE NÍVEL
FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR DE ENSINO EM
FORMATO DE TEXTO DIGITAL ACESSÍVEL ÁRA AS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS . COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
- RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE E DA
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – RELATOR DEPUTADO
ROBERTO COSTA.

3. PROJETO DE LEI Nº 166/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURS O, INSTITUI A
SEMANA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA NO
ÂMBITO ESTADUAL. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
- RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

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

4. PROJETO DE LEI Nº 185/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DOUTORA THAÍZA HORTEGAL, DISPÕE SOBRE
ISENÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE ÁGUA E
ESGOTOS DOS CONSUMIDORES ATINGIDOS POR

INUNDAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM
PARECERES FAVORÁVEIS DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. (ACATANDO
SUBSTITUTIVO). RELATOR DEPUTADO FERNANDO
PESSOA E DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE. RELATOR DEPUTADO
RIGO TELES.

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

5. PROJETO DE LEI Nº 193/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTA DO WENDELL LAGES, QUE INSTITUI NO
CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO MARANHÃO A
SEMANA ESTADUAL DOS MUSEUS. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA.
TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª
SESSÃO).

6. PROJETO DE LEI Nº 237/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTA DO WENDELL LAGES, DISPÕE SOBRE O
CADASTRO ESTADUAL DE INFORMAÇÕES PARA
PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO ESTADO
DO MARANHÃO – CADASTRO DE PEDÓFILOS. COM
PARECERES FAVORÁVEIS DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA E DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS – RELATOR
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR. TRANSFERIDO DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

V – PARECER CONTRÁRIO
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

7.  PARECER Nº 440 /2019, DE AUTORIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
CONTRÁRIO AO PROJETO DE LEI Nº 350/2016, DE
AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE PROIBE
QUE AS EMPRESAS DE CONCESSÃO DE ÁGUA E ENERGIA
ELÉTRICA REALIZEM A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
DE SEUS SERVIÇOS, EM DIAS ESPECÍFICOS, POR FALTA DE
PAGAMENTO DE CONTAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O AUTOR RECORREU À MESA DIRETORA DA DECISÃO
DA CCJC, ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº 574/2019,
CONFORME O § 4º DO ART. 182  DO REGIMENTO
INTERNO, ONDE FOI ACATADA A DECISÃO PELA MESMA.
– RELATOR DO PARECER DEPUTADO FERNANDO
PESSOA.

VI - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2° TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 097/
2019, DE AUTORIA DA DEPUTADA MICAL DAMASCENO,
QUE CONCEDE MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO
“MANUEL BECKMAN” AO SENHOR JÕÃO VICENTE DE
MACÊDO CLAUDINO E DÁ OUTRAS PROVEDÊNCIAS.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.
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VII – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

9. REQUERIMENTO N° 558/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA REQUERIDA, EM CARÁTER
DE URGÊNCIA, À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO
MARANHÃO – SES/MA, INFORMAÇÕES ACERCA DA
SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE NEUROLOGIA NO
HOSPITAL MACRORREGIONAL TOMÁS MARTINS,
LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS/MA.
INDEFERIDO PELA MESA - O AUTOR RECORREU AO
PLENÁRIO. TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO
AUTOR. (1ª SESSÃO).

10. REQUERIMENTO N° 573/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DOUTORA HELENA DUAILIBE, REQUER
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA
ENCAMINHADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES E
APLAUSOS AO SINPROESEMMA – SINDICATO DOS
TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO BÁSICA DAS REDES
PÚBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAL DO MARANHÃO,
ATRAVÉS DE SEU PRESIDENTE PROFESSOR RAIMUNDO
OLIVEIRA, PELO “DIA DO PROFESSOR”, COMEMORADO
EM 15 DE OUTUBRO.

11. REQUERIMENTO N° 575/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FERNANDO PESSOA, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJ A ENCAMINHADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES AO SENHOR
REGIVALDO BEZERRA DA SILVA, PELA CRIAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO MEMORIAL DO FUTEBOL
BRASILEIRO, EM BARRA DO CORDA/MA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 16/10/2019 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 510/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que assegura aos alunos, cuja mãe ou
responsável possua dependente portador de microcefalia ou doença
rara, a prioridade de vagas nas escolas de tempo integral da rede pública
de ensino do Estado do Maranhão, desde que essas escolas não exijam
realização de prova para ingresso do aluno.

2. PROJETO DE LEI Nº 511/19, de autoria do Senhor
Deputado Edson Araújo, que institui a “Semana Estadual de Orientação
e Incentivo para a Adoção do Verde” no âmbito do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 512/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que garante a expedição de diplomas
em braile para alunos com deficiência visual nas instituições públicas
e privadas de ensino no âmbito do Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 514/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que determina atendimento prioritário
aos portadores de doenças raras nas redes de saúde pública e privada
do Estado do Maranhão e dá outras providências.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 133/19,
de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “João do Vale” ao artista visual Romildo Rocha.

6. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 012/19, de
autoria do Senhor Deputado Dr. Yglésio, que regulamenta o Fundo
Estadual de Combate ao Câncer, na forma prevista nos artigos 51, 52,
e 53 do ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado do Maranhão.

7. MOÇÃO Nº 033/19, de autoria do Senhor Deputado Edson
Araújo, que envia Moção de Aplausos e congratulações aos formandos
da Turma 2019, parabenizando-os pela formatura no curso de
Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Piauí – UFPI – Campos
Rei Veloso/Parnaíba Piauí, colação de grau ocorrida em 30 de agosto de
2019 na quadra Poliesportiva da Universidade, situada na Av. São
Sebastião, 2819 – Reis Veloso.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 504/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que “institui o Dia Estadual da
conscientização e Combate às Fake News – disseminação de notícias
falsas.

2. PROJETO DE LEI Nº 505/19, de autoria do Senhor
Deputado Adelmo Soares, que “estabelece diretrizes sobre a
obrigatoriedade, no âmbito do Estado do Maranhão, da realização de
treinamento e apresentação do plano de evacuação em clínicas, hospitais
das redes públicas e particular, imóveis comerciais e residenciais do
Estado do Maranhão nos casos que especifica, e dá outras
providências”.

3. PROJETO DE LEI Nº 506/19, de autoria do Senhor
Deputado Adelmo Soares, “criação do serviço de Disque Denúncia de
Maus Tratos e Abandono de Animais”.

4. PROJETO DE LEI Nº 507/19, de autoria do Senhor
Deputado Adelmo Soares, que “dispõe sobre a criação do “Programa
de incentivo à produção Agroecológica nas escolas” em instituições da
Rede Pública Estadual de Ensino, no âmbito do Estado do Maranhão,
e dá outras providências.

5. PROJETO DE LEI Nº 508/19, de autoria do Senhor
Deputado Adelmo Soares, que “dispõe sobre a obrigatoriedade, no
âmbito do Estado do Maranhão, de fixação de placa em agropecuárias,
clínicas veterinárias, “pet shops” e afins, com a informação de que
maus tratos e abandono a animais é crime, e dá outras providências.

6. PROJETO DE LEI Nº 509/19, de autoria do Senhor
Deputado Wendell Lages, que declara de Utilidade Pública Estadual o
Instituto Missionário Resgate, localizado no Município de Itapecuru-
Mirim.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 130/19,
de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que acrescenta
dispositivo à Resolução Legislativa Nº 449/2004, que dispõe sobre o
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 131/19,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo “Manoel Bequimão” ao Dr. José Augusto
Cutrim Gomes.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 132/19,
de autoria da Senhora Deputada Andreia Martins Rezende, que
determina a publicação da Constituição Estadual do Maranhão de 1989
em áudio e braille.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 502/19, de autoria do Senhor

Deputado Felipe dos Pneus, que considera de Utilidade Pública a
“Associação das Donas de Casa do Conjunto Roseana Sarney”, com
sede e foro no Município de Paço do Lumiar, no Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 503/19, de autoria da Senhora
Deputada Daniella Tema, que institui no calendário de Eventos do
Estado do Maranhão a Campanha “Mais Mulheres na Política”.

ORDINÁRIA 4ª ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 500/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que institui o “Dia Estadual do Oficial
da Reserva do Exército Brasileiro – Dia do Oficial R-2 no Estado do
Maranhão, a ser comemorado, anualmente, em 4 de novembro.

2. PROJETO DE LEI Nº 501/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a proibição de
empresas condenadas em processos criminais de participarem de
licitações, ou celebrarem contratos administrativos de obras, serviços,
compras, alienações e locações, no Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

3. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 011/19, de
autoria do Senhor Deputado Hélio Soares, que acrescenta dispositivo
a Lei Complementar Nº 170, de 15 de dezembro de 2014, que
regulamenta o fundo Estadual de Combate ao Câncer.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 15 DE OUTUBRO DE 2019.
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Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia quinze de outubro de dois mil e
dezenove.

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

Costa.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Doutor

Yglésio.

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

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.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO (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.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 510 / 19

Assegura aos alunos, cuja mãe ou responsável
possua dependente portador de microcefalia ou
doença rara, a prioridade de vagas nas escolas de
tempo integral da rede pública de ensino do Estado
do Maranhão, desde que essas escolas não exijam
realização de prova para ingresso do aluno.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º É assegurada, às crianças e adolescentes cuja mãe ou
responsável possua dependente com microcefalia ou doença rara, a
prioridade de matrícula nos estabelecimentos de ensino de tempo integral
da rede pública do Estado do Maranhão, desde que esses

estabelecimentos não exijam a realização de prova para ingresso do
aluno.

Parágrafo único. A prioridade de que trata o caput deste artigo
é a garantia de matrícula na série procurada pelo aluno, condicionada
ao quantitativo de vagas ofertadas por turno.

Art. 2º A prioridade de vaga dar-se-á mediante a apresentação
dos seguintes documentos:

I - Laudo médico especificando a doença e suas consequências; e,
II - Documento comprovando que o aluno reside com a mãe ou

responsável pela criança ou adolescente portador de microcefalia ou
doença rara.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei
em todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.

Art. 4º Esta Lei estra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 14 de outubro de 2019. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem como objetivo garantir melhor
qualidade de vida para famílias que possuem pacientes portadores de
Microcefalia e/ou doenças raras, uma vez que a presença de uma pessoa
com doença rara pode trazer implicações importantes para a família,
particularmente na relação desta com a comunidade onde se insere e
com as instituições de saúde, que nem sempre estão preparados para
atendê-las.

Ademais, estas famílias, na maioria das vezes, se deparam com
a falta de informação a respeito da doença, com a dificuldade de acesso
ao diagnóstico e ao tratamento, bem como a falta de equipes com
profissionais de saúde qualificados. Além disso, a família sente o
impacto no trabalho, uma vez que habitualmente um dos pais deixa o
emprego para cuidar exclusivamente do filho.

Ante a necessidade de atenção integral requerida por pessoas
com doenças raras ou microcefalia, acarreta a sobrecarga do responsável
por cuidar desse paciente, sendo que em grande parte dos casos, a mãe
ou o responsável não tem condições de dispensar seus cuidados de
forma satisfatória a outros membros da família, principalmente às
outras crianças. Diante disso, esta proposição visa proporcionar às
famílias, o mínimo de colaboração numa rotina que não é fácil e se faz
necessária como medida eficaz na busca por qualidade de vida e justiça
social.

Eis, portanto, a razão da proposição que ora apresentamos,
pedindo aos nossos nobres pares desta Casa o seu decisivo apoio para
transformação deste projeto em lei.

Assembleia Legislativa, em 14 de outubro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 511 / 19

Institui a “Semana Estadual de Orientação e
Incentivo para a Adoção do Verde” no âmbito do
Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica instituída a “Semana Estadual de Orientação e
Incentivo para a Adoção do Verde” a ser realizada no Estado do
Maranhão.

Parágrafo único. A “Semana Estadual de Orientação e
Incentivo para a Adoção do Verde” será celebrada, anualmente, na
primeira semana do mês de dezembro.

Art. 2º - O Poder Executivo Estadual, através dos órgãos
competentes, será responsável pela organização da semana,
estabelecendo as atividades e ações a serem desenvolvidas durante o
evento.

Art. 3º - A Semana de que trata esta lei passa a integrar o
Calendário Oficial de Datas e Eventos Comemorativos do Estado do
Maranhão.

Art. 4º - Essa Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O crescimento populacional tem exigido a construção de casas,
prédios e condomínios, causando o desmatamento da vegetação,
provocando a degradação do meio ambiente, devastando planícies e
encostas, poluindo rios, lagoas, mangues, bacias hidrográficas com
esgoto in natura.

O desmatamento de imensas áreas verdes, sem a sua necessária
reposição, vem gerando  grandes modificações no ambiente, causando
variações climáticas e na qualidade ambiental, além da frequente poluição
por meio de produtos de combustão, contaminação das águas por
resíduos químicos, esgoto industrial e doméstico, poluição e degradação
do solo por meio do lixo urbano, do uso de produtos químicos e das
queimadas indiscriminadas, poluição sonora de máquinas, poluição
térmica causada pela pavimentação das vias públicas, sem, contudo
haver a preocupação de recompor a vegetação em áreas degredadas
pela ocupação humana, desconsiderando, portanto o potencial
paisagístico da cidade.

Desse modo, a ocupação do solo urbano nas últimas décadas
tem degradado as áreas verdes e a qualidade de vida dos cidadãos em
termos de ar adequado para respirar de escoamento das águas pluviais
e outros. A especulação imobiliária, visa mais o lucro e não proporciona
boas condições de moradia e é quem tem ditado a ocupação dos terrenos
urbanos.

Considerando os problemas ambientais existentes na sociedade
relacionados principalmente ao aquecimento global, justifica-se a
realização da “Semana Estadual de Orientação e Incentivo para a Adoção
do Verde” que se propõe a realizar um trabalho educativo, que dissemine
o conhecimento da sustentabilidade ambiental e urbana, contribuindo
para desenvolver consciência e atitude ecológica, despertando o
interesse pela preservação das áreas verdes, resgatando na população
a cultura  de reservar no imóvel urbano, um espaço para o plantio de
árvores frutíferas ou não, flores, folhagens, preservando essa área sem
colocar pisos e/ou cimentar  mantendo o solo em sua natureza.

Com esse mesmo ideal, devem as construtoras reservarem no
mínimo 10% do total de sua área, de acordo com o tamanho da área
onde situa-se o imóvel, para manter o solo em sua natureza, cuja  ideia
deve ser  aplicada  nos futuros loteamentos, edifícios, condomínios,
como também nos já existentes, onde os atuais proprietários também,
possam adotar essa ideia de  preservar a área de seus imóveis,
procedendo a retirada das possíveis impermeabilizações do solo
realizadas,  em benefício dessa preservação,  pois a qualidade de vida
nas cidades integra fatores naturais e sociais.

Com essas áreas preservadas teríamos mais solo para absorver
as chuvas (pluviais), alimentar o lençol freático, um ar muito mais
purificado e com isso combateríamos a poluição e o solo absorveria o
calor dos raios solares e tantos outros benefícios traria à população.
Ao contrário do que é feito hoje com a impermeabilização do solo em
cada imóvel o calor é refletido nesta impermeabilização, aumentando
assim consideravelmente a temperatura; sem contar que as águas das
chuvas são lançadas para os ralos e para as galerias, evitando assim que
o solo absorva essas águas. Enfim, teríamos melhoria na umidade do
ar, sombras, calor amenizado, preservação dos pássaros, qualidade do
ar, etc.

Assim, em virtude da atual situação vivida por todos e, visando
equacionar o problema de falta de água no lençol freático, melhorar o
problema da poluição, aquecimento global e outros, torna-se necessária
a tentativa de buscar essa alternativa da realização de Campanhas
Educativas, articulando ações que ajudem potencializar o
reflorestamento e minimizar as dificuldades encontradas no meio
ambiente, de forma a assegurar os serviços e benefícios da natureza
para a humanidade.

Nesse propósito conto com o apoio dos nobres pares para
aprovação da presente proposta.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 14 de outubro de
2019. - EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB

PROJETO DE LEI Nº 512 / 19

Garante a expedição de diplomas em braile para
alunos com deficiência visual nas instituições
públicas e privadas de ensino no âmbito do Estado
do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

 Art. 1º Fica garantido aos alunos com deficiência visual, uma
via do diploma confeccionado em braile, mediante requerimento e sem
custo adicional, quando da conclusão do ensino médio ou superior nas
instituições públicas e privadas de ensino do Estado do Maranhão.

Parágrafo único. O diploma em braile deve seguir o prazo de
expedição e registro do diploma regular e conter os mesmos dados
obrigatórios previstos na legislação aplicável.

Art. 2º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o
infrator, quando pessoa jurídica de direito privado, às seguintes
penalidades:

I - Advertência, quando da primeira autuação da infração;
II - Multa, quando da segunda autuação.
Parágrafo único. A multa prevista no inciso II deste artigo será

fixada entre R$ 1.000,00 (um mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), a depender do porte do empreendimento e das circunstâncias da
infração, tendo seu valor atualizado pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, ou outro índice que venha substitui-lo.

 Art. 3º O descumprimento dos dispositivos desta Lei pelas
instituições públicas de ensino ensejará a responsabilização
administrativa de seus dirigentes, em conformidade com a legislação
aplicável.

Art. 4º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei
em todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa)
dias de sua publicação oficial.

Assembleia Legislativa, em 14 de outubro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem por finalidade assegurar aos alunos
com deficiência visual das instituições públicas e privadas de ensino
de Pernambuco, quando de sua conclusão no ensino médio ou superior,
a obtenção de diploma expedido em braile.

A proposição ainda dispõe que as instituições de ensino deverão
aplicar ao diploma confeccionado em braile as mesmas disposições
quanto aos prazos e procedimentos para registro e emissão do diploma
regular, devendo aquele, inclusive, conter todos os dados obrigatórios
previstos na legislação aplicável (atualmente previstos na Portaria nº
1.095, de 22 de outubro de 2018, do Ministério da Educação).

Essa medida vem corroborar com a total integração da pessoa
com deficiência, contribuindo efetivamente para que estas pessoas
tenham plenamente assegurados o seu direito à educação e à progressiva
remoção de barreiras ao seu convívio, em condições de igualdade na
sociedade.

A matéria busca proteger e garantir a efetivação de direitos
básicos das pessoas com deficiência visual e, portanto, encontra-se
dentro da competência material comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios para “cuidar da saúde e assistência
pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”
(art. 23, II, CF/88). Dessa forma, a proposição contribui para a
integração da pessoa com deficiência, pois reduz desigualdades e barreiras
no campo educacional.

A proposição também vai ao encontro da competência
legislativa da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar
concorrentemente sobre “proteção e integração social das pessoas
portadoras de deficiência” (art. 24, XIV, CF/88).
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Por fim, destaque-se que a proposição mostra-se plena e

materialmente compatível com o corpo constitucional, notadamente
com o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e
a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º IV, CF/
88). A proposição também está de acordo com os princípios
estabelecidos na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência, mais conhecida por Convenção de Nova Iorque,
tratado internacional com força constitucional, vez que aprovado
segundo o rito previsto no art. 5º, §2º, CF/88, e com o disposto no
Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal nº 13.146, de 6 de
julho de 2015).

Ante o exposto, solicito aos nobres parlamentares a aprovação
desta importante matéria.

Assembleia Legislativa, em 14 de outubro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 514 / 19

Determina atendimento prioritário aos portadores
de doenças raras nas redes de saúde pública e
privada do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

Art. 1° - Os hospitais, clínicas, postos de saúde e
estabelecimentos similares da rede pública e privada de saúde do Estado
do Maranhão, ficam obrigados a oferecer atendimento prioritário às
pessoas portadoras de doenças raras para a realização de cirurgias,
agendamento de exames ou consultas, diagnósticos, perícias médicas e
fornecimento de medicação.

§1º A prioridade prevista no caput deve observar o Protocolo
de Classificação de Risco e ser compatibilizada, em igualdade de
condições, com as demais preferências legais, em especial com a de
idosos, gestantes e pessoas com deficiência,

§2º Nas hipóteses de risco iminente à vida, a prioridade
assegurada aos portadores de doenças raras pode ser restringida, a
critério do médico.

Art. 2º - Para os fins desta Lei, consideram-se doenças raras
aquelas previstas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas
(PCDT), do Ministério da Saúde, assim como aquelas que, apesar de
não possuírem protocolos próprios, não estão inseridas como doenças
comuns.

Parágrafo único. A pessoa com doença rara deve comprovar tal
condição mediante apresentação de laudo médico, contendo a respectiva
Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à
Saúde – CID, e a assinatura e o carimbo com o número do registro do
médico competente no Conselho Regional de Medicina - CRM. 

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o
estabelecimento privado às seguintes penalidades, sem prejuízo de
outras previstas na legislação vigente:

I - Advertência, quando da primeira autuação de infração; ou
II - Multa, a ser fixada entre R$ 1.000,00 (mil reais) e R$

5.000,00 (cinco mil reais), considerados o porte da unidade de saúde e
as circunstâncias da infração.

§1º Em caso de reincidência, o valor da penalidade de multa
será aplicado em dobro.

§2º Os valores limites de fixação da penalidade de multa prevista
neste artigo serão atualizados, anualmente, de acordo com o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ou índice previsto em legislação
federal que venha a substituí-lo.

Art. 4º - O descumprimento dos dispositivos desta Lei pelas
unidades públicas de saúde ensejará a responsabilização administrativa
de seus dirigentes, em conformidade com a legislação aplicável.

Art. 5º - A fiscalização do disposto nesta Lei será realizada
pelos órgãos públicos nos respectivos âmbitos de atribuições, os quais
serão responsáveis pela aplicação das sanções decorrentes de infrações

às normas nela contidas, mediante procedimento administrativo,
assegurada a ampla defesa.

Art. 6º - Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente
Lei em todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 14 de outubro de 2019. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Atualmente, no Brasil, há cerca de 13 milhões de pessoas com
doenças raras, segundo pesquisa da Interfarma. Existem também de
seis a oito mil tipos de doenças raras, em que 30% dos pacientes
morrem antes dos cinco anos de idade; 75% delas afetam crianças e
80% têm origem genética. Algumas dessas doenças se manifestam a
partir de infecções bacterianas ou causas virais, alérgicas e ambientais,
ou são degenerativas e proliferativas.

As doenças raras geralmente são crônicas, progressivas,
degenerativas e muitas vezes com risco de morte e não existe uma cura
eficaz existente, mas há medicamentos para tratar os sintomas. Essas
doenças também alteram diretamente a qualidade de vida da pessoa e,
muitas vezes, o paciente perde a autonomia para realizar suas atividades.
Por isso, causam muita dor e sofrimento tanto para o portador da
doença quanto para os familiares.

Nesse sentindo, o presente projeto busca promover a qualidade
de vida, não só do paciente portador de doença rara e/ou genética,
como também da família que lida diariamente com o sofrimento de
lidar com tratamentos longos, caros e agressivos.

Diante disso, o presente Projeto de Lei tem por objetivo
assegurar aos pacientes com doenças raras e/ou genéticas para a
realização de cirurgias, agendamento de exames ou consultas,
diagnósticos, perícias médicas e fornecimento de medicação, dada a
peculiar situação de saúde desses pacientes.

Do ponto de vista constitucional, a proposição em apreço
encontra fundamento na competência concorrente da União, dos
Estados e do Distrito Federal, prevista no art. 24, XII, da Constituição
Federal, segundo o que:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
[...]
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

 
No mesmo sentido, segue entendimento do Supremo Tribunal

Federal:

“LEI DISTRITAL. NOTIFICAÇÃO MENSAL À
SECRETARIA DE SAÚDE. CASOS DE CÂNCER DE PELE.
OBRIGAÇÃO IMPOSTA A MÉDICOS PÚBLICOS E
PARTICULARES. ADMISSIBILIDADE. SAÚDE PÚBLICA.
MATÉRIA INSERIDA NO ÂMBITO DE COMPETÊNCIA
COMUM E CONCORRENTE DO DISTRITO FEDERAL.
ARTS 23, I, E 24, XII, DA CF. RESPONSABILIDADE CIVIL
DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. MATÉRIA DE
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. ART. 22, I.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. I – Dispositivo de lei
distrital que obriga os médicos públicos e particulares do
Distrito Federal a notificarem a Secretaria de Saúde sobre
os casos de câncer de pele não é inconstitucional. II – Matéria
inserida no âmbito da competência da União, Estados e
Distrito Federal, nos termos do art. 23, I, da Constituição
Federal. III – Exigência que encontra abrigo também no
art. 24, XII, da Carta Magna, que atribui competência
concorrente aos referidos entes federativos para legislar
sobre a defesa da saúde. IV – (...). V – Ação direta
parcialmente procedente.” (STF - ADI 2.875, Plenário, Rel.
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Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 4-6-2008, DJE 20-
6-2008). (Grifo nosso). 

Eis, portanto, a razão da proposição que ora apresentamos,
pedindo aos nossos nobres pares desta Casa o seu decisivo apoio para
transformação deste projeto em lei.

Assembleia Legislativa, em 14 de outubro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 018 / 19

ALTERA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO
51 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO,
QUE TRATA DO FUNDO ESTADUAL DE
COMBATE AO CÂNCER.

Art. 1o. O Parágrafo Único do artigo 51 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual passa a vigorar
com a seguinte redação:

Art. 51 – [...]
Parágrafo Único. O Fundo previsto no presente artigo terá
Conselho consultivo, deliberativo e de supervisão, que
contará com a participação de representantes da sociedade
civil, nos termos da lei. [N.R.]

Art. 2o. Os incisos do Art. 52 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual ficam acrescidos
e passam a vigorar com a seguinte redação:

[...]
II - a parcela do produto da arrecadação correspondente a
3% (três por cento) da receita bruta do imposto sobre
operações relativas à circulação de mercadorias - ICMS,
incidentes sobe bebidas alcoólicas. [N.R.]
[...]
VI – transferências de emendas parlamentares individuais
e; [N.R.]
VII – outras receitas, a serem definidas na regulamentação
do referido Fundo. [N.R.]

Art. 3º. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de
sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em São Luís - MA, 14
de outubro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A Proposta de Emenda Constitucional ora apresentada a esta
Casa objetiva tornar o Conselho Consultivo do Fundo Estadual de
Combate ao Câncer – FECC um órgão de natureza deliberativa, para
além das suas funções consultivas e de supervisão.

A modificação se justifica pela seguinte razão:
Deliberação significa discussão com o propósito de resolver

um problema, reflexão que culmina na execução de uma decisão para
sanar algo. No texto original, a função que o Conselho Consultivo do
Fundo Estadual de Combate ao Câncer tem na Constituição é de
acompanhamento. Embora isso tenha sido corrigido na Lei
Complementar nº 170 de 2014, que o regulamentou, a redação
constitucional não foi modificada – oras, é cediço que a Lei
Complementar não pode criar uma competência que não foi dada pela
Constituição, especialmente por ser de hierarquia inferior. Por isso,
para atualizá-la, propõe-se essa modificação, que torna o órgão mais
democrático à medida que para Fishkin e Santos & Sampaio, a essência
da democracia está alicerçada em três valores: deliberação, igualdade

política e participação, onde a deliberação é um processo em que as
pessoas envolvidas podem realizar juízos de ponderação acerca de
opiniões conflitantes em discussões coletivas, mas para que tenha
qualidade é preciso considerar cinco elementos: informação, equilíbrio
substantivo, diversidade, consciência e consideração igualitária. Esses
elementos estão garantidos pela Lei Complementar nº 170 de 2014,
uma vez que estrutura o Conselho Consultivo com membros que
representam as secretarias de Estado competentes (Saúde e
Planejamento e Orçamento), o Conselho Regional de Medicina (que
possui os conhecimentos técnicos) e um representante da Associação
Brasileira de Instituições Filantrópicas de Combate ao Câncer (como
integrante da sociedade civil organizada).

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 de atribuir ao Conselho Consultivo do
Fundo Estadual de Combate ao Câncer – FECC o caráter deliberativo,
fortalecendo as ações do órgão em prol de melhorias no serviço de
saúde pública aos maranhenses, modernizando a Constituição do Estado
do Maranhão e corrigindo eventuais falhas de técnica legislativa que
possam ser questionadas juridicamente.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em São Luís - MA, 14
de outubro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 019 / 19
 

Altera o Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, acrescentando artigos que criam o
Fundo Estadual de Combate à Corrupção.

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

“Art. 69. É instituído, no âmbito do Poder Executivo
Estadual, o Fundo Estadual de Combate à Corrupção, a ser
regulado por Lei Complementar com o fim de assegurar
eficácia às políticas públicas de combate à corrupção no
Estado do Maranhão.
§ 1º Os recursos deste Fundo serão exclusivamente
aplicados em ações destinadas a financiar ações e
programas dos órgãos do sistema de controle interno do
Maranhão que tenham como finalidade o combate à
corrupção.
§ 2º O Fundo previsto no presente artigo terá Conselho
Consultivo e de acompanhamento que contará com a
participação de representantes da sociedade civil, nos termos
da lei.
Art. 70. Compõem o Fundo Estadual de Combate à
Corrupção:
I - 20% (vinte por cento) do valor das multas administrativas
aplicadas pelos órgãos, autarquias e fundações da
Administração Pública Estadual com fundamento na Lei
Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;
II - doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou
estrangeiras;
III - recursos provenientes de dotações constantes dos
orçamentos do Estado;
IV - rendimentos auferidos da aplicação dos recursos do
Fundo;
V - receitas de convênios, consórcios, contratos ou outros
ajustes celebrados com órgãos ou entidades de direito
público ou privado, nacionais ou estrangeiras;
VI - outros recursos que lhe forem destinados.
Art. 71 - Os recursos do Fundo são rotativos, não se
revertendo os saldos do exercício financeiro aos cofres da
Fazenda Estadual.
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Art. 2º. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de

sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição deriva de um estudo de iniciativas de
mesmo teor apresentadas em diferentes estados da federação, tendo,
contudo, sido adaptada ao tipo de proposição adequada a criação de
Fundo, qual seja proposta de emenda constitucional.

 A PEC em análise reflete um dos maiores objetivos da
Administração Pública, estampado em vários princípios
constitucionais, bem como reflete um dos maiores anseios de toda a
sociedade, vez que tem como objetivo prover o Maranhão de formas
efetivas no combate a corrupção.

Muito se fala em combate a corrupção, mas, além de falar é
necessário perquirir alternativas para destinar recursos para tanto,
sendo este o objetivo da presente proposta, que dará meios hábeis e
certamente de grande valia para que a Administração Pública tome
iniciativas concretas no combate a corrupção.

Em atenção ao disposto no artigo 43 da Constituição do Estado
do Maranhão (Princípio da Separação de Poderes) e com respeito às
competências do Poder Executivo, a gestão do Fundo, a criação do
Conselho Consultivo, além da previsão da ações e atividades para as
quais serão destinados os recursos arrecadados (realização de
congressos, campanhas educativas, dentre outras), serão
regulamentadas posteriormente por lei complementar.

Dessa forma, de acordo com a na Lei Federal nº12.846, de 1º de
agosto de 2013, com as Constituições Federal e Estadual, demais
ordenamentos jurídicos, é que contamos com a assinaturas de nossos
pares com o objetivo de criar Fundo Estadual de Combate à Corrupção
no Estado do Maranhão, de forma a possibilitar formas efetivas de
combater a corrupção neste Estado.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÂO, 07 de agosto de 2019. - Wendell Lages
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 012 / 19

REGULAMENTA O FUNDO ESTADUAL DE
COMBATE AO CÂNCER, NA FORMA PREVISTA
NOS ARITGOS 51, 52 E 53 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DO MARANHÃO.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO decreta:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a manter e
regulamentar o Fundo Estadual de Combate ao Câncer, previsto pelo
art. 51 e seguintes do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
– ADCT da Constituição do Estado do Maranhão, vinculado à Secretaria
de Estado da Saúde, com a finalidade de garantir maior qualidade de
vida e de saúde pública a todos os maranhenses portadores de câncer,
com vigência até o ano 2030.

§ 1º. Os recursos do Fundo descritos no caput serão aplicados
em ações preventivas, curativas e de combate ao câncer no Estado do
Maranhão.

§ 2º. As instituições privadas filantrópicas que realizem ações
preventivas e curativas de combate ao câncer, cujos registros no
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) estejam
devidamente atualizados, e que atendam pacientes do Sistema Único
de Saúde mediante convênios, contratos ou instrumentos congêneres
celebrados com o Poder Público poderão ser contempladas pelos
recursos oriundos deste Fundo Estadual de Combate ao Câncer.

§ 3º. Os recursos destinados por este Fundo às instituições
privadas filantrópicas de que trata o artigo 1º desta Lei deverão ser
empregados exclusivamente no atendimento dos pacientes oriundos

do Sistema Único de Saúde – SUS, devendo constar em seus planos de
trabalho todas as especificações necessárias à supervisão exercida pelo
Conselho Consultivo do Fundo Estadual de Combate ao Câncer e à
fiscalização dos demais órgãos de controle externo.

Art. 2° - Constituem receitas do Fundo Estadual de Combate
ao Câncer:

I - a parcela do produto da arrecadação correspondente a 5%
(cinco por cento) da receita bruta do imposto sobre operações relativas
à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual, intermunicipal e de comunicação - ICMS, incidente sobre
cigarros, cigarrilhas, charutos e demais derivados do tabaco;

II - a parcela do produto da arrecadação correspondente a 3%
(três por cento) da receita bruta do imposto sobre operações relativas
à circulação de mercadorias - ICMS, incidentes sobe bebidas alcoólicas.

III - dotações orçamentárias próprias do Estado;
IV - doações, repasses, subvenções, contribuições ou quaisquer

outras transferências de pessoas físicas ou jurídicas de direito público
ou privado do País ou do exterior;

V - verbas resultantes de convênios e acordos com entidades
públicas municipais, estaduais, federais e estrangeiras;

VI – transferências de emendas parlamentares individuais e;
VII – outras receitas, a serem definidas na regulamentação do

referido Fundo.
Parágrafo único. Aos recursos integrantes do Fundo de que

trata este artigo não se aplica o disposto nos arts. 130, inciso IV e 138,
inciso IV, da Constituição, assim como qualquer desvinculação de
recursos orçamentários.

Art. 3º. Fica instituído o Conselho Consultivo do Fundo
Estadual de Combate ao Câncer, órgão consultivo, deliberativo e de
supervisão, que tem as seguintes finalidades:

I - coordenar a formulação das políticas e diretrizes gerais que
orientarão as aplicações do Fundo;

II - selecionar programas e ações a serem financiados com
recursos do Fundo;

III - coordenar, em articulação com os órgãos responsáveis
pela execução dos programas e das ações financiados pelo Fundo, a
elaboração das propostas orçamentárias a serem encaminhadas à
Secretaria Estadual de Planejamento e Orçamento, para inclusão no
projeto de lei orçamentária anual, bem como em suas alterações;

IV - acompanhar os resultados da execução dos programas e
das ações financiados com recursos do Fundo;

V - dar publicidade, com periodicidade estabelecida, dos
critérios de alocação e de uso dos recursos do Fundo;

VI - aprovar a alienações gratuitas ou onerosas de bens
pertencentes ao Fundo e;

VII – supervisionar a prestação de contas, juntamente com os
demais Órgãos de Controle Externo, dos recursos destinados às
instituições privadas para atendimento dos pacientes oriundos do
Sistema Único de Saúde, conforme os planos de trabalho e os relatórios
de atividades

Art. 4°. O Conselho Consultivo do Fundo de Combate ao
Câncer - CONFUC será composto de 5 (cinco) membros titulares e
seus respectivos suplentes, tendo a seguinte composição:

I - um representante da Secretaria de Estado da Saúde, como
Presidente;

II - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento
e Orçamento;

III - um representante da Defensoria Pública do Estado;
IV - um representante do Conselho Regional de Medicina;
V - um representante da Associação Brasileira de Instituições

Filantrópicas de Combate ao Câncer - ABIFCC.
§ 1º. Os membros titulares e seus respectivos suplentes serão

nomeados pelo Governador do Estado, com mandato de 02 (dois)
anos, permitida a recondução.

§ 2º. Será lavrada ata, em livro próprio, de todas as reuniões do
CONFUC, devendo a resenha ser publicada no Diário Oficial do Estado.



QUARTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2019                                                                                DIÁRIO DA ASSEMBLEIA10
§ 3º. O Regimento Interno do Conselho Consultivo, que

estabelecerá sua organização, normas de funcionamento, será aprovado
por ato do Governador do Estado.

Art. 5º. Os recursos do Fundo são rotativos, não se revertendo
os saldos do exercício financeiro aos cofres da Fazenda Estadual.

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial
a Lei Complementar No.170/2014.

Art. 7°. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em São Luís - MA, 14
de outubro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A Lei Complementar nº 170/2014 foi um avanço no tratamento
oncológico no Maranhão, na medida em que regulamentou o Fundo
Estadual de Combate ao Câncer, na forma prevista nos artigos 51, 52
e 53 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado do Maranhão. Contudo, há empecilhos que
geram grande insegurança jurídica, quais sejam:

a) omissão legislativa – o texto da Lei Complementar nº 170/
2014 é omisso no que tange à possibilidade de transferência de recursos
do referido fundo para custear ações de prevenção e combate ao câncer
realizadas por instituições privadas de caráter filantrópico, que atuem
em complementariedade ao Sistema Único de Saúde. A ausência de um
dispositivo legal que estabeleça critérios de transferência a essas
instituições, especialmente as que realizam atendimentos a particulares
e convênios, poderia expor os agentes administrativos (públicos e das
próprias instituições) a ações de improbidade administrativa;

b) impossibilidade de membro do Ministério Público
exercer função em órgão consultivo – conforme remansosa
jurisprudência do Tribunais Superiores, aos membros do Parquet é
vedado o exercício de outra função (exceto as de magistério),
especialmente em órgão integrante da estrutura do Poder Executivo,
pelo risco ao comprometimento e autonomia da instituição. Assim,
não há que se falar em representante ministerial no Conselho Consultivo
do Fundo de Combate ao Câncer, como aduz o art. 4º, III da LC 170/
2014.  Nesse sentido, parecer do Ministério Público Federal:

O Supremo Tribunal Federal possui firme jurisprudência
no sentido de ser vedado ao Membro do Ministério Público o
exercício de qualquer outra função pública que não a de magistério
ou cargos e funções afetos à própria administração superior do
Ministério Público (ADIs nºs 3.574, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe 1º.6.07 e 3.298, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 29.6.07), ainda
que se trate de órgão consultivo ou deliberativo (RE 660.450, Rel.
Min. Celso de Mello, DJe de 1º.08.2012).

Diante do exposto e para solucionar problemas tão graves,
emendas à legislação em discussão não seriam suficientes,
principalmente para solucionar o vício formal de iniciativa. Por isso,
propõe-se a revogação da Lei Complementar nº 170/2014 pelo novo
diploma legal apresentado, solucionando eventuais problemas jurídicos
que possam surgir. Destacam-se as seguintes alterações:

a) para solucionar a omissão legislativa – a inclusão dos
parágrafos 1º, 2º e 3º ao art. 1º, bem como o inciso VII ao art. 3º,
prevendo a possibilidade das instituições privadas filantrópicas que
atendem pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS de receberem
recursos oriundos do Fundo Estadual de Combate ao Câncer, cumpridos
os requisitos pertinentes, com a devida supervisão do Conselho
Consultivo.

b) para solucionar a impossibilidade de membro do
Ministério Público exercer função em órgão consultivo – a
modificação do art. 4º, inciso III, que previa o Parquet integrando o
Conselho Consultivo, para incluir a Defensoria Pública do Estado,
também função essencial a Justiça, que tem como finalidade a defesa
dos necessitados e a promoção dos direitos humanos. Em relação à
natureza das atribuições do Conselho Consultivo, adicionamos a
capacidade deliberativa: Deliberação significa discussão com o

propósito de resolver um problema, reflexão que culmina na execução
de uma decisão para sanar algo. No texto original, a função que o
Conselho Consultivo do Fundo Estadual de Combate ao Câncer tem
na Constituição é de acompanhamento. Embora isso tenha sido
corrigido na Lei Complementar nº 170 de 2014, que o regulamentou, a
redação constitucional não foi modificada – oras, é cediço que a Lei
Complementar não pode criar uma competência que não foi dada pela
Constituição, especialmente por ser de hierarquia inferior. Por isso,
para atualizá-la, propõe-se essa modificação, que torna o órgão mais
democrático à medida que para Fishkin e Santos & Sampaio, a essência
da democracia está alicerçada em três valores: deliberação, igualdade
política e participação, onde a deliberação é um processo em que as
pessoas envolvidas podem realizar juízos de ponderação acerca de
opiniões conflitantes em discussões coletivas, mas para que tenha
qualidade é preciso considerar cinco elementos: informação, equilíbrio
substantivo, diversidade, consciência e consideração igualitária. Esses
elementos estão garantidos por esta Projeto de Lei Complementar,
uma vez que estrutura o Conselho Consultivo com membros que
representam as secretarias de Estado competentes (Saúde e
Planejamento e Orçamento), o Conselho Regional de Medicina (que
possui os conhecimentos técnicos), a Defensoria Pública do Estado, e
um representante da Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas
de Combate ao Câncer (como integrante da sociedade civil organizada).

 Saliente-se que no Maranhão estima-se que haja 7.660 novos
casos de câncer por ano e cerca de 3.570 desses casos são atendidos
pelo Hospital Aldenora Bello, que chega a realizar cerca de 220.659
atendimentos ambulatoriais, entre consultas, exames diagnósticos e
procedimentos diversos (dados de 2018). O custeio dessas ações tem-
se tornado progressivamente mais difícil, em decorrência da não
atualização dos valores dos repasses oriundos do Sistema Único de
Saúde. Diante disso, é imperioso garantir um regramento legal que
possibilite o aporte de recursos a instituições como a supracitada,
permitindo a continuidade das ações de prevenção e combate ao câncer
no estado com a máxima qualidade possível.

Neste sentido, mantido o sufocamento financeiro dos recursos
para a saúde destinados a essas instituições, o tratamento de câncer no
Maranhão sofrerá uma paralisação parcial, prejudicando milhares de
pessoas que dependem desse atendimento. Demonstra-se, dessa forma,
a importância e urgência da matéria.

Considerando ser competência concorrente entre União e
Estados a proteção e defesa do sistema de saúde, nos termos do art.
24, XII da Constituição Federal, e mesma previsão se encontra no art.
12, II, l da Constituição do Estado do Maranhão, que também dispõe
de uma seção inteira destinada a saúde, onde, nos artigos 206 e 209,
impõe ao Estado a obrigação de organizar e defender a saúde com ações
preventivas e da prestação de serviços necessários, incluindo, nestes,
a atuação curativa, bem como não sendo vedada a destinação de recursos
públicos nessa área às instituições filantrópicas, verifica-se a
constitucionalidade formal (desde que sanado o vício de iniciativa) e
material da legislação apresentada.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em São Luís - MA, 14
de outubro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 133 / 19

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “João
do Vale” ao artista visual Romildo Rocha.

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo João
do Vale para o artista visual Romildo Rocha em função de sua
contribuição para o desenvolvimento cultural e artístico do Estado do
Maranhão.

 Art. 2º Este Projeto de Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 14 de outubro de 2019. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual
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JUSTIFICATIVA

O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão
dispõe, em seu artigo 139, “f”, Medalha do Mérito Legislativo João
do Vale, concedida para os cidadãos que concorreram para o
desenvolvimento cultural e artístico do Maranhão ou do Brasil.

Romildo Rocha é natural de São Luís do Maranhão. O artista
visual desenvolve trabalhos em três expressões artísticas – a ilustração,
o graffiti/muralismo e a xilogravura. A valorização da cultura brasileira,
nordestina e maranhense é o grande direcionador de suas obras.

Na Vila Embratel, bairro de nascença e morada, Romildo Rocha
faz um grande projeto de muralismo, colorindo o bairro com graffitis
junto a outros artistas da Ilha. Além de colorir São Luís, tem murais
nos municípios de Peritoró/MA, Pedro II/PI, Vitória/ES e Porto Alegre
(RS).

Muito do que Romildo Rocha expõe em suas obras é herança
direta de seus pais, ambos nasceram em pequenos povoados do
Maranhão. Francisco, o pai, nasceu no interior de Duque Bacelar,
onde trabalhava com roça lidando com terra e gado e mais tarde foi
caminhoneiro. A mãe, Rosely, nasceu no interior de Coelho Neto e foi
quebradeira de coco babaçu. A obra do artista é um resgate histórico da
essência nordestina.

Atualmente, ele transforma a paisagem urbana em ilustrações
de contos de cordel pintados com cores vívidas, remetendo à uma
reinterpretação da história nordestina. Nelas, estão retratados o
sertanejo, o cangaceiro, o bode, a dançarina de tambor de crioula, a
cozinheira, a mãe, o menino, o índio e o negro.

Além de ilustrações, Romildo faz xilogravuras (gravuras em
relevo sobre madeira), além disso também produz camisas, adesivos,
pinturas e cartões que faz com seus designs.

Em 2018, o jovem artista criou o Projeto Cores da Vila que tem
como principal objetivo despertar nas crianças a imaginação, o senso
de pertencimento e a identificação, usando a arte como uma ferramenta
de transformação. Por fazer parte de um bairro periférico, com muitas
crianças e altos índices de criminalidade e de evasão escolar, o artista
aproxima a arte da comunidade.

Em razão de sua grande contribuição cultural, artística e social
para a nossa Ilha e para o nosso Estado, é que Romildo Rocha se faz
digno de receber esta tão honrosa medalha do mérito legislativo.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 14 de outubro de 2019. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 033 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art.148 do Regimento Interno,
deste poder, solicitamos o envio de Moção de Aplausos e congratulações
aos formandos da Turma 2019.1, parabenizando-os pela formatura no
curso de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Piauí-UFPI
– Campos Rei Veloso/Parnaíba Piauí, colação de Grau ocorrida em 30
de agosto de 2019 na quadra Poliesportiva da Universidade, situada na
Av. São Sebastião, 2819 – Reis Veloso.

Externamos nosso respeito, admiração e reconhecimento ao
empenho, dedicação e esforços de todos os formandos para alcançar o
objetivo pretendido, o que representa a consolidação do papel político
social da UFPI na cidade de Teresina-PI.

Desejamos muito êxito no exercício da honrosa profissão de
Engenheiro de Pesca. Um novo ciclo de vida se inicia e novas conquistas
serão necessárias para o desenvolvimento pessoal e profissional.

Dignos de respeito e admiração agradeço a todos da turma
2019.1, a honra de ter sido escolhido e homenageado como profissional
de referência para essa turma. Muito grato! Sinto-me honrado pela
deferência.

Esta celebração não marca só o final de uma grande etapa, mas
também o começo de uma nova vida cheia de glórias e sucessos. Parabéns
pela formatura!

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 0814 de
outubro de 2019. – EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB

REQUERIMENTO Nº 573 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder,
requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja
encaminhada Mensagem de Congratulações e Aplausos ao
SINPROESEMMA – Sindicato dos Trabalhadores em Educação
Básica das Redes Públicas Estadual e Municipal do Maranhão,
através de seu Presidente Professor Raimundo Oliveira, pelo “Dia
do Professor”, comemorado em 15 de Outubro.

Vale ressaltar que apesar de todas as dificuldades e percalços,
a carreira do professor é uma das mais importantes, pois oferece uma
grande oportunidade para que as pessoas não só acumulem saberes,
mas também oportunizem a outras pessoas o desenvolvimento das
diferentes formas de conhecimento.

É importante lembrar que a função do Professor não é transmitir
só informações, mas fazer com que o aluno consiga assimilar melhor as
características e processos inerentes ao mundo em que vive em sala de
aula.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 11 de Outubro de 2019.
- Helena Duailibe - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 16.10.19
EM: 15.10.19

REQUERIMENTO Nº 575 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Excelência, após
ouvido o plenário, que seja registrado nos Anais da Assembleia
Legislativa do Maranhão, que esta casa, congratula-se com o senhor
Regivaldo Bezerra da Silva, mais conhecido como “Bezerra”,
pela criação e manutenção do Memorial do Futebol Brasileiro,
em Barra do Corda-MA.

Pelo reconhecimento de seus serviços prestados em prol da
cultura maranhense na cidade de Barra do Corda do Estado do
Maranhão. O senhor Regivaldo Bezerra da Silva criou o Memorial do
Futebol Brasileiro a bastante tempo e desenvolve um trabalho de
excelência na valorização da cultura e do esporte na região central do
Estado. Várias mudanças positivas foram percebidas no
desenvolvimento da cultura da cidade desde então. Dito isso, é
perceptível a necessidade de parabeniza-lo pela ótima iniciativa e
manutenção do instituto demonstrada.

Plenário Deputado “Nagibe Haickel”, do Palácio Manuel
Beckman, de 14 de outubro de 2019. - Fernando Pessoa - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 16.10.19
EM: 15.10.19

INDICAÇÃO Nº 1358 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada a presente indicação, ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Edivaldo Holanda e ao
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Secretário Municipal de Trânsito e Transporte – SMTT sr. Francisco
de Canindé Ferreira Barros, solicitando sinalização horizontal e
vertical, sobretudo, com a demarcação de faixa de pedestres entre a
Rua Duque Bacelar, Barão de Itapary e Estrada Velha do Calhau,
pertencentes ao bairro Recanto dos Nobres Alto do Calhau
especificamente em frente ao Zero Hora Athenas e Rei do Galeto, bem
como no cruzamento estabelecido entre a Rua Marquês de Olinda,
Duque Bacelar e Rua do Sítio e em demais pontos estratégicos do
bairro, especificamente para auxiliar a travessia de pedestres de modo
a tornar o Trânsito em condições mais seguras.

A ausência de sinalização nessas vias compromete a
trafegabilidade por serem locais não atendidos pela fiscalização
eletrônica.  Portanto, o objetivo maior da solicitação é evitar encontro
de fluxos que se cruzam e principalmente facilitar a acessibilidade, a
travessia de pedestres, ciclistas e condutores de veículos automotores,
somado ao fluxo dos moradores da área residencial e também por se
tratar de via de acesso para outros bairros, população  que utilizam
constantemente as citadas vias, correndo o risco de acidentes,
atropelamentos e outros, sobretudo, por serem locais com alta
concentração de crianças, alunos e idosos, requerendo atenção redobrada
no aspecto de sinalização das faixas de pedestres.

Assim, caracterizado o problema apresentado, acreditamos que
a solicitação será estudada com especial atenção e, contará com o
apoio de Vossas Excelências, que certamente atenderão a justificada
reivindicação da população do bairro e comunidades circunvizinhas.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 14 de outubro de
2019. - EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual – PSB

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

INDICAÇÃO Nº 1359 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 152, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência
que seja encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO ESTADO,
O EXCELENTÍSSIMO SR. FLÁVIO DINO, solicitando que sejam
implantados GUICHÊS DO DETRAN, no Viva Cidadão de Viana -
MA.

Tal solicitação se faz necessária em razão da premente
necessidade dos serviços do DETRAN-MA naquela localidade, sendo
que beneficiará não só os vianenses, mas vários Municípios da baixada
maranhense.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de
março de 2019. - Mical Damasceno – Deputada Estaudal

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

INDICAÇÃO Nº 1360 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO ILUSTRÍSSIMO
DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA CEMAR,
SENHOR JOSÉ JORGE LEITE SOARES, solicitando providências
no sentido de determinar A DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO DA
REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL NA
COMUNIDADE “PICO DO SOL”, NO MUNICÍPIO DE
MARANHÃOZINHO, LOCALIZADA EM ÁREA  LIMÍTROFE
COM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ, A
APROXIMADAMENTE 12 QUILÔMETROS DA REDE DE ALTA
TENSÃO, considerando que as famílias que residem na referida

comunidade não têm acesso a energia elétrica, além do que, energia
elétrica é fundamental para a melhoria da qualidade de vida e para o
desenvolvimento socioeconômico das comunidades.

          As famílias que residem na comunidade “Pico do Sol”,
fazem parte de um universo que ainda não tiveram acesso a esse serviço
público essencial, aliás, o que querem é realizar um sonho; o de desfrutar
dos benefícios da energia elétrica em suas residências. Querem desfrutar
da satisfação de poderem manusear um aparelho eletrodoméstico, de
terem suas residências iluminadas, de terem a oportunidade de presenciar
o desenvolvimento da atividade familiar rural produtiva, enfim.

A comunidade “Pico do Sol” anseia pelo momento em que
será contemplada com a obra de infraestrutura em energia elétrica e
viver como verdadeiros cidadãos. “Só sabe a importância que tem a
energia elétrica em uma residência quem vive todas as noites no escuro”.

Portanto, solicitamos de V. Sa. na qualidade de Diretor
Institucional da CEMAR, a atenção especial ao nosso pleito e que o
mesmo seja executado ainda no exercício de 2019. Cópias de protocolo
em anexo.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 14 de outubro de 2019. - DEP.
DETINHA – PL - 2º VICE-PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 1361 / 19

Senhor Secretário,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao PRESIDENTE DA CAEMA – COMPANHIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO, Senhor Carlos
Rogério Santos Araújo, solicitando a construção de um Sistema
Simplificado de Abastecimento de Água, no povoado Serraria, na
cidade de Esperantinópolis-MA, no intuito de beneficiar e garantir
direitos básicos e fundamentais para a população da respectiva cidade.

Certo de sua presteza e colaboração, agradeço desde já.
FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA - Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Expediente lido. À publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados. Senhoras Deputadas, não há deputados
inscritos no Pequeno Expediente até agora, vou suspender a Sessão,
por dois minutos, até que alguém se inscreva.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO – Reaberta a Sessão. Concedo a palavra à Deputada
Daniella Tema, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, Senhores Deputados e Deputadas,
galeria, imprensa, telespectadores, TV Assembleia, ouvintes da rádio
Alema, internautas que nos acompanham por meio das redes sociais,
bom dia a todos vocês. Hoje, eu venho a esta tribuna, inicialmente,
para parabenizar todos os nossos professores pelo seu dia. Professores
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aí que cumprem e que fazem o papel mais bonito de todas as profissões,
que é ensinar, que terminam impulsionando todas as outras profissões.
Eu venho, então, aqui parabenizá-los pelo seu dia. E dizer a vocês que
eu reconheço, profundamente, essa importante profissão que precisa
ser melhor remunerada, precisa ser melhor vista tanto pela classe política
quanto por todos os Poderes. Meus parabéns a todos os professores
do nosso Maranhão, também para falar um pouquinho para vocês
sobre o nosso final de semana, nossa extensa agenda que tivemos na
região Central do estado, onde dia 11, nós tivemos uma linda festa no
município de Tuntum. Uma festa realizada pela Prefeitura Municipal,
pelo Prefeito Tema, pela Secretaria de Assistência Social, por meio da
equipe da Secretária Neide Cunha. Uma linda festa em praça pública,
onde fizeram a alegria de centenas, de milhares de crianças daquele
município. E não parou por aí: no dia 12, nós também estivemos, logo
pela manhã, acompanhando a pré-candidata a vereadora Luciene Lima,
na Associação da Polícia Militar. E, na oportunidade, nós também
levamos um pouco mais de alegria para as crianças de Presidente Dutra.
Na oportunidade, distribuímos centenas de presentes, com
brincadeiras. É sempre bom. Eu, que tenho uma filha e que já fui
criança, como todos vocês que nos acompanham, a gente sabe da
importância dessa fase da vida. A gente sabe da importância dos
pequenos gestos durante essa fase da vida. E eu acho sempre importante
e plausível não deixarmos passar em branco. E, assim, a gente fez.
Participamos dessa festa ao lado da Luciene e apoiamos diversas outras
festas que tiveram dentro do município, diversos outros eventos que
tiveram dentro do município. Quero parabenizar também o pré-
candidato a vereador Fernando Sereno, com o seu grupo, que também
promoveu alegria para as crianças de Presidente Dutra. Parabenizar
todas as lideranças, que, de alguma forma, fizeram seu papel de cidadão,
proporcionando um pouco mais de alegria, de felicidade para as crianças
nesse dia 12 de outubro. Também estivemos ainda, no dia 12, no
município de Tuntum, num bairro carente do município, bairro da Vila
Bento. E lá distribuímos centenas de presentes também. Arrancando
inúmeros vastos sorrisos nos rostos das crianças tutoienses. E o final
de semana não parou por aí porque nós estivemos também no povoado
da Zona Rural do município de Tuntum. Eu estive acompanhando o
Prefeito do município, o Prefeito Dr. Tema, acompanhando o Deputado
Federal Aluísio Mendes, grande parceiro do município, grande parceiro
político, que tem sido do Prefeito Tema, da Deputada Daniella Tema.
E na oportunidade, entregamos três quilômetros de asfalto
aproximadamente ao povoado da Zona Rural, Povoado Samborá I,
Samborá II e Ipuirú. Nós conseguimos, Deputado Edivaldo, tirar as
pessoas da poeira. O Prefeito Tema está de parabéns por estar levando
pavimentação asfáltica agora para a zona rural. São vários povoados
da zona rural sendo asfaltados. Asfaltamos agora esses três povoados.
Nós temos mais oito povoados agora para serem asfaltados nos
próximos dias, nos próximos meses. Realmente é um marco, num
momento de crise, você levar um pouco mais de dignidade para a zona
rural de um município pequeno como o município de Tuntum. Então,
eu aproveito aqui a oportunidade para parabenizar a gestão do Prefeito
Tema, em virtude disso, e também para agradecer às pessoas que se
fizeram presentes. Uma linda festa nesse povoado, onde nós contamos
com a presença do Prefeito de São Domingos, Zé da Folha, com a sua
comitiva, de vários vereadores do município de Tuntum, como o
Vereador Alan Noleto, Vereador Everaldo, Vereador Nonatinho,
Vereador Zé de Ourinho, inúmeros vereadores, Vereador Marcos do
Carlito, assim como também das lideranças locais do povoado que
foram quem organizou essa linda festa dentro do povoado. Os
parabenizo e, ao mesmo tempo, agradeço a receptividade que tiveram
conosco. E dizer também a vocês que a gente fica muito feliz de poder
estar contribuindo de alguma forma. Já anunciamos também, na
oportunidade, a praça que está sendo construída também na zona rural
do município de Tuntum. Uma praça da juventude em parceria com o
Governo do Estado, com a Secretaria de Esporte e com a Secretaria da
Juventude, uma linda praça no povoado Creoli do Bina. Povoado este
que já tem recurso assegurado pelo Deputado Aluísio Mendes para a
pavimentação asfáltica do povoado. Já estamos correndo atrás para

fazer também a pavimentação asfáltica da estrada vicinal que liga a
zona rural do município de Creoli do Bina a BR-135, e nós estamos
também correndo atrás disso, que nos próximos dias receberemos com
certeza uma positiva do nosso Deputado Federal, Aluísio Mendes,
que tem sido um grande parceiro. Então, eu que só aproveitar o espaço
para concluir aqui e agradecer, de fato, toda a parceria que o Deputado
Aluísio Mendes vem tendo com o município de Tuntum, assim também
como a parceria do Governo do Estado com esse importante município
da nossa região e dizer que eu fico muito feliz, como Deputada, por
poder contribuir de alguma forma para que os benefícios cheguem a
essas cidades maranhenses. Um forte abraço a todos e fiquem na
presença e na santa paz de Deus.

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

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhores Membros da Mesa, Senhoras e
Senhores Deputados, imprensa. Senhor Presidente, hoje é uma data
muito importante, que é o Dia do Professor. Que na realidade o Dia do
Professor deveria ser todos os dias, 365 dias ao ano. E nós aqui vamos
fazer algumas homenagens ao professor, esse mestre. Todas as
homenagens são poucas para o profissional que é o mestre das
profissões. Todos os valores são poucos para a profissão, uma das
mais dignas de valorização. Ser professor é abrir mão de muitos
momentos pessoais e fazem história na vida de muitas pessoas. É
mostrar o caminho para quem não sabe aonde ir. É a luz para aqueles
que estão na escuridão. Ser professor é ser mudança, é olhar para o
conhecimento como algo que precisa ser mediado. É entender que cada
aluno tem o seu ritmo e que a melhor forma de ensinar é amar o que faz.
Ser professor é nunca desistir. É saber que na escola que ensina também
se aprende a valorizar e a respeitar o outro. A todas as professoras fica
o meu carinho, a admiração, respeito pela importância que cada um
tem no desenvolvimento de uma nação. Parabéns àqueles que são os
pilares de todas as profissões. Parabéns aos mestres dos mestres.
Parabéns aos professores, a todos os educadores da rede privada, da
rede municipal, da rede estadual, da rede federal, enfim, a todos os
educadores. A todos os professores. Parabéns por esta data tão
importante que é o seu dia, o Dia do Professor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores Deputados, alguém mais gostaria de se inscrever no
Pequeno Expediente? Com a palavra o Deputado Wellington do Curso,
por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores, nobres parlamentares deputados e deputadas,
galeria, imprensa, internautas que nos acompanham por meio da TV
Assembleia, o nosso mais cordial, bom dia. Que Deus seja louvado.
Senhor Presidente, na manhã de hoje, durante o Pequeno Expediente,
eu vou utilizar dos recursos audiovisuais que nós temos disponíveis
na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, inclusive na nossa
Sessão Plenária, para tratar da Vala da Macaúba. Nós temos percorrido
São Luís e temos identificado vários problemas. E, nas nossas redes
sociais, nos dois últimos dias, nós fomos procurados por vários
internautas e moradores da região central de São Luís que padecem
com dois problemas graves, desde a problemática da falta de água em
bairros como Lira, Belira, Codozinho, Madre Deus, que são bairros
centrais de São Luís em que as pessoas padecem com a falta de água e
a falta de infraestrutura. Estivemos pessoalmente na região abrangida
pela Vala da Macaúba, uma área totalmente abandonada pelo poder
público. No vídeo que nós recebemos, a moradora: “Solicito apoio e
atenção ao Governo do Estado, Governador Flávio Dino e do Prefeito
Edivaldo Holanda”. Inclusive com fotos e imagens da situação do Vale
da Macaúba. Lembrando que é um problema antigo. É um problema
antigo. É um problema de mais de vinte anos. Deputado Roberto
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Costa, essa foto é da década de noventa. Presidente Othelino, essa
foto da década de noventa é da época ainda de João Alberto. Senhoras
e senhores, Deputado Edivaldo Holanda, essa foto, Deputado Edivaldo
Holanda, é da década de noventa, o então Governador do Estado, João
Alberto, caminhando pelas calçadas nas ruas lá próxima à Vala da
Macaúba. E essas obras percorriam várias ruas, descendo ali do Lira,
Belira, Codozinho. E, Deputado Roberto Costa, uma foto histórica. O
Deputado Wellington foi procurar, foi buscar o problema longe. As
primeiras ações desenvolvidas lá, as primeiras ações desenvolvidas
nessas valas foram pelo Governador João Alberto. O então Governador
João Alberto fez as galerias, fez com que essas ruas se tornassem
trafegáveis. Mas vejo que o problema ainda persiste. O problema
ainda persiste até os dias de hoje. E essa área toda que abrange,
principalmente essa área do centro de São Luís, é responsabilidade do
Governo do Estado, responsabilidade da Prefeitura de São Luís,
responsabilidade da Caema. Estamos, inclusive, provocando a Prefeitura
de São Luís por conta do convênio com a Caema, para verificar a
situação que se encontra. Nós temos aí o esgoto correndo a céu aberto.
Então vejam, essa região onde o esgoto é jogado diretamente no Rio
Bacanga e todo esse trajeto por onde passa próximo ao Centro de São
Luís, próximo a região central de São Luís deságua sem nenhum tipo de
tratamento no Rio Bacanga. E esse trajeto percorrendo vários bairros,
como o Lira, Belira, Madre Deus. E ele faz esse contorno passando
por trás do Tribunal Regional do Trabalho e deságua no Rio Bacanga e
sem nenhum tipo de tratamento. Então essa reclamação já é bastante
antiga, estamos provocando o Ministério Público para que tomem as
devidas providências. Estamos solicitando informações da Prefeitura
de São Luís, do Governo do Estado, bem como também da Caema para
que possa providenciar a infraestrutura nessa área, não só limpeza da
galeria, mas também o guarda-corpo em toda área da Vala da Macaúba,
bem como também o trabalho a ser realizado pela Caema em toda essa
região. Como já falamos esse trabalho foi feito na década de 90, mas
um trabalho inicial que não foi concluído, esse trabalho não chegou a
ter conclusão e, principalmente, a conclusão até chegar ao rio Bacanga
onde é despejado de forma in natura, é despejado sem nenhum
tratamento no Rio Bacanga. Então precisamos dar a devida atenção e
estamos provocando o Ministério Público, cobrando informações
também da Prefeitura de São Luís bem como da Caema. Então é um
problema grave, já se arrasta por muitos anos. Nós já estivemos lá
fazendo a tomada de imagens, de fotos e estaremos retornando
novamente nas próximas 24h à região da Vala da Macaúba, para que
possamos inclusive mostrar que há condições, que tem possibilidades
de solucionar o problema. Vamos apresentar solução para o problema,
inclusive com destinação de emendas parlamentares para que possa
ser feita a conclusão dessas obras. Como foi feito na década de 90, a
conclusão tapando as galerias para que possa ter uma via, da mesma
forma solicitamos o tratamento do esgoto e solicitamos também um
trabalho de infraestrutura por parte do Governo e da Prefeitura de São
Luís. Então era o que tínhamos para o momento, Senhor Presidente. Já
protocolamos a documentação aqui nesta Casa solicitando da Caema,
solicitando da Prefeitura de São Luís, solicitando ao Governo do Estado
e estaremos mais uma vez também na região do Centro de São Luís, no
Lira, Belira, Madre Deus e principalmente na região que compreende a
Vala da Macaúba até ser desaguado, até ser jogado de forma in natura
sem nenhum tipo de tratamento no Rio Bacanga. Era o que tinha para
o momento, Senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Senhor Presidente,
Deputado Adriano.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Conferência de
quórum, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Adriano, fazia tempo que V. Ex.ª não pedia
conferência de quórum, estou até desacostumado. Peço que zere o
painel e os Deputados e Deputadas confirmem suas presenças. Peço
aos Senhores Deputados que observem que o painel vai ser zerado e
precisa confirmar a presença novamente, se assim desejarem. Está
liberado o painel para confirmar as presenças. Conferência de quórum
foi pedida pelo Deputado Adriano e nós estamos fazendo a conferência
de quórum para iniciar a Ordem do Dia e apreciar a Medida Provisória
n° 297. Medida Provisória n° 297, de autoria do Poder Executivo,
encaminhada pela Mensagem 070, altera a Lei n° 10.794 de 28 de
fevereiro de 2018, (lê). Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
eu quero só encaminhar essa Medida Provisória, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – V. Exa. tem cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Obrigado. Bom dia,
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, galeria,
telespectador da TV Assembleia, internautas, funcionários desta Casa,
maranhenses. Senhor Presidente, eu subo a esta tribuna para discutir a
Medida Provisória nº 297/2019. Nós votamos aqui, alguns meses atrás,
também um projeto de lei do Governo do Estado que foi colocado em
regime de urgência e que tratava do programa “Habitar no Centro” e
também “Adote um Casarão”. Bom, Senhor Presidente, como todos
nós sabemos, esse projeto passou por aqui. Eu tinha colocado até uma
emenda que eu coloquei em destaque. Esta emenda foi reprovada pelo
Plenário. A emenda previa colocar no projeto toda a região do Lira,
Belira, Madre Deus e ampliar o projeto para outras regiões do Centro
Histórico do estado do Maranhão. Nós aqui deputados, a maioria
rejeitou a emenda e agora o Governo do Estado manda a esta Casa uma
medida provisória consertando aquele projeto de lei e incluindo no
projeto a região do Lira e Belira. Ou seja, nós perdemos aqui a
oportunidade de incluir no projeto Lira e Belira e outras regiões do
Centro Histórico da cidade de São Luís. Nós perdemos aqui a
oportunidade de incluir e ampliar o projeto, por quê? Porque foi
proposto pelo Deputado Adriano Sarney, que é de oposição, contra a
vontade do Governador Flávio Dino. E agora o Governador Flávio
Dino manda aqui uma medida provisória incluindo justamente Lira e
Belira dentro do projeto. Se nós fôssemos realmente independentes e
se nós fôssemos realmente um Poder que fizesse o bem para o Centro
Histórico do estado do Maranhão, nós aqui colocaríamos uma emenda
a esta lei aprovando a ampliação ainda mais nesse projeto para a Madre
Deus e outras áreas do Centro Histórico do estado do Maranhão.
Perdemos a oportunidade de atuarmos em prol da cidade de São Luís e
agora o Governo do Estado manda uma medida provisória consertando
aquilo que eu já tinha sugerido aqui nesta tribuna. Agora muito eu fico
impressionado. Vou votar a favor da medida provisória. Vou votar
porque atenderam ao pedido que eu vim fazer aqui na tribuna. Mas
muito me deixa impressionado que estes programas do Governo do
Estado para o Centro de São Luís, para São Luís é apenas um projeto
de poder do Governador Flávio Dino para promover o Secretário das
Cidades, Rubens Júnior. Nós aqui, e aqui eu coloco também aqueles
Deputados que fazem parte do Governo e que atuam em São Luís,
perdemos a oportunidade de modificarmos e ampliarmos esse projeto
aqui e agora o Governo do Estado refaz, conserta e manda, porque tem
um candidato a Prefeito de São Luís que se chama Rubens Júnior e está
na Secretaria das Cidades. São essas as oportunidades que nós temos
aqui no Legislativo para fazermos realmente a diferença no Estado do
Maranhão e na nossa capital São Luís. Mas aqui, por um descuido ou
por mando de Flávio Dino, perdemos essa oportunidade e esta fala é
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muito direcionada àqueles que têm a base aqui em São Luís, àqueles
que querem o bem aqui para esta cidade. Não foi o caso da Oposição,
Deputado Wellington, Deputado César e outros Deputados que votaram
a favor dessa emenda, que hoje, depois de alguns meses, está sendo
corrigida pelo próprio Governador do Estado em prol de uma
candidatura de Rubens Pereira Júnior. É esse tipo de oportunidade que
passa para esta Casa que temos que parar e refletir. Este tipo de coisa
que temos que ver que somos o Poder independente do Poder do
Palácio dos Leões e que nós precisamos, sim, ter autonomia necessária
para que a gente possa legislar em prol do Maranhão e em prol de São
Luís. Está aqui, rejeitando a minha emenda incluindo Lira, Belira e
Madre Deus e outra região, e o Governo do Estado manda agora uma
Medida Provisória, que eu vou votar a favor, incluindo Lira e Belira.
Que fique essa reflexão aqui para esta Casa, Senhor Presidente. Muito
obrigado.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em discussão. Em votação. Deputado Wellington, pois não.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(questão de ordem) – Só pedir para encaminhar também, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – V. Exa. tem 5 minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Deputados, galeria,
imprensa, internautas, telespectadores que nos acompanham por meio
da TV Assembleia, o nosso mais cordial, bom dia. Senhor Presidente,
só para somar a minha voz à voz do Deputado Adriano, do Deputado
César, nós temos 3 Deputados na Oposição, mas fazemos um trabalho
em conjunto e um trabalho com muita galhardia. Somos destemidos,
ousados, corajosos em defesa da população do Estado do Maranhão.
Eu faço esta referência ao Deputado César e ao Deputado Adriano,
porque as pautas que trazemos a esta Casa não são pautas de
Oposição, são pautas de interesse da população do nosso Estado. São
pautas de interesse dos maranhenses, são pautas de Estado, não são
pautas de Governo e pautas temporárias. Então quantas vezes o
Deputado César Pires tem se arvorado nesta Casa de forma destemida,
de forma corajosa, como o último embate em defesa das pessoas com
câncer. Então algumas pessoas defendem o governo e defendem de
forma totalmente abrigada ao poder. E as defesas que nós fazemos, e aí
cito inicialmente o Deputado César Pires, com um único objetivo:
Defender a população do estado do Maranhão, como a última defesa
que ele tem feito com relação ao tratamento do câncer. Então, o Governo
do Estado tenta sempre mascarar, tenta sempre esconder, mas e quem
está sofrendo com o tratamento do câncer? Não quer saber. E nós,
enquanto homens públicos, temos essa missão, este dever. Foi assim
que nós juramos aqui nesta Casa defender a população do estado. E é
isso que tem sido feito. Da mesma forma, o Deputado Adriano. E esse
reconhecimento não é feito por parte do Governo do Estado. Então, se
são projetos de oposição, são projetos bons para o Estado do Maranhão
e são apresentados pelo Deputado Wellington, são apresentados pelo
Deputado Adriano, são apresentados pelo Deputado César Pires, não
são levados em consideração, bem como as emendas, se bem que as
emendas parlamentares não estão sendo pagas nem dos deputados da
Base, quanto mais de Oposição. Mas aqui eu ressalto o trabalho que é
feito pela Oposição, o trabalho que nós fazemos em defesa da população
do nosso estado. E aproveito para fazer essa referência elogiosa ao
Deputado Adriano. O Deputado Adriano puxou a discussão, o Deputado
Adriano apresentou emenda. Nós, da Oposição, votamos a favor da
emenda, a Base do Governo não teve esse reconhecimento. E agora o
Governo de forma mascarada tem o reconhecimento, reconhecimento
da Oposição, reconhecimento do trabalho do Deputado Adriano lá trás

na tentativa de aprovar, na tentativa de ampliar, e não de excluir e sim
de incluir, incluir bairros como o Lira, Belira, Madre Deus. Bairros que
pudessem ser contemplados, bairros que pudessem ser abrangidos por
políticas públicas. Era esse o objetivo, não era para ser do contra, pelo
contrário, era que o projeto possa ser abrangente, pudesse ser
abrangente. Foi isso que fizemos na época, por meio de autoria do
requerimento do Deputado Adriano que todos nós votamos. E, mais
uma vez, eu parabenizo o Deputado Adriano. E nós, da Oposição,
vamos votar a favor, sim. Vamos votar a favor, sim. Mesmo que,
tardiamente, o Governo do Estado faça o reconhecimento que a
Oposição estava certa, mesmo que tardiamente o Governo do Estado
tenha usado, Deputado Adriano, o Governo do Estado usou a base
para votar contra, e agora faz um reconhecimento que era bom e é
necessária a inclusão. Vamos inclusive aguardar que o Governo possa
repensar, mesmo tentando ajudar o seu pré-candidato a Prefeito de
São Luís, que ele possa ampliar, será muito bem-vindo o projeto nesta
Casa. E nós mostramos na Oposição que nós temos coerência política,
o que é do Governo do Estado, que é para beneficiar a população do
estado e de São Luís, nós votamos a favor, sim. Era o registro que eu
precisava fazer e principalmente o reconhecimento e parabenizar,
Deputado César Pires, Deputado Adriano, pela forma como se
conduzem na Assembleia Legislativa, hoje fazendo oposição ao
Executivo, fiscalizando e cobrando ações do Executivo estadual.
Parabéns, Deputado César. Parabéns, Deputado Adriano.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, senhoras Deputadas, vamos apreciar a
Medida Provisória. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovada. Vai à promulgação. Medida Provisória n° 298/
2019, de autoria do Poder Executivo (lê). Em discussão. Em votação.
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
promulgação. Projeto de Lei n° 368, de autoria do Poder Executivo,
dispõe sobre a criação do Sistema Unificado Estadual de Sanidade
Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte e dá outras
providências. Em discussão. Está encerrada a discussão. Deputado
Adriano, concedo-lhe já a palavra. Antes de votar o projeto original,
nós vamos apreciar uma emenda, a Emenda nº 001, do Deputado
Adriano. Para encaminhar a votação da emenda, o Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados e
Deputadas, galeria, telespectadores da TV Assembleia, internautas,
maranhenses. Senhor Presidente, eu subo agora a esta tribuna para
defender a Emenda de nº 001/2019 ao Projeto de Lei nº 368/2019, de
autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Sistema
Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial, Familiar, Artesanal e
de Pequeno Porte, SUSAF- MA, e dá outras providências. Eu apresentei
a este projeto de lei três emendas. Uma delas foi aprovada. A Emenda
nº 002 foi aprovada pelo CCJ e incorporada ao projeto de lei, que
constava uma correção de texto: onde existia “origem animal”, nós
colocamos “origem animal e vegetal”. Então foi aprovado pela CCJ. Eu
quero aqui agradecer aos colegas da CCJ. E foi incluída já na Redação
do Projeto. Mas duas emendas minhas a de nº 001 e a de nº 003 foram
rejeitadas pela CCJ. E eu quero aqui relatar a emenda que eu coloquei
em destaque, que nós temos direito de colocar uma emenda apenas em
destaque. Então escolhemos aqui de colocar a Emenda nº 001 para que
V. Exas. possam apreciar. Essa Emenda de nº 001 é um pleito dos
próprios servidores da Aged. E isso é importante dizer antes de entrar
na parte técnica, o importante de dizer é que essa questão colocada
aqui é um pleito dos servidores da Aged, as pessoas que estão lá
fazendo o trabalho diário, não somos nós, deputados, são as pessoas
que estão no dia a dia do trabalho vendo a realidade: não sou eu, não é
você, não é o Governador Flávio Dino, não é o Secretário de Agricultura,
são as pessoas que estão no campo, que estão no dia a dia, que sabem
onde o calo do pé dói, porque eles calçam o sapato do problema. Então
todos os projetos de lei do Executivo que passam por esta Casa, eu
envio esses projetos aos servidores, às pessoas mais atingidas para
que essas pessoas possam me dar um feedback, possam me dar uma
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resposta do que esse projeto representará para a categoria e só então
apresento as emendas, só então defendo aqui as emendas. Então esse
não é um pedido do Deputado Adriano que é expert em Aged ou em
agricultura ou seja lá o que for, é uma demanda dos servidores. E muito
simples, ele altera o art. 6º do Projeto de Lei nº 368, que é esse que
vamos votar hoje, que passa a vigorar com a seguinte redação. A alteração
proposta visa assegurar que o órgão de defesa estadual, a Aged, será
o responsável por realizar o reconhecimento da equivalência entre o
serviço de inspeção municipal proponente e o serviço estadual de
inspeção, garantindo também que em caso de descumprimento das
normas sanitárias a Aged possa suspender o registro até que o
estabelecimento ou o serviço corrija as inconformidades. Então é uma
questão absolutamente técnica, um pleito que vem dos servidores, do
sindicato e que melhorará o trabalho dessas pessoas que realmente são
as pessoas que estão na ponta, que estão fazendo o trabalho acontecer.
Não sou eu, não é você, não é o Governador, não é o Secretário, são as
pessoas que estão lidando com o problema diariamente e que sabem da
realidade. Então peço aos pares, aos Senhores e Senhoras Deputados,
que a gente consiga aprovar esta Emenda n° 01 ao Projeto de Lei,
melhorando assim o Projeto de Lei e também cumprindo o nosso dever
de ouvir os servidores e aquelas pessoas que estão ali e que trabalham
diretamente, que esse é o pleito deles. Esse pleito deles, não é do
Deputado Adriano, não é da Oposição, não é de ninguém, é o pleito
dos servidores da Aged que está aqui transcrito nessa Emenda n° 01,
que não terá problema algum. Aqui ninguém está atropelando o
Governo, não está atropelando nada, aqui é apenas um pleito técnico
da Aged, que é colocar essa equivalência nesse Projeto de Lei. Muito
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores Deputados, eu vou pedir a atenção de todos e todas
para a forma de votação. Deputado Rafael, V. Ex.ª vai se manifestar?
Com a palavra, o Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, encaminho para rejeitar a Emenda do
Deputado Adriano pela desconfiguração do projeto original e que, com
certeza, pode alterar o Projeto de Lei nº 368, e a gente encaminha pela
rejeição da Emenda e assim com relatório original, que aprovamos uma
Emenda do Deputado Adriano e rejeitamos outras duas, pela
desconfiguração do projeto e pela manutenção do projeto original, a
gente pede que rejeitemos a Emenda do Deputado Adriano, obviamente,
ficando de pé na votação.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente Othelino Deputado Wellington fazer encaminhamento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington, pelo PSDB, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais pares, eu venho
novamente defender Projeto, de autoria do Deputado Adriano, e talvez
alguns de vocês não tenham o conhecimento, não tenham contato, mas
eu tive esta aproximação maior com o Deputado Adriano. Nós tivemos
inclusive aproximação com os candidatos aprovados no concurso da
Aged. Tivemos várias reuniões nesta Casa, audiência pública nesta
Casa em defesa doa aprovados no concurso da Aged. E tanto eu como
o Deputado Adriano, nós tivemos esta aproximação, tivemos este
contato. Então, este estudo feito pelo Deputado Adriano, na verdade,
é um estudo, ele se debruçou sobre esse problema, sobre esta temática
com o auxílio também de técnicos da Aged. Então, não é uma solicitação
que saiu da cabeça do Deputado Adriano somente por fazer. E aí eu
peço aos Deputados da Base do Governo, Deputado Rafael Leitoa que
possa rever, porque, Senhoras e Senhores, Deputado César Pires e
Deputado Adriano, o argumento da Base do Governo era simplesmente
que o projeto iria onerar, iria aumentar, não tem argumento nenhum.

Então, o projeto não se trata de oposição, nãos se trata do Deputado
Adriano, se trata de um projeto que está sendo feito emenda fruto de
estudo. O Deputado Adriano ouviu técnicos, ouviu analistas e
aperfeiçoamento do projeto quem vai ganhar com isso é a população
do Estado do Maranhão. Então, ao fazer referência a essa alteração no
Art. 6º, a inclusão do parágrafo 2º e parágrafo 3º, pelo contrário, só vai
melhorar a fiscalização. E, Deputado Adriano, nós que inclusive
estivemos reunidos com candidatos aprovados no concurso da Aged,
nós conseguimos identificar um crime que está ocorrendo por parte do
Governo do Estado, cargos comissionados, contratados da Aged estão
emitindo pareceres, estão fiscalizando. Isso é grave, é gravíssimo. Então,
o Governo do Estado deveria se preocupar também com essa
fiscalização, com a nomeação dos aprovados no concurso da Aged, que
é uma luta desta Casa, que é uma luta travada nos últimos 60 dias na
Assembleia Legislativa, tanto pelo Deputado Wellington como pelo
Deputado Adriano. Então, senhoras e senhores, vou concluir, Senhor
Presidente. Isso é fruto de um trabalho de análise do conhecimento
técnico. E o que foi apresentado em forma de emenda não foi para
afrontar; pelo contrário. Então, Deputado Rafael Leitoa, se V. Exa.
puder mensurar o seu pedido para a base e pudesse reavaliar o seu
pedido, para que nós pudéssemos aprovar essa emenda de autoria do
Deputado Adriano que, com certeza, será muito bom para a fiscalização,
será muito bom para a Aged. Vejam que a nossa preocupação transcende
o momento. Nós tivemos uma audiência pública na cidade de Santa
Inês de autoria e requerimento do Deputado Felipe dos Pneus e foi
feita uma visita de fiscalização e dispersão na sede da Aged. O Deputado
Felipe dos Pneus chegou na Assembleia Legislativa solicitando a
recuperação, solicitando a melhoria da infraestrutura da Aged. Então,
nós temos, hoje, graves problemas. E a preocupação, hoje, da Oposição,
a preocupação do Deputado Adriano, ao apresentar a emenda, é para
aperfeiçoar, é para melhorar. Em momento algum, é para medir forças
com a base do Governo. Em momento algum, é para afrontar o
Executivo, para afrontar o Governo do Estado. Então, senhores
deputados, Deputado Arnaldo Melo, Deputado Edivaldo Holanda,
Deputado Hélio Soares e o próprio líder do Governo, que pudessem
rever o seu posicionamento, possa reverem o pedido feito à base e que
nós possamos aprovar a emenda de autoria do Deputado Adriano. Era
o que tinha para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, em votação a emenda do Deputado
Adriano. Os deputados que aprovam a emenda devem permanecer
como estão. Os que forem contrários se manifestem de alguma forma.
Ficando de pé ou da forma que julgarem que der. Emenda rejeitada com
os votos contrários dos Deputados Adriano, César Pires, Wellington
do Curso.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO - Registre o meu,
por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – O Deputado Antônio Pereira se manifestou votando pela
rejeição da emenda. Deputado Ciro.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO – Acompanhando o
Deputado Adriano.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Vossa Exa. votou acompanhando o Deputado Adriano?
Deputado Ciro, peço que faça a retificação. Ele votou acompanhando
o Deputado Adriano. Deputado Hélio.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Presidente, só
para justificar. Eu sou a favor de qualquer isonomia. Como essa emenda
do Deputado Adriano trata disso e para beneficiar todo e qualquer
funcionário, pessoal da Aged, eu voto pela emenda. Muito obrigado,
Senhor Presidente.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                         QUARTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2019 17

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Rejeitada a emenda. Em votação o projeto. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado com o voto contrário do
Deputado Adriano e vai a segundo turno.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO - Senhor Presidente,
uma questão de ordem, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Ciro.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO (questão de ordem) -
Só para deixar registrado, Senhor Presidente, o Projeto do SISAF é um
projeto de autoria do Deputado Ciro Neto. Projeto n° 106/2019, nós
apresentamos aqui na Casa e foi reprovado na Comissão de Constituição
e Justiça por conter, segundo as comissões, alguns itens que seriam
prerrogativas do Estado. E nós apresentamos em forma de indicação
para a Aged e o Governo do Estado, por meio da Indicação nº 663/
2019, pelo ofício aqui da Casa número 359/2019. Gostaria de deixar
registrado, já que na mensagem governamental foi omitida essa
informação que o projeto era de nossa autoria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Feito o registro, Deputado Ciro.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(questão de ordem) – Quero ser solidário ao Deputado Ciro, que não é
a primeira e nem a segunda vez que o Governo do Estado se apropria
de ideias, projetos de Deputados, assim como já fez em algumas vezes
do Deputado Wellington, Deputado Adriano, Deputado César...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (questão de
ordem) - Senhor Presidente, a discussão do projeto já se encerrou. O
projeto já foi aprovado. Essa fase já passou. Gostaria que a Mesa
chamasse o novo item da pauta, porque já é matéria vencida, Senhor
Presidente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Quanta falta de educação. O Deputado Wellington estava com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Não é,
Presidente. Sabe por quê? Porque o Deputado Wellington fica querendo
colocar...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Falta de educação.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Não é falta
de educação não.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Falta de educação continua.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Não é falta
de educação. V. Exa. que está colocando um argumento que não existe.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Falta de educação.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Um projeto
que trata de um programa do Estado, V. Exa. sabe que nós não temos
essa iniciativa. V. Ex.ª sabe. V. Exa. está com 5 anos aqui e ainda não
aprendeu?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Falta de educação.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Vossa
Excelência está querendo... É difícil aprender.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Falta de educação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Quarto item da pauta. Projeto de Lei nº 369/2019, de autoria
do Poder Executivo (lê). que disciplina procedimentos a serem adotados
pelos profissionais de Saúde vinculados ao SUS, no Estado do
Maranhão, para prescrição de medicamentos e solicitação de exames,
procedimentos de saúde e internações compulsórias prestados pela
Secretaria de Estado da Saúde. Não há oradores inscritos para discutir.
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado, vai a segundo turno. Item 5 da pauta, Projeto
de Lei 372/2019, de autoria do Poder Executivo, altera a Lei 6.107, de
27 de julho de 94, Estatuto dos Servidores Públicos e Civis do Estado
do Maranhão e dá outras providências. Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A
matéria vai a segundo turno. Item 6 da pauta, Projeto de Lei nº 378/
2019, de autoria do Poder Executivo, altera a Lei 10.509, de 16 de
setembro de 2016, institui o Programa Estadual de Proteção e
Promoção dos Mestres e Mestras da Cultura Popular do Maranhão.
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado, vai a segundo turno. Projeto de Lei nº 459/
2019, de autoria do Poder Executivo, institui o Programa Maranhão
Verde destinado a fomentar e desenvolver projetos voltados para apoio
à conservação e recuperação ambiental. Em discussão. Em votação.
os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O
item 7 fica transferido para a próxima sessão. Parecer nº 641/2019, da
CCJ, em Redação Final ao Projeto de Lei nº 164/2019 de autoria da
Deputada Dra. Thaiza Hortegal. Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
sanção. Projeto de Lei nº 086, de autoria da Deputada Ana do Gás (lê).
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 419, de autoria
da Deputada Dra. Helena Duailibe (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
sanção. Projeto de Lei nº 426, de autoria da Deputada Mical Damasceno
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº
229, de autoria da Deputada Daniella Tema (lê). Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à sanção, aliás, vai à Redação Final, em razão de ter tido
uma emenda. Projeto de Lei nº 435, de autoria da Deputada Daniella
Tema (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº
193, de autoria do Deputado Wendell Lages, o Deputado está ausente,
fica transferido para a próxima Sessão. Item 16 da pauta, Projeto de
Lei 237, de autoria do Deputado Wendell Lages, também fica transferido
para a próxima Sessão. Requerimentos à deliberação do Plenário.
Requerimento nº 558, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus,
Deputado está ausente, fica transferido para a próxima Sessão.
Requerimento nº 559, de autoria do Deputado Wellington do Curso
(lê). Esse requerimento foi indeferido pelo Mesa, Senhores Deputados,
Deputado Welington do Curso.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO

(Questão de Ordem) – Questão de Ordem, solicitar à Vossa Excelência
que possa me conceder cinco minutos para encaminhar o requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Vossa Excelência tem cinco minutos para encaminhar.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais pares, imprensa. O
requerimento objeto de apreciação dos Senhores, o requerimento o
qual nós solicitamos ao Governo do Estado que encaminhe a relação e
o quantitativo de policiais nomeados de 2015 a 2019, porque o Governo
do Estado disse que já nomeou mais de cinco mil policiais, o Vice-
Governador Carlos Brandão disse que nomeou os cinco mil e duzentos
policiais. E, acompanhando os Diários Oficiais, nós não conseguimos
identificar esse número exato. O Governo do Estado mente, dizendo
que é o maior efetivo da história, dizendo que tem quinze mil policiais
militares no estado do Maranhão. E não é bem verdade isso. Todos nós
sabemos que o Governo foi desmascarado por meio de um ofício da
própria Polícia Militar do Estado do Maranhão em resposta a uma
provocação do Deputado Wellington. Solicitamos o efetivo da Polícia
Militar, bem como a previsão de aposentadoria para 2019. E o Governo
do Estado foi desmascarado pela própria corporação. O ofício de
número 035/2019 em resposta ao ofício do Deputado Wellington
encaminha o quantitativo atualizado do efetivo da Polícia Militar do
Maranhão de 11.199 (onze mil, cento e noventa e nove) homens,
policiais militares e que a projeção para a aposentadoria de 2019 são
de mais 1.110 (mil e cento e dez) policiais. Ou seja, a Polícia Militar do
Estado do Maranhão não tem quinze mil homens. Só tem 11.199 (onze
mil cento e noventa e nove) policiais militares. E, ainda no ano de
2019, 110 (cento e dez) policiais serão aposentados, irão para a
aposentadoria. Nós aprovamos para o Orçamento de 2019, na Previsão
Orçamentária para 2019, a nomeação de dois mil policiais. O Governador
Flávio Dino só está nomeando cento e oitenta. E o nosso Requerimento
tenta dar à luz, tenta clarear as informações de um governo que não tem
transparência, de um governo que não tem transparência. E solicitamos
as informações por meio desse Requerimento. E o Requerimento,
depois de ouvido o Plenário, que possa ser encaminhado ao Secretário
de Estado de Segurança Pública e ao Governador Flávio Dino, para que
informe a quantidade de policiais militares nomeados entre os anos de
2015 a 2019. Então, Deputado Rafael Leitoa, em nome da transparência.
Deputado Rafael leitoa, falta de educação. Presidente, só solicitar a V.
Ex.ª que o Líder do Governo está desatento a uma solicitação da
Procuração do Estado do Maranhão. Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, tem orador na tribuna.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Rafael Leitoa, o assunto é de suma importância. Enquanto
V. Ex.ª, mais uma vez, falta com a educação com um parlamentar na
tribuna desta Casa, continuam assaltando ônibus em São Luís, entraram
num shopping na cidade, várias agências sendo arrombadas no interior
do estado, assaltantes tocaram o terror na cidade de Santa Helena,
atiraram e metralharam o carro da Polícia Militar também em Tutóia.
Enquanto isso, V. Ex.ª desatento ao apelo da população. Deputado
Wellington solicita em nome da população do Maranhão. E eu quero
saber se não tem transparência e saber quem são os deputados que vão
votar contra a transparência da Segurança Pública? A população do
Estado quer saber qual o efetivo da Polícia Militar? Então, mais uma
vez, Deputado César, Deputado Adriano e Deputado Rafael Leitoa,
tanto respeito que eu tenho por V. Ex.ª, mas não é a primeira e nem a
segunda vez que V. Ex.ª falta com respeito com orador nesta tribuna. E,
mais uma vez, solicitar aos Deputados da base que possam aprovar o
Requerimento, já que é algo tão simples. O Governo do Estado diz que
tem 15 mil policiais, só estamos solicitando a quantidade de policiais
nomeados de 2015 a 2019. Vamos ter a oportunidade de saber quem

está a favor da Segurança Pública, quem está a favor dos policiais,
quem está a favor da população ou quem está a favor do Governo do
Estado que esconde dados, esconde números e não tem transparência.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (questão de
ordem) – Senhor Presidente só para dizer ao Deputado Wellington que
eu respeito, com certeza, o seu mandato, seu pronunciamento. Eu
estava apenas aqui dialogando sobre um projeto de lei. Mas dizer,
Presidente Othelino, que a Segurança Pública do Maranhão hoje é um
destaque em nível nacional. Primeira vez que o Estado do Maranhão
consegue tirar São Luís das 50 cidades mais violentas. Infelizmente a
ação de quadrilhas ainda é em todo o país. A prevenção, a Polícia
Militar e a Polícia Civil têm trabalhado constantemente, mas quando
não se consegue antecipar um fato ocorrido, por exemplo, na cidade do
Baixo Parnaíba, como foi o caso do assalto a banco, mas o trabalho da
polícia, tanto Civil como Militar, foi preciso na prisão dos elementos,
assim como vários outros fatos que contemplam a Segurança Pública
do nosso Estado. Hoje para se ter ideia, mais de 40% do efetivo da
Polícia Militar foi nomeado pelo Governador Flávio Dino.
Recentemente mais de 180 policiais, quase 180 policiais ingressaram
às fileiras da Polícia Militar do Estado do Maranhão e essa política de
segurança pública, aumento da força efetiva vai continuar na gestão do
Governo Flávio Dino tendo em vista que o fortalecimento da nossa
segurança favorece toda a nossa população. Então, Senhor Presidente,
eu solicito que a base do governo mantenha a decisão da Mesa, de
rejeitar esse pedido de informação, que inclusive já é pública. Inclusive
já noticiado em vários blogs, imprensa o quantitativo da Polícia Militar
do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores Deputados, os deputados que mantêm a decisão da
Mesa permaneçam como estão. Os que forem contrários se manifestem.
Decisão da Mesa foi mantida, com os votos contrários dos Deputados
Wellington, Adriano e César Pires. Item 19 da pauta: Requerimento n°
562/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa (lê). Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento n° 567/2019, de autoria do Deputado
Wellington (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Item 21 da pauta. Requerimento
nº 570/2019, de autoria dos Deputados Wellington do Curso e César
Pires (lê). Em discussão. Está inscrito para discutir o Deputado
Wellington do Curso, por dez minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Primeiro, levaram os negros, como eu não sou
negro, eu não me importei com os negros. Depois, levaram os
miseráveis, como eu também não sou miserável, eu não me importei
com os miseráveis, levaram também os pobres, como eu também não
sou pobre, não me importei com os pobres, levaram também os
desempregados, como eu também não sou desempregado, eu não me
importei com os desempregados. Ah, mas e agora? Agora estão me
levando. Como eu não me importei com ninguém, como eu não me
importei com os negros, com os miseráveis, com os escravos, com os
desempregados, agora estão me levando também e ninguém se importa
comigo. Intertexto, Bertold Brecht, alemão do século passado. Assim
está acontecendo no Governo do Estado, assim aconteceu na legislatura
passada. Deputados que não atenderam ao chamado e que não prestaram
atenção. Deputados que não renovaram os seus mandatos, que não
voltaram a esta Casa. Deputados que foram massacrados pela máquina
pública. Deputados que foram levados carregados e não tiveram a
compreensão disso, senhoras e senhores. Muitos dos senhores são
monitorados, são investigados, têm as suas privacidades invadidas. E
muitos de vocês não atentam para isso. Alguns aliados de vocês,
prefeitos, vereadores do interior do estado, alguns promotores do Estado
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do Maranhão, alguns juízes e até desembargadores são alvos de
espionagem por parte do Governo do Estado. Isso não é grave; é
gravíssimo. É um atentado ao estado democrático de direito. Nem a
Polícia Militar tem a competência, a atribuição para investigar ninguém,
para monitorar ninguém. Se isso ocorresse, deveria ser feito pelos
modos legais, pelos meios legais e pela Polícia Civil do Estado do
Maranhão, pela Polícia Judiciária do Estado do Maranhão. Mas o
Governador Flávio Dino, de forma sorrateira, de forma covarde, usa a
Polícia Militar do Estado do Maranhão. E a Polícia Militar do Estado
do Maranhão, em 2018, começou a monitorar, começou a perseguir
deputados, promotores, juízes, prefeitos. E, senhoras e senhores, quem
está falando isso é um parlamentar igual a vocês. Eu senti na pele o que
eu estou falando, as dores de quem foi perseguido. Se hoje talvez eu
não seja prefeito de São Luís foi por conta da perseguição, da máquina
pública do Governador Flávio Dino. Isso por quê? Por pensar diferente.
Nós não vivemos na república do pensamento único. Nós não vivemos
na república do pensamento único. Ser perseguido porque pensa o
contrário.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Deputado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado César Pires, eu vou só concluir o raciocínio. Ser perseguido
porque pensa o contrário. Ser perseguido porque queria o melhor para
São Luís. Colocar o nome para ser candidato a prefeito de São Luís,
apresentar soluções para os problemas de São Luís. E ser massacrado
e ser perseguido. E perseguido literalmente, literalmente. Eu observei
que uma Hilux preta próximo ao Renascença estava me seguindo.
Continuei monitorando até o retorno do São Francisco até a ponte do
São Francisco. Era a última semana para a campanha para prefeito. Eu
ia gravar um vídeo em frente ao palácio, na praça Pedro II, e a viatura
passou por mim novamente. Eu já tinha identificado e ainda peguei
uma pedra. Eu ia quebrar o para-brisa daquele carro, mas talvez fosse
o motivo para dizer que o candidato a Prefeito de São Luís Wellington
do Curso é desequilibrado. Então hesitei, eu fui comedido naquele
momento. E meu reportei ao Presidente da Assembleia naquela época,
Deputado Humberto Coutinho, me reportei à Polícia Federal. E,
Presidente Othelino, o que aconteceu em 2016 foi muito grave, muito
grave. Um Deputado Estadual sendo monitorado, sendo seguido pelas
ruas de São Luís. Eu registrei um boletim, denunciei na Polícia Federal,
encaminhei a denúncia ao então Presidente da Assembleia Legislativa
Humberto Coutinho, e não podemos permitir isso. O que estamos
fazendo pelo meio deste requerimento e assinado de pronto pelo
Deputado César Pires, é que esses oficiais venham prestar
esclarecimentos. Primeiro, que a Polícia Militar não tem como atribuição
investigar crimes, isso cabe à Polícia Civil. Segundo, um oficial jamais
ia tirar da sua própria cabeça algo tão grandioso, tão horrendo que era
monitorar, fiscalizar, investigar opositores do Governo Flávio Dino.
Fiscalizar, monitorar Deputados Estaduais, Deputados Federais,
Prefeitos, Vereadores, Promotores, Juízes, Desembargadores, isso é
grave! Deputado César Pires, caiu o Governo do Estado de Mato
Grosso, caiu o Secretário de Segurança do Mato Grosso, o Chefe da
Casa Civil do Mato Grosso, coronéis, delegados por conta de um
crime igual ao crime cometido pelo Governador Flávio Dino. Isso é um
atentado, um violento atentado ao estado democrático de direito.
Estamos solicitando que esses oficiais possam ser ouvidos. E não só
eles, temos a relação de outros oficiais. Senhoras e senhores, isso
caberia inclusive a instalação de uma CPI. Temos fatos concretos,
resta saber se estamos à disposição de investigar essa situação. Com a
palavra o Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (aparte) – Que Deus
abençoe todos nós. Deputado, sem desprezar os recheios do
pronunciamento de V. Exa. nem os detalhes, mas quero dar relevo a
uma situação levantada pelo senhor, que para mim merece ser destacado
aqui neste momento. Primeiro, que eu não vivo em um estado de
direito, em um estado de exceção. Eu não vivo sob a égide da tortura ou

de qualquer outro segmento que possa envergonhar-me, mas é preciso
que a gente tome a declaração do coronel Heron e das pessoas citadas
no vosso expediente, aliás, no nosso, da Oposição, que agora pactuamos
e que os expedientes não serão mais isolados, mas dos três Deputados
de Oposição, para que ele esclareça de uma vez por todas se isso
existiu ou se não existiu. Quando o próprio Ministério Público adota
determinados tipos de situações levando em consideração suas
denúncias, eu não vejo por que a Casa que tem como um dos pressupostos
básicos, também, monitorar o governo, colher informação do governo,
cobrar do governo. E nesse caso estamos cobrando, porque denúncias
foram feitas de toda ordem em relação a isso. A Casa silenciar e não ter
pelo menos o direito de ouvir essas pessoas, que até a princípio eu
reputo como cidadãs, mas é preciso que a gente dirima essas dúvidas.
É pior para eles se ficar todo tempo essa dúvida sem o direito de ouvi-
los aqui, pode ser que depois de ouvi-los, a gente venha se despir de
todo esse sentimento que nós temos de dúvidas. Então, V. Exa. não
está fazendo o incorreto, V. Exa. está cumprindo seu mister, cumprindo
o seu papel e cabe aqui a nós lhe dar apoio para isso, não é que um pré-
julgamento deles não, não estamos fazendo isso. Nós estamos dando
direito a ele que venham aqui prestar esclarecimento, que já é de domínio
público, só isso, e talvez até, a partir daquele momento, se venha a
confirmar tudo que foi dito, ou que a gente possa ter outro entendimento
sobre isso. Portanto, eu não vejo ameaça nenhuma, a oficialato da
Polícia Militar vir aqui prestar esclarecimento, não vejo ameaça nenhuma
ao estado em relação a isso, não vejo, não vejo ameaça nenhuma ao
Governo, também não vejo, o que eu vejo na verdade é uma necessidade
de se explicarem aqui e V.Exa. está dando essa oportunidade, por isso
que eu vou votar a favor do vosso requerimento, por conta disso, não
é para execrar pessoas, não é para execrar a Polícia Militar da qual eu
pertenço com orgulho, fui concursado, mas eu preciso desse
esclarecimento. Eu quero associar-me ao seu pronunciamento e,
consequentemente, ficar solidário e lhe apoiar no momento que for
levado a juízos, meu e dos meus pares aqui, o seu requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington, para não o interromper, depois que
retomar a palavra, eu peço que não conceda mais aparte e conclua seu
pronunciamento que V. Exa. já ultrapassou em dois minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Senhor Presidente, eu vou concluir. Mais uma vez, só reforçar as
palavras do Deputado César, pelo contrário, não somos contra a Polícia
Militar, pelo contrário, nós demos todo apoio à Polícia Militar do
Estado do Maranhão, nossa defesa incondicional de todos os oficiais e
praças da Polícia Militar do Estado do Maranhão. E não estamos
execrando oficial, só que nós acreditamos que não saiu da cabeça dele,
ele não surtou de uma hora para outra e disse: “Eu vou agora investigar
deputados, prefeitos, juízes e desembargadores”. Isso não ocorreu,
nós sabemos perfeitamente disso. Então, alguém deu a ordem, partiu
de alguém, mesmo sendo um coronel filiado ao PCdoB, candidato a
deputado, mas eu tenho certeza de que isso não saiu da cabeça dele, ele
não surtou de uma hora para outra para fazer essa solicitação, aos
demais comandados, para os coronéis do interior do estado a fazer
levantamento, a monitorar deputados, prefeitos, juízes,
desembargadores, isso é inadmissível. Para concluir, Senhor Presidente,
os dois oficiais se tornaram réus, tanto o coronel Heron sob a acusação
de espionagem, também virou réu o major Antônio Carlos Araújo e a
decisão é do dia 23 de julho pelo juiz de direito Nelson Melo de
Moraes Rêgo da auditoria da Justiça Militar. Qual o nosso objetivo?
Trazer os esclarecimentos necessários para Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, aos deputados, não acredito que seja necessário
percorrer os gabinetes em busca de assinaturas para abertura de uma
CPI da Espionagem. Eu não acredito que seja necessário, acredito que
só vindo do coronel, com certeza, vindo do coronel já iria esclarecer
muitas outras coisas. Então, fica aqui a nossa solicitação à Base do
Governo para que nós possamos ouvir o coronel Heron e os outros
cinco, o outro réu, major e os outros três que também estão arrolados
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como testemunha do processo. Era o que eu tinha para o momento,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores Deputados, em votação. Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Só para rejeitar
o Requerimento do Deputado Wellington. Solicito que os colegas fiquem
de pé,

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Os deputados que aprovam o Requerimento permaneçam
como estão. Os que forem contrários queiram ficar de pé, ou se
manifestar. Rejeitado o Requerimento com os votos contrários do
Deputado Wellington, Deputado César, Deputado Adriano.
Requerimentos à liberação da Mesa, Requerimento nº 563/2019, de
autoria do Deputado Pastor Cavalcante (lê). Como vota a Deputada
Dra. Cleide Coutinho? Como vota o Deputado Glalbert Cutrim?
Deferido. Requerimento nº 564/2019, de autoria do Deputado Pastor
Cavalcante (lê). Como vota o Deputado Glalbert Cutrim? Como vota
a Deputada Dra. Cleide Coutinho? Deferido. Requerimento nº 565/
2019, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus (lê). O Deputado está
ausente, mas como se trata de Requerimento de Pesar, vamos apreciar.
Deferido. Requerimento nº 566/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso (lê). Deferido. Requerimento nº 568/2019, de
autoria da Deputada Andreia Martins Rezende (lê). Ela está ausente,
mas trata-se de justificativa de falta. Então vamos apreciar. Deferido.
Requerimento nº 569/2019, de autoria da Deputada Andreia Martins
Rezende (lê). Deferido. Requerimento nº 572/2019, de autoria do
Deputado Rigo Teles (lê). Deferido. Requerimento nº 574/2019, de
autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). Deferido. Está na Ordem do
Dia de amanhã. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
quarta-feira, dia 16 de outubro: Projeto de Emenda Constitucional n.º
006, de autoria do Deputado Dr. Yglésio, segundo turno. Projeto de
Lei 185, de autoria da Deputada Dra. Thaiza Hortegal, segundo turno.
Projeto de Resolução Legislativa nº 097, de autoria da Deputada Mical
Damasceno, em segundo turno; Requerimento nº 573/2019, de autoria
da Deputada Dra. Helena Duailibe. Registro a presença dos ex-
Deputados Rubem Brito e também do ex-Deputado José Jorge. Registro
ainda a presença do Vereador Nilson, da cidade de Alcântara, seja
muito bem-vindo, vereador. Embora todos já saibam, mas relembro
que quinta-feira faremos a Sessão Solene em comemoração aos 30 anos
da promulgação da Constituição Estadual. A Sessão será a partir das
11h, estão todos e todas convidados e convidadas. Peço a todos os
Deputados que fiquemos em posição de respeito para a promulgação
da Lei nº 11.129, de 15 de outubro de 2019 (lê).

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Inscrito o Deputado Duarte Júnior, por trinta minutos, com
apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, meu
querido amigo ex-Deputado, para sempre Deputado, hoje presidente
institucional da Cemar, meu querido amigo Zé Jorge, gostaria de
aproveitar sua presença aqui nesta Casa para que V. Ex.ª pudesse
também dedicar um pouquinho da sua atenção a essa apresentação.
Meu querido amigo Deputado Vinícius Louro, Deputado Hélio Soares,
Deputado Ariston, Deputado Zé Gentil, Deputado Edivaldo Holanda,
Deputado Ciro Neto, Yglésio, enfim, todos os parlamentares que estão
aqui presentes. O que eu trago aqui nesta Sessão vai muito além dos
direitos do consumidor, vai muito além do direito do empresário, vai
muito além do cidadão, mas o que está em jogo, e aqui eu apresento,
são os direitos e prerrogativas de cada um de nós, Deputados Estaduais,
o que está em jogo é: A prerrogativa de nós, Deputados Estaduais do

Estado do Maranhão não nos apequenarmos perante os Deputados do
Estado do Paraná. Ora, se os Deputados paranaenses podem legislar
sobre essa matéria, por qual razão nós, Deputados maranhenses não
podemos legislar? Querido Deputado Adriano, peço a V. Ex.ª atenção
a este fato, pois caso a decisão proferida pela CCJ seja mantida para
este Plenário, nós estaremos nos apequenando, estaremos mostrando,
claramente, que os Deputados do estado do Paraná têm mais poder do
que nós. O que eu apresento aqui a V. Ex.ªs é o Projeto de Lei 350,
Projeto de Lei, de minha autoria, PL Anticorte que visa proibir o corte
de energia elétrica, água, esgoto, véspera do feriado, véspera do final da
semana. Projeto de Lei que já foi apresentado em outras oportunidades
nesta Casa pelo querido amigo, professor, Deputado Estadual César
Pires. Quando foi apresentado pelo Deputado César Pires, foi
aprovado pela CCJ, à época, o Presidente da CCJ, Glalbert Cutrim,
junto com os demais Deputados, aprovou este projeto. Infelizmente
foi vetado, Deputado Edivaldo, pelo Governador Flávio Dino, pois,
àquela época, o STF ainda não tinha o entendimento sobre a temática,
àquela época o Supremo Tribunal Federal não havia proferido nenhum
tipo de decisão sobre esta temática. Ocorre que se vocês observarem
nesta apresentação, este projeto, projeto 350, de minha autoria,
Deputado Ciro, é idêntico ao que hoje é Lei, a Lei de 2003, do Paraná,
ou seja, no Paraná, em 2003, esta lei foi aprovada, sancionada e desde
2003, os deputados paranaenses garantiram aos consumidores
paranaenses a proibição desse corte. Este projeto, esta legislação é
altamente razoável, foi assim que entendeu o Supremo Tribunal Federal,
porque nós não estamos aqui proibindo a Cemar de cortar. A Cemar vai
poder cortar se o consumidor não pagar, mas que corte na segunda, na
terça, na quarta, na quinta, sendo possível momento hábil para a
reativação dos serviços. É essa questão que nós estamos discutindo.
Eu entendo a presença e respeito a presença daqueles que vêm a esta
Casa defender as concessionárias Cemar e Caema, defender a
possibilidade de elas cortarem esse serviço essencial à véspera do
feriado, à véspera do final de semana. Eu respeito. Esse lobby é lícito,
é correto, mas essa legislação, senhoras e senhores deputados, não é
contra a Cemar, não é contra a Caema, não é contra as concessionárias
de energia elétrica, água, esgoto como a própria BRK, não, não é. Elas
poderão cortar, mas o que nós pedimos é razoabilidade, porque,
infelizmente, a velocidade que tem para o corte não é a mesma velocidade
para reativar esse serviço. E eu não falo só do consumidor. Imaginem
vocês, os empresários, aqueles que têm bares, restaurantes, que têm os
serviços suspensos, ou porque esqueceu de pagar a conta, ou porque o
pagamento não foi computado no sistema dessas empresas, e tem
esses serviços suspensos logo no final de semana, período onde eles
poderão desempenhar suas atividades. Vejam só a lei do Paraná existe
desde 2003 e é idêntica ao projeto que hoje nós apresentamos aqui
nessa Casa. Desde 2003, os deputados paranaenses mostraram a que
vieram, mostraram a sua força. Força essa que a nossa Casa Legislativa,
Deputado Yglésio, a nossa Consultoria legislativa, e aqui eu parabenizo
os consultores legislativos, os servidores concursados desta Casa que
orientam, que prestam subsídio técnico e, por muitas vezes, são
utilizados injustamente como escudo para decisões altamente contrárias
à Constituição, contrárias à lógica jurídica. Aqui, senhoras e senhores,
Deputado Vinícius Louro, Deputado Hélio Soares, eu chamo a atenção
de todos vocês. A nossa assessoria técnica, a nossa consultoria
legislativa emitiu nota técnica nº184/2019 favorável ao projeto de lei. E
a consultoria técnica desta Casa, ao contrário do que foi dito por pelo
menos duas vezes, vieram inclusive a essa tribuna afirmar que o parecer
da CCJ estava amparado na decisão da consultoria técnica, na orientação
da consultoria técnica. Como se trata da consultoria da Casa do Povo,
dos 42 deputados, é prerrogativa minha ter acesso a essa consultoria,
ter acesso a essa nota técnica. Tive acesso e está aqui a verdade. A
consultoria técnica desta Casa emitiu o parecer favorável ao PL nº 350,
favorável ao PL Anticorte. Está aqui, senhoras e senhores, ao vivo e
em cores, para aqueles que ainda têm dúvida a verdade dos fatos.
Deputado Edivaldo, veja: a nossa consultoria técnica, a nossa consultoria
legislativa emitiu nota técnica favorável ao PL Anticorte, mais uma
vez, diga-se de passagem. Porque quando o projeto do Deputado César
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Pires foi apresentado, a assessoria técnica desta Casa também emitiu o
parecer favorável. A diferença é que, naquela época, os membros da
CCJ ouviram a assessoria técnica e votaram pela constitucionalidade
desse projeto, que é constitucional. Inclusive é realidade, é Lei desde
2003 lá no Estado do Paraná. Está aqui a prova. Opina-se pela aprovação
do PL 350/2019. Senhoras e Senhores Deputados, a nossa assessoria
técnica votou pela aprovação, infelizmente o relator não ouviu,
infelizmente o relator entendeu que os fundamentos não deveriam ser
esses, não deveria ser a Constituição Federal de 88. E, frisa-se, é o
entendimento do Supremo. Está aqui os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, os Ministros da Suprema Corte, a Corte Maior no que pertine
aos assuntos jurídicos. Acima do Supremo não há nenhuma Casa que
possa decidir. Acima do Supremo, só Deus. A lei do povo, a lei dos
homens. A Constituição é interpretada e analisada pelo Supremo
Tribunal Federal, como última instância. Meu querido amigo jornalista
e comunicador Minard, eis aqui as provas dos fatos. Clodoaldo, enfim,
todos os jornalistas que estão aqui presentes. Vejam, o STF, voto do
Ministro Luís Barroso, entendeu que a matéria é de direito do
consumidor, podendo a Assembleia Legislativa do Paraná legislar. E
não foi só ele, está ali a Ministra Carmen Lúcia que entendeu pela
constitucionalidade da Lei do Paraná, sobre a competência da
Assembleia Legislativa do Paraná. E não foi só ela, o Ministro Luiz
Fux entendeu que a matéria realmente se trata de direito do consumidor.
O Ministro Ricardo Lewandowski entendeu que a matéria também é
de direito do consumidor. E se ainda há dúvida, está aqui, o Ministro
Marco Aurélio votou pela improcedência da Ação Direta de
Inconstitucionalidade, aquela ação que tentou tirar o poder dos
deputados paranaenses de legislar e proteger o cidadão, proteger o
consumidor paranaense. Ele votou também pela constitucionalidade e
afirmou que a lei é razoável, porque ela impede o corte tão somente à
véspera do feriado, à véspera do final de semana e não todo e sempre,
como tentaram fazer em outros Estados de forma equivocada.
Deputados, o que eu trago aqui é a decisão do STF, o acórdão do STF
publicado no dia 26 de junho deste ano, ou seja, deputado Ciro Neto,
deputado Vinícius Louro, parlamentares aqui presentes, não há dúvida
que esse projeto é constitucional. Estão aqui todas as provas da
constitucionalidade. O STF já pacificou entendimento nesse sentido,
agora depende de cada um de nós mostrarmos a que viemos. Se viemos
aqui para, de fato, defender o interesse público, defender o interesse
das pessoas, fazer um mandato pelas pessoas e para as pessoas, como
rege, como manda, como determina o parágrafo único do art. 1º da
Constituição, que assegura que o poder emana do povo e pelo povo
que deve ser desenvolvido, que deve ser garantido. Senhoras e Senhores
Deputados e Deputadas, não deixem essa chance de fazer justiça sair
das mãos de vocês. O que está em jogo também é a nossa moral, é a
nossa credibilidade. Como é que vamos sair do nosso Estado e olhar
para um Deputado paranaense e ele dizer para a gente olhando nos
nossos olhos que ele pode legislar sobre essa matéria e nós não podemos
legislar? Isso é um absurdo, isso é intolerável, isso é inadmissível. E é
por essa razão que eu peço a cada parlamentar, que venha amanhã a
esta Casa Legislativa, que vote, vote a favor da Constituição, vote a
favor do cidadão, vote a favor do empresário, vote a favor do consumidor,
vote a favor da nossa credibilidade, da nossa legitimidade, da nossa
capacidade que ninguém pode tirar, pois a Constituição garantiu no
seu Artigo 24, Inciso 5 e Inciso 8, que nós podemos, sim, legislar sobre
essa matéria. Não deixemos cair das nossas mãos a oportunidade de
respirar fundo e olhar nos olhos da nossa família, dos nossos filhos, de
qualquer pessoa na rua, em qualquer lugar, que nós viemos aqui a esta
Casa para fazer o que é certo, não para fazer algo que desvirtua dos
nossos princípios éticos e morais. Nós viemos a esta Casa não para
perseguir um ou outro. Nós viemos a esta Casa não para votar porque
determinado partido é a favor, determinado partido é contra, não há
nessa questão oposição ou situação, há nessa questão a oportunidade
de se fazer justiça e mostrar que nós, Deputados maranhenses, não
somos nem menos nem mais do que os Deputados do Paraná. Nós
somos Deputados Estaduais, e a Constituição nos assegura, Deputado
Edivaldo, a oportunidade de garantir direitos, direitos ao consumidor,

direitos ao cidadão. São estas as razões que eu trago hoje, e amanhã, eu
trarei mais fundamentos, deixei para amanhã mais fundamentos, e
acreditem, ainda mais fortes, ainda mais inequívocos de que nós temos
legitimidade para legislar sobre essa matéria, e inclusive porque nesta
Casa já foram aprovados projetos semelhantes a esses. Ora, Senhoras
e Senhores, se nós já assim fizemos por que nós não podemos continuar
fazendo nessa oportunidade. Conto com a presença de todos vocês,
convido todos os consumidores a vir a esta Casa, a acompanharem de
perto essa importante votação, pois, apesar do Presidente Kennedy,
em 15 de março de 1962, ter afirmado que consumidor somos todos
nós, porém consumidor é o único polo não eficazmente organizado na
economia afetando e sendo afetado todos os dias, nós precisamos
mostrar que, sim, nós somos organizados, sim, nós podemos nos
mobilizar para garantir ainda mais direitos e impedir qualquer tipo de
retrocesso. Muito obrigado e conto com vocês em prol do consumidor
em prol do cidadão e em prol da melhoria na qualidade de vida dos
cidadãos maranhenses, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão. Marco Aurélio. Declina. Bloco Parlamentar
Democrático, Deputado Vinícius, oito minutos.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje aqui é
para prestar contas, Deputado Hélio Soares, da visita que nós tivemos
em Brasília, onde tivemos uma agenda positiva. Estivemos lá com o
nosso presidente estadual do PL, Deputado Federal Josimar de
Maranhãozinho, estivemos também com o Deputado Federal Neto
Marreca, meu amigo, com o nosso Senador da República Senador
Weverton Rocha, do PDT. E iniciamos a nossa agenda visitando também
o Deputado Júnior Lourenço, Deputado Federal do PL. Mas iniciamos
a nossa agenda, eu, o ex-deputado Raimundo Louro, o ex-prefeito
Raimundo Louro e o ex-vereador da cidade de Cedral, Luís de Moraes.
E fomos, primeiramente, no gabinete do Deputado Marreca Neto,
onde lá nós fomos tratar sobre a gratuidade do exame de anemia e
mormo no estado do Maranhão. Fomos tratar também de uma mesa
cirúrgica, Deputado Hélio Soares, para a Uema, a nossa Universidade
Estadual, onde todos os equinos do Estado do Maranhão, tem que ir
para os outros estados, para o Piauí, para o Ceará. E é inadmissível, em
pleno século XXI, uma entidade, uma instituição como a Uema, que é
uma instituição de educação, para educar os nossos jovens e,
principalmente, numa área tão importante como os médicos
veterinários, sair de uma faculdade, de uma universidade sem
experiência alguma. Como é que hoje um equino, muar, muares, os
muares venham a vir a ter uma cólica, Deputado Hélio Soares, como
que é curado? Vai morrer. Ou se tem dinheiro para mandar para fora,
para o estado do Piauí, ou para o estado do Ceará. Ou uma questão da
cólica, o animal morre porque não tem especialidades aqui. Nossos
jovens universitários dessa área não sabem nem sequer abrir um animal,
porque não tem ali o estágio, não tem uma mesa cirúrgica, para que eles
possam aprender e, no futuro, no campo de trabalho, vir, meu Presidente
Othelino, a trabalhar nessa área, que é dos equinos no estado do
Maranhão. E lá nós fizemos um compromisso. Estivemos com o
Marrequinha, que já estão marcando uma audiência com o Reitor da
UEMA, para que a gente possa realmente alocar recursos para que seja
comprada essa mesa cirúrgica para a Uema. Tratamos também, já foi
dito, sobre a gratuidade do exame de anemia e mormo, que são exames
que são cobrados aí no valor de 200 reais, a cada dois meses, 60 dias.
E aí por isso que muitas dessas pessoas que têm ali sua carroça, criam
os seus animais, fazendeiros que também tem seus muares para cuidar
do gado não fazem os exames porque se torna inviável a manutenção
desses exames nas propriedades, principalmente das pessoas de baixa
renda, como é o caso das pessoas que trabalham nas carroças. Estivemos
com o Deputado Josimar de Maranhãozinho, Júnior Lourenço, juntos,
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para tratar sobre as demandas do nosso partido, PL, no Estado do
Maranhão, como a aquisição das ambulâncias. Iremos colocar,
Deputado Hélio Soares, para sete cidades no interior, principalmente
as cidades da região do Médio Mearim essas ambulâncias no estilo
modelo Hilux 4x4, para que essas ambulâncias possam ir até a zona
rural buscar os pacientes ali que necessitarem do atendimento desse
veículo. E estivemos com o Deputado Gildenemir, quem eu quero aqui
agradecer pela recepção, Júnior Lourenço e o nosso Deputado Federal,
Josimar de Maranhãozinho, que é um deputado atuante, hoje. Até
nesse final de semana estivemos em várias cidades com a pré-
candidatura a prefeitos do Estado do Maranhão. E eu, como vice-
presidente do PL no Estado do Maranhão, não poderia deixar de estar
junto com o meu presidente. E de lá fomos para o gabinete do Senador
Weverton Rocha, Deputado Yglésio, onde nós tivemos lá junto com o
Senador. Eu quero aqui agradecer pela acolhida, pela atenção, pela
assistência que nos deu na cidade de Brasília, principalmente dentro
do Senado. Estivemos lá no plenário em visita ao Senador, onde lá foi,
por meio do Senador Randolfe, manifestadas as felicitações, que era o
aniversário do Senador Weverton Rocha e estivemos lá presentes. Mas
dentro do seu gabinete foi tratado sobre a grande importância, que eu
fui fazer umas reivindicações tratando do Rio Mearim, um rio tão
importante de 900 km, que banha mais de 90 cidades no Estado do
Maranhão e o nosso rio está morrendo, gente. E eu fui pedir apoio para
que a gente possa combater as mazelas, os percalços que ali são
cometidos contra o nosso Rio Mearim, um rio tão importante. Hoje a
gente pode ver que tem uma grande empresa, e aqui, Deputado Yglêsio,
quando eu venho falar dessa empresa, eu não sou contra o progresso,
muito pelo contrário, o progresso gera emprego, gera renda, eu sou
contra o progresso sem planejamento, o progresso com deteriorações
como está acontecendo no Rio Mearim, e isso a gente tem que combater.
Porque hoje a empresa Eneva capta uma água de uma quantidade, essa
água vai para resfriar as turbinas, ou seja, evapora e volta em menor
quantidade. A temperatura, que vai resfriar essas turbinas e ela volta
mais quente e ali acabando com a vida dos peixes que tem dentro do
Rio Mearim. E hoje não se encontra mais o famoso surubim, a tilápia,
o mandubé no Rio Mearim e isso fora a degradação, fora a poluição que
nós temos que combater. Também chamar o Governo do Estado, eu
sou um Deputado da base do governo, mas temos que chamar também
o governo para combater a poluição que vem da Caema, porque a
Caema pega a água limpa, leva para as casas e essa água retorna para o
Rio Mearim em forma de esgoto. E quero aqui também agradecer pelo
apoio do Senador que se colocou à disposição. Também fizemos a
reivindicação para retirar o trânsito, Deputado Hélio Soares, que
incomoda, o trânsito que realmente traz transtorno à população de
Pedreiras. Ali naquela MA que vem ali de Independência, povoado da
cidade de Peritoró, que vai até Lago da Pedra, Paulo Ramos e aqui hoje
ligando até Barra do Corda, indo por São Raimundo do Doca Bezerra
e esse trânsito todo passa pela cidade de Pedreiras. Ali na época que o
Raimundo Louro foi prefeito, ele já fez uma perimetral tirando o trânsito
de lá, Deputado Fernando Pessoa, que V. Exa. que hoje começou a
andar na cidade de Pedreiras, V. Exa. pode ver que a cidade de Pedreiras
se tem uma avenida duplicada foi o ex-prefeito Raimundo Louro que
fez. Hoje se V. Exa. for àquela praça do jardim foi o ex-prefeito que fez.
Exatamente, o churrasco gostoso, é o ponto mais caro de Pedreiras
hoje. Como a Casa de Ressocialização foi o Raimundo Louro que
levou, como a estrada Pedreiras a Joselândia foi o Raimundo Louro
que conseguiu e outras obras, levando o Batalhão da Polícia Militar
hoje para a cidade de Pedreiras e é um trabalho intenso. E agora com a
ajuda do nosso Senador, se Deus quiser, iremos conseguir concluir
essa perimetral e uma ponte sobre o Rio Mearim para que possa
melhorar o trânsito da cidade de Pedreiras trazendo conforto e
trafegabilidade à população. Então foi uma viagem muito produtiva,
uma viagem a Brasília em que tivemos grandes demandas e agora aguardar
que essas demandas venham a se realizar em toda a nossa região do
Médio Mearim, no Estado do Maranhão. Porque o povo precisa, o
povo com o nosso compromisso temos que dar qualidade de vida às
pessoas e o que a gente espera, Deputado Ciro, Deputado Yglésio?

Contribuir com o nosso mandato para que a gente possa levar esta
qualidade de vida às pessoas que realmente anseiam pelo nosso mandato
de trabalho, Deputado. E isso são parceiras, isso é um compromisso
da família PL que na minha região, como V. Exa. tem a sua região, a
Detinha tem a dela, enfim, nós fomos votados e representando o Estado
todo aqui nesta Casa, como o Josimar, o Júlio Lourenço, Gildenemir
agora representando todo o estado, lá também na Câmara Federal, e
nós sabemos que o projeto do PL é somente contribuir com a melhor
qualidade de vida das pessoas. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Pelo Bloco Parlamentar de Oposição, Deputado
César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós, galeria imprensa, senhores
servidores, meu presidente Ricardo Rios, vice Glalbert Cutrim. Eu
quero parabenizar o nosso querido Vinícius Louro pelo excelente
pronunciamento, pela apologia da genética dele ao pai, a historiografia
do pai, que também é meu amigo, tem história, uma história grande,
inclusive nós formamos professores todos de lá, se lembra disso? Que
é o tema do meu assunto, mas, gente, eu vim aqui, seria difícil para mim
como professor que ganhei minha vida e desde 1983 sou professor, no
dia de hoje, eu esquecer ou virar as costas para a minha categoria. Eu
vim parabenizar o dia nosso, o Dia dos Professores, e dizer que eu
tenho muito orgulho de ser professor porque foi no rastro, nos lastros
do meu passado, da minha vida como professor que eu cheguei até
aqui. E quando eu vi aqui a situação do Vinícius lá atrás, eu tive a
felicidade com o pai dele de colar grau de inúmeras professoras, quando
o pai ainda era prefeito, lá de Pedreiras. De igual modo, eu vejo meu
querido Ciro, que eu tenho muito respeito e hoje ele dizia para mim e
eu dizia para ele, aliás, que o pai dele, eu tive a felicidade também de
formar, foi meu aluno de sala de aula, mas não parou por aí, se de um
lado, eu pude formar essas pessoas; por outro lado, eu pude dar
exemplo. Exemplo de que aqui mesmo na Casa quando eu vejo a Escola
do Legislativo, quando eu vejo o Museu, quando eu vejo a Fundação,
que dá suporte ao Sistema de Comunicação, a Biblioteca. E naquela
época, se não cheguei a erradicar o analfabetismo, aqui dentro, que
eram 19, mas paguei professores, na época, João presidente, eu,
primeiro secretário, para poder fazer cursos aqui. Identificamos, com
Zefinha Bentivi, 19 pessoas aqui analfabetas, “desletrados”, vamos
dizer assim, aspei isso. Fiquei feliz por isso. Eu quando eu vejo
Alcântara, que eu tive a felicidade de ir agora, e, àquela época, 300
pessoas que não tinham sequer o ensino médio e eu os coloquei,
oportunizei para que eles pudessem ter o ensino médio e depois os
guindei a ter nível superior, bem aqui em Alcântara, os negros que
estiveram lá conosco, eu inclui com a forma mais perfeita, acabada e
irretocável de inclusão, que foi inclusão pelo conhecimento. Então é
assim que me sinto feliz por tudo isso, por estar aqui, mas como
professor também eu dei exemplos. Nunca houve uma indignidade
minha, nunca houve uma denúncia minha no departamento, no curso
ou no centro que pudesse deixar a minha vida maculada. Uma trajetória
perfeita de exemplo e de trabalho que eu fiz dentro da academia. Quando
eu vejo, Hélio, hoje, 240 mil pessoas fazendo um curso de educação à
distância na plataforma do NEAD, eu digo: Cumpri minha missão.
Não é fácil para quem faz uma história dessa. Quando eu transformei
de 19% de professores com 3º grau e deixei com mais de 70% com 3º
grau, nos dois reitorados nossos, eu também fico feliz. E quem há de
negar isso? Quem há de negar isso? E quando Deus me colocou na
secretaria que já que eu tive oportunidade como reitor colocá-los com
3º grau, eu fiz 9 mil promoções, ou seja, eles deixaram de ganhar com
ensino médio para poder ganhar com nível superior. Mas eu sou feliz
com atos aqui dentro, com fatos na minha história. Quando o professor
Marialva, a quem nós tivemos a oportunidade de conceder aqui uma
honrosa medalha, fazia evolução das minhas ações, eu confesso, o
Bráulio dizia assim para mim: “César, muitas dessas tu nem sabes o
que foi feito”. Nem me lembrava, na verdade, de muita coisa dessa
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natureza. Então, para mim, é um momento de glória, de orgulho que eu
fiz obras para a educação, mas deixei uma irretocável conduta minha
como professor da universidade. Nunca, nunca na minha vida, teve
qualquer gesto, qualquer ato que diminuísse a minha reputação ilibada.
Nunca. Sempre fui correto. Nunca agredi e nunca fiz nada que pudesse
eu vir aqui me envergonhar da minha carreira ou envergonhar os meus
pares como professor. Então eu me sinto orgulhoso disso. E, para
mim, seria muito difícil, no Dia do Professor, eu não ter a oportunidade
de dizer nada. Agradeço a Deus. Agradeço a minha trajetória educacional
como professor da universidade. E sou feliz de poder ter contribuído
para que muitas pessoas pudessem melhorar a vida não pela esmola,
pela cesta básica, pelo dinheiro, mas pela inclusão. Volto a reafirmar,
mais perfeita, mais acabada e irretocável que é a inclusão pelo
conhecimento. Essa eu fiz e sou feliz por isso. Cumpri e quero cumprir
muito mais a minha missão como professor que sou e com orgulho que
tem de ter construído a minha vida pública até aí, até parlamentar na
minha história de professor universitário. Que Deus abençoe a carreira
de todos. Que haja compreensão sempre de qualquer governo, não
desse, mas de qualquer um outro. Que haja compreensão da importância
de nós professores para o desenvolvimento do mundo e para o
desenvolvimento do ser humano até mesmo no campo espiritual.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Bloco Parlamentar Solidariedade. Deputado Ciro,
por quatro minutos. Logo após, o Deputado Fernando Pessoa, também,
por quatro minutos.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO (sem revisão do
orador) – Bom dia, senhores e senhoras, colegas parlamentares,
Presidente, galeria, imprensa, internautas. O que nos traz hoje, aqui, é
para falar um pouco dos últimos acontecimentos no final de semana na
cidade de Presidente Dutra, onde acompanhamos o prefeito Juran em
uma série de eventos, entrevistas em rádios, TV. Participamos também
da festa em comemoração ao Dia das Crianças, onde foi promovido um
grande evento na cidade de Presidente Dutra, na praça São Sebastião,
que contou com mais de quatro mil crianças usufruindo dos brinquedos,
das brincadeiras, da companhia Patati Patatá, que esteve lá presente
animando e brincando com as crianças naquela cidade. Também
participamos de visitas ao prédio da prefeitura municipal, do centro
administrativo que está sendo construído naquela cidade, que já está
caminhando para a fase final de conclusão da parte de acabamento e,
em breve, será entregue à população de Presidente Dutra, com uma
belíssima praça, com academias ao ar livre, pista de caminhada.
Também estivemos junto com o prefeito Juran visitando algumas
estradas que estão sendo não só recuperadas, estão sendo transformadas
naquele município. Estradas vicinais dentro de um projeto feito e
acompanhado pelo prefeito Juran. Também naquela ocasião, o prefeito
anunciou novas obras, anunciou a reforma e ampliação de mais 10
Unidades Básicas de Saúde, anunciou também o início da nova etapa
de tapa-buracos naquele município e mostrando que à contramão dessa
crise, do que dizem e da turma que prefere do ‘quanto pior, melhor,’ o
Prefeito Juran mostra com responsabilidade à frente do município de
Presidente Dutra, responsabilidade com a sua gestão, inaugurando obras,
comemorando, interagindo com a comunidade, dando início a novas
obras, além também do processo de transformação da energia pública
do município, que irá passar onde o Prefeito também assinou um
contrato onde será feita a substituição por iluminação de LED da sede
e da zona rural daquele município. Também aproveitar para parabenizar
todos os professores do Maranhão, os meus colegas. Eu sou
farmacêutico, mas também exerci a profissão de professor de Biologia
e Química durante 3 anos e tive o prazer e a companhia de vários
colegas professores durante esse período. Também destacar a aprovação
desta Casa, hoje, do Projeto de Lei do Susaf, que veio indicação do
Governo Executivo, e frisar, mais uma vez, que o projeto do Susaf é
um projeto de nossas autoria, foi o Projeto de Lei n° 106/2019, que
por vício de iniciativa, prerrogativa do Governo do Estado foi rejeitado
pela CCJ e nós encaminhamos ao Governo do Estado, à Secretaria de

Agricultura, à Aged, à Agerp em forma de indicação de anteprojeto e
esse anteprojeto foi acatado pelo Governo do Estado e retornou a esta
Casa e hoje foi aprovado. Gostaria de deixar aqui frisado isso que por
problemas de redação foi omitido na Mensagem Governamental que o
projeto era de nossa autoria, o Projeto n° 106/2019. Era o que tínhamos
para hoje, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Deputado Fernando Pessoa, por quatro minutos.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) - Senhores Deputados, a todos que nos acompanham
pela Rádio e TV Assembleia. Hoje subimos à tribuna aqui para
parabenizar os professores maranhenses pela data especial do dia 15
de outubro. Todos nós que já passamos pelos professores, então
queremos parabenizar e falar de todo o nosso respeito a essa classe e
que nós iremos continuar lutando, aqui na Assembleia Legislativa,
para dar dias melhores e para defender essa classe. Em Barra do Corda,
durante esse final de semana, estive em entrevista no Programa Bancada
104, da Rádio Alternativa FM, onde fui entrevistado pelo amigo
Gildásio Brito, amigo Jhony Makley, uma boa entrevista prestando
conta do mandato que o povo nos colocou para representar,
principalmente o povo da nossa região, região Central do Maranhão e
com a nossa gratidão ao povo da cidade de Barra do Corda. Estive
visitando o Memorial do Futebol Brasileiro, organizado e mantido
pelo senhor Bezerra. O senhor Bezerra, Deputado Vinícius, que é um
flamenguista nato, lá citei toda a história do time do Flamengo como
também toda q história do futebol Cordino e do futebol brasileiro. E aí
nós aqui fizemos uma Moção de Aplauso ao senhor Bezerra em
reconhecimento ao trabalho que ele tem feito pelo esporte da cidade de
Barra do Corda. E aqui eu queria agradecer a todos os Deputados que
aprovaram essa Moção de Aplauso. O seu Bezerra realmente merece
esse reconhecimento, porque ele tem prestado um grande serviço à
população de Barra do Corda, e ali tem feito o Museu, tudo com
recurso próprio, sem ajuda de ninguém, e aqui eu queria parabenizar o
senhor Bezerra. Também estivemos acompanhando o Prefeito Eric,
que tem recapeado algumas ruas na cidade de Barra do Corda, Deputado
Vinícius. O Prefeito Eric que tem feito um grande trabalho naquela
cidade, onde está com salários em dia de todos os servidores, e ainda
está asfalto com recurso próprio, Deputado Vinícius, no município do
FPM. O Prefeito Eric está recapeando algumas ruas da cidade. E aí
estivemos acompanhando ele, vistoriando algumas obras lá de
recapeamento, na cidade de Barra do Corda, como também parabenizar
toda equipe da Secretaria de Cultura daquele município, que realizou
uma grande festa do Dia das Crianças, lá na cidade de Barra do Corda,
parabenizar a nossa Primeira-Dama Bruna, que ficou à frente desse
evento, e aí, mais uma vez, foi um evento de grande importância, lá
naquela cidade. Deputado Vinícius, estivemos em ação no Povoado
Serraria, a entrega de brinquedo para crianças com o pré-candidato a
prefeito daquela cidade Raimundo Jovita, o Vereador Mihayllove, e o
ex-Deputado aqui dessa Casa, seu pai, Deputado Raimundo Louro,
que também esteve lá nos acompanhando, esteve lá naquele momento.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Deputado
Fernando, quando puder eu gostaria de aparteá-lo.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - Pois não,
Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) -
Deputado Fernando, primeiramente, eu quero parabenizá-lo pela sua
manifestação aí na tribuna, parabenizá-lo, V. Exa. foi votado na cidade
de Esperantinópolis, esteve lá agora presente nessa ação solidária,
principalmente para as crianças hoje da nossa cidade querida, como
Esperantinópolis. Dizer que foi muito importante essa ação junto com
o ex-Prefeito Raimundinho, junto com todos os Vereadores do seu
grupo político, como também do nosso grupo político como o nome
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do doutor Rogério, que é Vice-Prefeito da cidade de Esperantinópolis,
e outras lideranças mais que tiveram lá presentes e a gente fica muito
feliz que hoje está tendo essa equalização, dentro dos grupos de
oposição, da cidade de Esperantinópolis, porque nós sabemos que
unidos se consegue trabalhar muito mais, e é o que isso tem feito, essa
ação foi união de esforços entre grupos e foi levar ali uma melhor
qualidade de vida a essas crianças ali que não tinham como comprar um
brinquedo nesse dia tão especial, que é o Dia das Crianças. E eu fico
muito feliz, hoje de estar lá na cidade de Esperantinópolis, nossos
grupos unidos. Quero aqui sempre me colocar à disposição também do
seu grupo político como também quero me colocar à disposição da
cidade de Esperantinópolis e a nossa união possa levar os benefícios
por meio das nossas emendas parlamentares, se um pode trabalhar,
dois podem trabalhar muito mais. Então, quero aqui parabenizá-lo e
me colocar à disposição.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Obrigado,
Deputado Vinícius, como também esteve lá conosco o vice-prefeito
daquela cidade, doutor Rogério, e várias outras lideranças lá daquele
município. E aí, Deputado Vinicius, nós estamos aqui protocolando
nessa Casa uma indicação para resolução do problema de falta de água
do povoado de Serraria, lá tanto eu como o ex-Deputado Raimundo
Louro, por meio de Vossa Excelência, se comprometeu em juntos, eu e
o Deputado Vinícius corrermos atrás de resolver esse problema lá do
povoado Serraria. Então, a partir de hoje, iremos trabalhar,
incansavelmente, para resolvermos o problema de água lá daquele
povoado. Estivemos também, Deputado Vinicius, em Poção de Pedra,
onde participamos da I Cavalgada da União, sendo recebido pelo pré-
candidato a prefeito Jhulio Sousa, fortalecendo lá, naquela cidade, o
grupo de oposição. Nunca, Deputado Vinícius, tinha visto uma
manifestação popular como vi lá, na cidade de Poção de Pedras, em
benefício ao nome do empresário Jhulio Sousa e vereador daquele
município. Então estivemos lá na cidade de Poção de Pedras. Saímos
de lá com a certeza de que iremos também vencer as eleições lá no
município de Poção de Pedra, como também iremos vencer, Deputado
Vinicius, juntos lá no município de Esperantinópolis.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Sem oradores no Expediente Final.

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

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto
Costa.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo
Holanda.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Adriano, Ariston,  Arnaldo Melo, César Pires,
Daniella Tema, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho,
Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Fábio Macedo, Fernando Pessoa, Mical Damasceno, Neto
Evangelista, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Rafael Leitoa, Rigo
Teles, Roberto Costa, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil
e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia

Martins Rezende, Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, Ciro Neto,
Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaiza Hortegal, Felipe dos Pneus,
Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Vinícius Louro e Zé Inácio
Lula. 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 ao Deputado
Fábio Macedo, Wellington do Curso, Roberto Costa e Rigo Teles. Não
havendo mais oradores inscritos neste turno dos trabalhos, a Presidente
declarou que não havia matéria para ser apreciada na Ordem do Dia e
anunciou a inclusão na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os
Requerimentos nºs: 565/19, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus;
566, 567, 570 e 571/2019, de autoria do Deputado Wellington do
Curso; 568 e 569/2019, de autoria da Deputada Andreia Martins
Rezende e 572/2019, de autoria do Deputado Rigo Teles. No primeiro
horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo
dos Partidos e Blocos, o Deputado César Pires falou pelo Bloco
Parlamentar de Oposição. O Deputado Doutor Yglésio falou pelo
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. As demais agremiações
declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente Final ouviu-se o
Deputado Wellington do Curso. 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, 15 de outubro de 2019.

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, em nome
do povo e invocando a proteção de Deus. Na sequência, ouviu-se a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente a seguir: Projeto de Lei n° 485/19, de autoria do Deputado
Felipe dos Pneus, que considera de utilidade pública a Associação
Interdenominacional Recanto dos Idosos Laryssa Pereira Cutrim;
Moção nº 031/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, de
Aplausos ao escritor Ebnilson Costa Carvalho, pelo lançamento do
seu primeiro livro: O segredo da Menina do Casaco Vermelho;
Requerimentos nºs: 537/19, do Deputado Felipe dos Pneus, à
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, solicitando
informações acerca do valor arrecadado mensalmente, número de
unidades consumidoras, percentuais e valores de inadimplência
existentes no Município de Santa Inês; 539/19, do Deputado Wellington
do Curso, enviando mensagem de congratulação ao Senhores Juraci
Guimarães Junior e Hilton Araújo de Melo, parabenizando-os por
assumirem os cargos de Procurador Regional Eleitoral e de Procurador
Regional Eleitoral Substituto, no Estado do Maranhão, respectivamente;
540/19, ainda do Deputado Wellington do Curso, também com
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mensagem de congratulação ao Senhor José Raimundo Leite Filho e a
Senhora Thayna Freire de Oliveira,  parabenizando-os por assumirem
os cargos de Procurador Chefe, na Procuradoria da República e de
Procuradora-Substituta, na Procuradoria da República, no Estado do
Maranhão; 541/19, do mesmo Deputado, ainda de congratulação aos
Senhores Ronaldo Meira de Vasconcellos Albo e Marcelo Antônio
Ceara Serra Azul, parabenizando-os por assumirem os cargos de
Procurador Chefe na Procuradoria Regional da República e de
Procurador Chefe Substituto, na Procuradoria Regional da República
no Estado do Maranhão, respectivamente e 542/19, do Deputado
Wellington do Curso, solicitando que seja justificada sua ausência na
Sessão Plenária do dia 30 de setembro do ano em curso, tendo em vista
a sua participação na Assembleia Geral Extraordinária da UNALE;
Indicações nºs: 1292/19, do Deputado Pará Figueiredo, ao Governador
do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem como ao Diretor de
Relações Institucionais da CEMAR, Senhor José Jorge Leite Soares,
solicitando a energia paras as ilhas do Município de Cururupu; 1293/
19, do referido Deputado, ao Governador do Estado do Maranhão,
bem como ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, solicitando a recuperação e reconstrução da MA-006; 1294/
19, da Deputada Doutora Thaíza Hortegal, ao Governador do Estado
do Maranhão, Senhor Flávio Dino, solicitando que determine ao
Secretário do Estado de Educação, Senhor Felipe Camarão e ao Secretário
de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, adote as medidas
necessárias para a retomada das obras de construção do IEMA –
Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, em Santa
Helena; 1295/19, também da Deputada Doutora Thaíza Hortegal ao
Governador do Estado, para que determine ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, que  proceda a execução de serviços de recuperação
asfáltica da MA – 106, que liga o Município de Turilândia ao Município
de Nunes Freire; 1296/19, da referida Deputada, também ao Governador
do Estado, solicitando que determine ao Secretário de Estado de
Infraestrutura a recuperação do Calçadão da Avenida Litorânea
juntamente com construções de rampas de acessibilidade no local e
1297/19, do Deputado Doutor Yglésio, ao Presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil no Maranhão, o Senhor  Thiago Diaz, solicitando
a análise de mérito no que se refere à constitucionalidade do parágrafo
único do art. 43 da Constituição do Estado do Maranhão, tendo em
vista decisões do Supremo Tribunal Federal que reconhecem a
competência do parlamento para legislar em matérias tributárias, mesmo
que as proposições renunciem total ou parcialmente receitas. E, se
contatada a inconstitucionalidade do dispositivo, que seja ajuizada
Ação Direta de Inconstitucionalidade para sanar o vício. Não havendo
mais matéria para leitura, o Presidente encaminhou à publicação o
Expediente lido pelo Primeiro Secretário, após deferir as Indicações
acima mencionada e concedeu a palavra aos Deputados: Felipe dos
Pneus, Doutor Yglésio, Rafael Leitoa e Wellington do Curso. O
Deputado Felipe dos Pneus falou da audiência pública sobre a falta de
água na cidade de Santa Inês e agradeceu ao presidente da Caema, aos
colegas parlamentares e às demais autoridades presentes ao evento. O
Deputado Doutor Yglésio informou que apresentou Indicação, pedindo
o fechamento parcial do trecho da Beira Mar, no Centro Histórico de
São Luís, nos horários que coincidam com a realização da Feirinha, a
fim de obter uma área maior para recreação, lazer das famílias e o
aproveitamento dos espaços públicos. O Deputado Rafael Leitoa
destacou sua presença no Primeiro Seminário Regional para
Fortalecimento de Vínculos para Proteção e Assistência aos Menores
em Conflito com a Lei, da FUNAC. Por fim, o Deputado Wellington
do Curso elencou as ações e os Projetos de Lei de sua autoria que
visam à qualidade de vida dos idosos, com destaque para a Lei n.º
10.932, que institui a Semana Estadual de Prevenção de Acidentes
Domésticos com Idosos a ser realizada anualmente em uma semana do
mês de julho, no Estado do Maranhão e  também dos  Projeto de Lei
nos: 051/2017 , que cria o Programa de Fisioterapia na Sede Estadual de
Saúde do Idoso e 149, que institui o Programa de Saúde Auditiva do
Idoso no âmbito estadual. 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,  o Deputado Wellington do Curso voltou
a denunciar a falta de transparência do Governador Flávio Dino com
respeito aos salários exorbitantes pagos aos servidores da CAEMA e
relatou sua participação na Audiência Pública, em Santa Inês, para
tratar sobre a falta de água no município, enfatizando o  péssimo
atendimento e o desrespeito ao cidadão, não só em São Luís, mas
também no interior do Estado. 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 Felipe
dos Pneus discursou sobre a ação realizada na cidade de Santa Inês,
direcionada à zona rural, nos povoados Barro Vermelho e Juçaral,
quando foram feitos 128 testes rápidos de HIV, hepatites virais, 41
atendimentos médicos, 02 procedimentos médicos, 53 aferições de
pressão arterial, palestras odontológicas, atendimentos psicológicos e
distribuição de preservativos. O Deputado Zé Inácio Lula usou a tribuna
para discorrer sobre decisão dos procuradores da Operação Lava Jato,
que solicitaram a progressão de regime ao ex-Presidente Lula, afirmando
que o mesmo está sofrendo uma perseguição política e que não cometeu
crime algum. Em seu turno, o Deputado Duarte Júnior elogiou o trabalho
da UEMA relativo ao Programa de Educação a Distância. Pelo Bloco
Parlamentar de Oposição, o Deputado César Pires denunciou o que
classificou como o desmonte da saúde no Estado e a propaganda
enganosa do Governador Flávio Dino sobre os dados divulgados da
saúde, citando o não pagamento de fornecedores e o fechamento de
hospitais no interior do estado, o que aumentou em 45% o número de
ambulâncias nos Socorrões I e II. No Expediente Final não houve
orador inscrito. Nada mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e
lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, primeiro de outubro de 2019. Deputado Roberto Costa -
Presidente em exercício. Deputado Zito Rolim - Primeiro Secretário
em exercício. Deputada Mical Damasceno - Segunda Secretária em
exercício.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019 ÀS 11h40

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZITO ROLIM – Declaro aberta a Sessão Solene, convocada por meio
do Requerimento nº 438/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior,
em homenagem aos 15 anos do Centro de Perícia para Crianças e
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Adolescentes. Convido para compor a Mesa: o Exmo. Senhor Francisco
Gonçalves, Secretário de Estado de Direitos Humanos e Participação
Popular, neste ato representando o Governador Flávio Dino. Convido
o Excelentíssimo Senhor Heryco Coqueiro, Secretário Municipal de
Segurança com Cidadania, neste ato representando o Prefeito de São
Luís, Edivaldo Holanda Júnior. Convido o Excelentíssimo Senhor
Promotor de Justiça, Márcio Thadeu, Promotor da Infância e Juventude
de São Luís. Convido o Dr. José Ribamar Wanderley de Sousa, médico
legista e diretor do Centro de Perícias Técnicas para Crianças e
Adolescentes – CPTCA. Convido o senhor Miguel Alves da Silva
Neto, perito criminal e superintendente do CPTCA. Convido a Senhora
Érica Brito, Presidente da Associação da Polícia Técnica - Apotec.
Convido o Senhor Márcio Araújo, delegado adjunto-geral da Polícia
Civil, assistiremos a um vídeo em homenagem ao Centro de Perícias
para Criança e ao Adolescente. Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Duarte Júnior, autor do requerimento de convocação desta Sessão
Solene, que falará em nome do Poder Legislativo.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Deputado Zito Rolim, agradeço por
sua presença, por presidir essa Sessão Solene. Sessão em homenagem
a um trabalho árduo, um trabalho extremamente sacrificante, um trabalho
altamente complexo e de suma importância que vem sendo
desempenhado com maestria, com eficiência em nosso estado há quinze
anos. Gostaria, claro, que essa Sessão solene contasse com a presença
de mais pessoas, especialmente aquelas que dedicam a sua vida a criticar
o sistema de segurança do nosso Estado. Porque essas pessoas que
criticam o sistema de segurança, que avançou muito no combate ao
crime, de todos os tipos, em todas as esferas, são pessoas que eu
tipificaria como engenheiros de obra pronta. São aqueles que nada
fazem e apenas criticam aqueles que fazem algo, aqueles que fazem
alguma coisa. Esse trabalho que, apesar de nos meus sonhos desejar
que não existisse, apesar de nos meus sonhos desejar que um centro
como esse não existisse, infelizmente, a realidade em que vivemos em
todo o país torna esse trabalho extremamente necessário. Esta audiência
muito me orgulha, Deputado Zito Rolim, porque o nosso Estado é
referência. É o único Estado da Federação que tem um Centro
Especializado de Perícias Técnicas no combate aos crimes contra
criança e adolescente. Os fundamentos, não apenas constitucionais,
mas até mesmo divinos, são muitos. Esse trabalho que garante o direito
do menor, o direito da criança e do adolescente a ter uma vida digna. O
direito à vida que está previsto na Constituição, mas como o próprio
direito à vida quando nós estudamos e aprofundamos o conhecimento,
estabelece: que não basta viver, não basta estar vivo, mas nós
precisamos viver com qualidade, nós precisamos viver com dignidade.
É por essas e outras razões que esta sessão me orgulha, porque são
heróis, são verdadeiros heróis que fazem esse trabalho diuturnamente,
alguns há 15 anos, em nosso Estado tentando e combatendo aqueles
que agridem as nossas crianças. Eu agradeço a sua presença, Deputado
Zito Rolim, por presidir esta sessão, cumprimento o meu querido
amigo professor Chico Gonçalves, Secretário de Direitos Humanos e
Participação Popular, neste ato representando o Governador Flávio
Dino. O Exmo Senhor Heryco Coqueiro, Secretário Municipal de
Segurança e Cidadania, representando o prefeito de São Luís Edivaldo
Holanda Júnior. Senhor Promotor de Justiça Márcio Thadeu, Promotor
de Justiça da Infância e Adolescente. Doutor José Ribamar Wanderley,
meu querido amigo, tive a honra de em algumas cadeiras do Curso de
Direito ser professor do professor Wanderley, também professor da
Universidade Ceuma, muito me alegra, professor, em ter V. Ex.ª presente
nesta sessão solene. Wanderley que é diretor do Centro de Perícias
Técnicas para Criança e Adolescente. O Senhor Miguel Alves, grande
e verdadeiro amigo. Miguel que é presidente da Associação da Polícia
Técnica, Apotec. O senhor Márcio Araújo, delegado adjunto-geral da
Polícia Civil. Meus amigos e minhas amigas, registro também a presença
do tenente Pedro Castro Andrade, neste ato representando o
comandante do 24º Batalhão, tenente-coronel Sousa Neto. Major
Rodrigues, representando o coronel Nilson, do Batalhão de Operações

Especiais. Dr. Frederico Mamede, diretor-adjunto do Instituto Médico
Legal, IML. E o senhor Lúcio Flávio Cavalcante, diretor do Ident,
órgão que nós pudemos trabalhar em conjunto, à época em que eu
estava como presidente do Viva Cidadão, Presidente do Procon e nós
conseguimos, por meio dessa união de esforços, descentralizar os
serviços da cidadania em nosso Estado, sendo de apenas 05 unidades
para 52 unidades. Como foi apresentado no vídeo, o Centro de Perícias
Técnicas da Criança e Adolescente já realizou diversos atendimentos.
Foram mais de 9.000 atendimentos de crianças e adolescentes
supostamente vítimas de violência. Foram 35.203 atendimentos entre
a perícia médica, psicológica e social; 5.470 laudos psicológicos e
sociais. Nos últimos 15 anos, o Centro tem um total de 7.728 denúncias
formalizadas, aqui na cidade de São Luís. O disque 100, disque-denúncia
registra uma média de 50 chamadas por mês relatando crimes desse
tipo. Ou seja, é um trabalho árduo, é um trabalho sério, mas,
infelizmente, vem sendo muito acionado, e claro, precisa ser mais
acionado porque, lamentavelmente, parece um paradoxo, mas ao tempo
em que temos muitas reclamações, e lamentamos por essas reclamações
existirem, infelizmente, ainda existem aqueles que têm medo, que têm
receio de formalizar uma denúncia, de formalizar uma reclamação, de
buscar a autoridade competente para combater esse crime, por várias
razões, dentre elas, o receio da represália, dentro da sua própria casa.
E é por essa razão que, de forma muito breve, mais do que parabenizar
o deputado Zito, nós, neste ato, aqui na Assembleia Legislativa, além
de reconhecer todo esse trabalho, como já foi dito, destacado, pioneiro
no país, o único do país, nossa cidade, nosso estado que possui um
centro especializado, isso precisa ser exposto, isso precisa ser
reconhecido. Além de parabenizar e de reconhecer, nós, mais uma vez,
registramos aqui um compromisso que já foi firmado, destinar uma
Emenda no valor de cento e dez mil reais, para o Centro, essa Emenda
que já está na conta. Não é apenas um discurso, não é apenas uma
promessa retórica, mas com forma de resgatar a fé das pessoas na
política e nos políticos, nós precisamos fazer a proposta, aprovar e
mostrar o dinheiro na conta. E, ontem, eu fui a Casa Civil, conversei
com o meu querido amigo, deputado Marcelo Tavares, o dinheiro já
está na conta, agora é com vocês, viu Márcio?  Eu vi que já está com
termo de referência direitinho, para que a gente possa ainda esse ano,
se Deus quiser, poder ter um centro ainda melhor do que já é, para que
os profissionais do centro possam ter mais condições e melhores
condições para desempenhar as suas ações, desempenhar a sua função,
desempenhar a sua missão, o seu labor. Agradeço aqui, cumprimento
também a Érica Brito, a doutora Gislene, o Doutor Miguel, a doutora
Simone, que foi um grupo de pessoas que me receberam muito bem na
minha visita, lá no Centro de Perícias Técnicas, foi uma visita que eu
não esperava destinar uma Emenda lá porque nesse período de crise,
recessão, as condições não estão fáceis, às vezes as pessoas pensam
assim: Olha, a emenda, o deputado tem emenda e sobra. Não, não é
assim, realmente, tudo muito apertado e não adianta nada a gente
destinar um papel e as pessoas, os órgãos não receberem esse recurso
no caixa. E quando eu fui lá, visitei, realmente, não pude deixar de
contribuir, além da minha atenção, mas não pude deixar de contribuir
com uma parte significativa da minha emenda parlamentar, no valor de
cento e dez mil reais. E essa emenda vai permitir colocar em prática um
projeto-piloto para criação de um Núcleo de Depoimento Especial, de
criança e adolescente, totalmente equipado para colher depoimentos,
por meio de videoconferência, atendendo aqui a normas federais, de
acordo com a Lei 13.431 que altera o Estatuto da Criança e do
Adolescente e que estabelece um sistema de garantir direitos, pois faz
com que o processo penal, além de ser um processo mais célere, mais
eficiente com um risco menor de possíveis perecimento de provas,
gera também a oitiva de testemunha sem qualquer tipo de
constrangimento para a criança, para o adolescente e torna, como eu
disse, o processo mais eficiente. Diga-se, de passagem, mais uma vez,
há um pioneirismo, porque, salvo engano, salvo melhor juízo, seria a
nossa cidade, a nossa capital a única do Norte/Nordeste a cumprir
essas normas legislativas. Ou seja, mais do que parabenizar, é
importante garantir mais desenvolvimento, garantir melhores condições
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para que você desempenhe essa honrosa função. E eu sonho, de coração,
que um dia esse trabalho não seja mais necessário. Apesar de ser um
sonho aparentemente utópico, mas eu espero que um dia, em nossa
cidade, em nosso estado, em nosso país, no mundo em que nós vivemos,
nós não tenhamos crimes tão repugnantes, tão horrendos contra as
nossas crianças, contra os nossos adolescentes. E, para que esse sonho
seja alcançado, é preciso garantir melhores condições para os nossos
verdadeiros heróis do mundo moderno, que são os funcionários, são os
servidores, desde os terceirizados até aqueles que colaboram
voluntariamente para essa função, como os delegados e demais
funcionários que compõem o sistema de segurança e atuam nessa função.
Portanto parabéns a todos vocês. Uma audiência como essa, uma sessão
como essa entra para o meu currículo não penas, mas entra para o meu
livro de memórias. E eu sei que, daqui a alguns anos, espero que poucos
anos, professor Chico Gonçalves, eu possa ter os meus filhos. Eu
sempre sonho ali com um casal de filhos. Se perceber que não é
suficiente, eu tento ali defender a tese de um terceiro, mas, no momento,
em que daqui a uns dez anos que eu estiver ali com meus dois, três
filhos, eu vou está falando para eles “Um dia o seu pai foi deputado e
ele teve a honra de fazer a Sessão solene em homenagem aos verdadeiros
heróis do mundo moderno. E aí o meu filho vai perguntar “Quem, pai,
o Capitão América, “o Homem de Ferro, a Mulher Maravilha?”. E eu
“Não, meu filho, os funcionários, os servidores que fazem parte do
núcleo do Centro de Proteção à criança e ao adolescente”. Portanto,
meus amigos, parabéns. Vocês tornam esta Casa ainda mais honrosa.
Vocês abrilhantam esse ambiente e vocês demonstram que valeu à pena
lutar para chegar até aqui. Fazer essa sessão, contribuir com o trabalho
de vocês, inclusive com destinação de recursos, faz com que eu alivie
um pouco mais o meu coração no sentido de prestar contas com os 65
mil e 144 cidadãos maranhenses que me deram a honra de estar aqui
para representar o interesse deles. E, quando eles me colocaram aqui,
eles me colocaram para que eu pudesse fortificar, empoderar as
instituições de justiça, as instituições que combatem o crime, as
instituições que garantem o direito. E vocês não poderiam ser
esquecidos. Pelo contrário, vocês receberam grande parte dessas
emendas para que vocês possam ter cada vez mais melhores condições.
Portanto parabéns a todos e viva o Centro de Proteção à criança e ao
adolescente, ao Centro de Perícias Técnicas do nosso estado. Parabéns.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZITO ROLIM – Convido o Senhor Deputado Duarte Júnior para
fazer a entrega da placa em homenagem aos 15 anos do Centro de
Perícias Técnicas para crianças e ao adolescente, CPTCA. Concedo a
palavra a Senhora Érica Brito, presidente da Associação da Polícia
Científica - Apotec.

A SENHORA ÉRICA BRITO – Senhores, bom dia. Eu
cumprimento a Mesa na pessoa do Emxo. Senhor Deputado Zito Rolim,
Presidente desta sessão e a todos os presentes em nome do autor da
propositura, que nos colocou aqui, o Exmo. Senhor Deputado Duarte
Junior. É com imensa satisfação e alegria que eu posso dizer que os
colegas que atuam durante todo esse tempo, no Centro de Perícias,
fazem um trabalho de excelência. E senhores, todas às vezes que eu
vou ao centro, eu sou mãe, eu tenho sobrinhos e eu tenho a certeza que
as mães e pais, que estão lá, transformam toda angústia de ver crianças
que chegam lá por algum ato de violência, seja ela qual for, transformam
toda a dor em labor, e laboram de forma excepcional. Porque elas
trazem segurança ao processo jurídico sem levar aquela criança ou
adolescente a uma revitimização durante todo o processo. Então a
todos os senhores, apesar de o nosso quadro ser ainda pequeno, por
conta de entraves também legislativos, a gente acredita que com este
governo e com os próximos, com as bancadas desta Assembleia também,
que os próximos não 15 anos, vamos ser um pouquinho mais otimistas,
que daqui a uns 5 anos a gente consiga aumentar o quadro de peritos
oficiais do Centro, tanto os médicos legistas quanto psicólogos, hoje
somos só 3 do quadro oficial, e assistentes sociais que hoje temos uma
só do quadro oficial. A gente agradece imensamente aos colaboradores

que estão aqui presentes e que fazem também, que tomaram para si a
responsabilidade de fazer o trabalho de excelência da Polícia Civil. E se
comprometem como policiais, como peritos, como humanos. Então a
gente agradece também a vocês que estão aqui presentes e que fazem
parte do Centro até mais presentes do que nós que estamos um
pouquinho distantes, como no Instituto de Criminalística, mas vocês
fazem toda a diferença. Então, a gente agradece a oportunidade de estar
aqui, de estar mostrando um pouquinho da perícia oficial e do trabalho
do Centro de Perícias que envolve não só o Centro, mas, de alguma
forma, todos os outros institutos que colaboram com a produção da
prova material, da prova científica, no processo penal. Muito obrigada
pela oportunidade de estar aqui e estar comemorando e enaltecendo os
trabalhos dos colegas. Obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZITO ROLIM – Concedo a palavra ao Senhor Miguel Alves da Silva,
perito criminal e superintendente do Apotec.

O SENHOR MIGUEL ALVES DA SILVA – Bom dia a todos
e a todas, cumprimentar a Mesa, em nome do Presidente da Sessão,
deputado Zito Rolim, bem como estender a todos os deputados,
inclusive os que estão ausentes, por algum outro motivo, e
cumprimentar, especialmente, o deputado Duarte Júnior pela
sensibilidade que teve em visitar o Centro de Perícias da Criança e do
Adolescente, na realidade, visitou o Complexo de Defesa da Criança e
do Adolescente, que é composto pela Delegacia de Proteção à Criança
e ao Adolescente, a Promotoria da Infância e da Juventude e a Vara da
Infância e da Juventude que inicialmente também se encontrava lá.
Cumprimentar o Dr. Márcio Thadeu, em nome do qual eu agradeço o
trabalho do Ministério Público que tem feito não só na sua função
precípua das ações penais, mas em todo o apoiamento ao trabalho
pericial no estado do Maranhão. Aqui o nosso Delegado-geral adjunto,
Dr. Márcio Araújo, em nome do qual eu cumprimento todos os
delegados, escrivães, investigadores que já desempenharam atividades
ali junto a Delegacia de Proteção da Criança e ao Adolescente, ao nosso
amigo Secretário Heryco Coqueiro, em nome do qual saúdo todos os
integrantes da segurança pública do município, que também são parceiros
nessa luta; Senhor Chico Gonçalves, Secretário de Direitos Humanos,
que por meio do trabalho, das organizações sociais que laboram na
defesa dos direitos humanos e aqui cumpre citar o Centro de Defesa
Marcos Passerini do Estado do Maranhão, e também a justiça global,
que levaram os casos ocorridos na década de 90, o famoso caso dos
meninos emasculados, aos tribunais internacionais, a Comissão
Internacional de Defesa dos Direitos Humanos da Organização dos
Estados Americanos. E por conta disso foi firmado o acordo amistoso
que resultou na criação do Complexo de Defesa da Criança e
Adolescente do Maranhão, diga-se de passagem, não é só de São Luís,
é do Maranhão, a missão do complexo é atender toda população do
estado. E por isso mesmo a necessidade de expandir as suas estruturas
e aqui, como bem disse a Dra. Érica, os eu quadro funcional. Em nome
do Dr. Wanderley, cumprimentar todos os peritos oficiais que laboram
no Centro de Perícias da Criança e do Adolescente, principalmente os
colegas médicos legistas, e em nome da Dra. Simone e da Dra. Conceição,
psicólogas e assistentes sociais, cumprimentar todos os peritos
compromissados que desempenham suas atividades e que na realidade
foram os precursores e os responsáveis pelo início dos trabalhos do
Centro de Perícia da Criança e do Adolescente no estado do Maranhão.
Cumprimentar Dr. Robson Mourão, atual Diretor do Instituto
Criminalista, mas que também já esteve à frente da Gestão do CPTCA;
Dr. Lúcio Flávio Cavalcanti, atual Diretor do Estudo de Identificação,
mas que também já esteve à frente da Gestão do CPTCA; e
cumprimentar todos os colegas da gestão e também os colegas que
estão nas atividades fins da Perícia Oficial do Estado do Maranhão. E
aqui fazer o registro da presença do nosso amigo Weber, representando
os guardas municipais de todo o estado. É sempre bom destacar aquilo
que o Deputado Duarte Júnior colocou, que algumas pessoas não
acreditam no trabalho da segurança pública, que o sistema de segurança
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pública desenvolve no estado. Mas o trabalho está aí, está posto. Só
não vê quem não quer. É claro que alguns problemas pontuais em
qualquer trabalho podem acontecer; e no Maranhão não é diferente,
mas o somatório dos pontos positivos extrapola e muito algum
problema pontual que, porventura venha ocorrer. Cumprimentar ali o
nobre representante do Exército Brasileiro, que aqui está representando
o Comando do Exército, Coronel Aldair, representante do Pacto pela
Paz, e o nobre Oficial da Polícia Militar, também aqui representando o
nosso Comandante, Coronel Ismael. É isso. Esse dia é em alusão aos
15 anos de funcionamento do Centro de Perícias da Criança e do
Adolescente. Um trabalho que vem sendo efetuado de forma muito
dedicada, de muito compromisso, trabalho pioneiro no país. E esse
formato de atendimento da criança e do adolescente vítima de violência
ainda continua sendo único. Nós encontramos aí em alguns outros
estados um trabalho que se aproxime um pouco do nosso, mas não é
feito exatamente da mesma forma. Nas outras unidades, além do
trabalho médico legal, o trabalho dos psicólogos e assistentes sociais
são voltados mais para a questão assistencial propriamente dita,
enquanto que aqui, no Maranhão, esse trabalho é executado com a
finalidade estritamente pericial. Lá, hoje, é composto além dos peritos
compromissados, como bem a doutora Érica destacou, temos peritos
criminais com graduação em Psicologia e Serviço Social, aqui presentes,
doutor Alexandre e doutora Samira. É um dia realmente para entrar na
história. Aqui marca o momento em que Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, a Casa do povo, olha para o trabalho que é feito
no Centro de Perícias da Criança e do Adolescente. Não só no centro.
Na visita que o Deputado Duarte Júnior fez, ele teve a oportunidade
de conhecer o excelente trabalho pela Delegacia de Proteção à criança e
adolescente. E gostaríamos de conclamar aqueles que só criticam, como
bem destacou o Deputado Duarte Júnior, a somar esforços para que a
gente consiga expandir e aperfeiçoar a cada dia esse trabalho. É uma
determinação do nosso Governador Flávio Dino; é uma determinação
do nosso Secretário de Segurança Pública e do nosso Delegado Geral. E
são coisas que, na prática, qualquer um pode verificar. De 2015 para
cá, na gestão de Doutor Robson Mourão, o Centro de Perícias
praticamente triplicou a sua estrutura de atendimento. Nós avançamos
ainda além da estrutura física na nomeação de peritos oficiais. Então
tudo vem evoluindo aos poucos, como o país nos permite, como a
estrutura do Estado e o orçamento do Estado nos permite. Mas, em
momento algum, o sistema de segurança pública do Estado, a nossa
Secretária de Segurança Pública, a nossa Polícia Civil e a nossa
Superintendência de Polícia Técnico-Científica, com todos os órgãos
periciais ficaram aguardando que as coisas acontecessem, ao contrário,
nós temos projetos elaborados a várias mãos para que sejam executados
em momento oportuno. Em relação ao atendimento à criança vítima de
violência, criança ou adolescente, nós temos agora iniciando, em
Imperatriz, uma ampliação e reforma da Unidade de Perícia daquela
região que atende toda a Região Tocantina e nela vai estar prevista um
Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e ao Adolescente,
bem como um atendimento especializado também voltado para a mulher
vítima de violência. A gente está preparando a estrutura física para
futuramente executarmos esse atendimento. Então, era isso que
tínhamos, enquanto operadores do Sistema de Segurança Pública,
enquanto compromissados com todas as causas que afligem a sociedade
no Estado do Maranhão e destacadamente, tenho que frisar, a integração
que hoje existe no Sistema de Segurança Pública do Estado, entre as
organizações e as unidades estaduais, municipais, federais, as unidades
militares tanto estaduais quanto federais, isso é uma palavra de honra
dentro do Sistema de Segurança Pública. Ninguém faz nada sozinho.
Então todos nós precisamos juntarmos as ideias, as boas ideias e unirmos
forças para executá-las. Porque aquele que está do outro lado, que é o
criminoso, também não age sozinho e eles, mesmo que de forma
organizada, e às vezes desorganizada, mas atuam em conjunto. E é essa
força que a gente tem que combater sempre. Então muito obrigado a
todos os operadores do Sistema de Perícia Oficial do Estado do
Maranhão e a todo Sistema de Segurança Pública pelos trabalhos que
têm feito até aqui. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZITO ROLIM - Concedo a palavra ao Senhor Promotor de Justiça
Márcio Thadeu, Promotor da Infância e Juventude de São Luís.

O SENHOR PROMOTOR MÁRCIO THADEU – Exmo.
Senhor Deputado Zito Rolim, que preside esta sessão oportuna,
necessária, histórica na pessoa do Professor Francisco Gonçalves,
Secretário de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular,
representando a Sua. Exa. o Senhor Governador do Estado do Maranhão,
Dr. Flávio Dino, eu quero saudar esta Mesa. Quero pedir permissão
também a todos e a todas para lançar a minha saudação muito efusiva
e de agradecimento ao Deputado Duarte Júnior pela iniciativa que foi
referendada por esta Casa do Povo de prestar esse registro histórico ao
aniversário do Centro de Perícias Técnicas à Criança e Adolescente e
em seu nome saudar a todos os presentes, profissionais de segurança
pública, profissionais das políticas públicas, mas em especial e com
muito carinho a toda equipe que corajosamente, que com muita
dedicação, com muito afinco faz acontecer esse marco científico, esse
marco jurídico, esse marco civilizatório que é o Centro de Perícias
Técnicas para Criança e Adolescente que temos em nossos Estado. Há
uma placa, Deputado Duarte, afixada logo na entrada lá do complexo,
que relaciona os meninos que foram vítimas da ação massiva do serial
killer Francisco das Chagas, no caso que ficou internacionalmente
conhecido como o “caso dos meninos emasculados”, e logo abaixo à
relação dos seus nomes uma frase que a memória com certeza vai me
trair, mas que diz mais ou menos o seguinte: “que a dor de suas perdas
não nos permita fazer acontecer novamente essas circunstâncias de
grave violação dos seus direitos”. Durante mais de uma década, crianças
foram e alguns adolescentes foram sequestrados, torturados, alguns
abusados sexualmente, assassinados, tiveram suas genitálias extirpadas,
seus corpos foram escondidos, não permitindo às suas famílias sequer
o direito natural ao sepultamento, repetindo a tragédia de Antígona, na
nossa ilha. E um caso que foi solenemente ignorado pelo Poder Público,
inclusive pelo Ministério Público, e que pessoas foram condenadas,
cumpriram parte da pena e as mortes prosseguiram, e que somente
pela ação da sociedade civil, que muito aqui foi lembrado, pelo Centro
de Defesa Padre Marcos Passerini, e pela Justiça Global foi levada à
Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, e que
provocou a reação efetiva do Estado brasileiro e do Estado do Maranhão,
conformada em um acordo de solução amistosa e que o Centro de
Perícias Oficiais, que era o nome original do CPTCA foi alçado a uma
obrigação que não é mais uma política de Governo, que não é sequer
uma política de Estado, mas eu volto a insistir nessa expressão, é um
compromisso do processo civilizatório da nossa sociedade perante a
comunidade internacional, ratificado por um organismo multilateral,
que é a Organização dos Estados Americanos, por ser o órgão
fracionário à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O CPTCA
é, portanto, um motivo para comemoração não apenas para os homens
e mulheres que, bravamente, que, abnegadamente, competentemente,
o fazem construir a cada dia, mas ele é um motivo de celebração da
sociedade maranhense brasileira, porque respeita a condição peculiar
de pessoa em desenvolvimento de crianças e adolescentes, e especializa
o Sistema de Justiça e Segurança Pública, como determina a Convenção
Internacional sobre os Direitos da Criança, inclusive nos seus protocolos
facultativos e a resolução do Conselho Econômico e Social da ONU,
50 , de 2005. O Centro de Perícias Técnicas para Criança e Adolescente
é mais do que uma repartição pública, e disse muito bem o deputado
Duarte Júnior, ainda que fosse “apenas”, e um apenas entre aspas em
uma repartição, mereceria todo o nosso respeito pelo trabalho dos
super homens e super mulheres que ali estão, mas eu volto a insistir, é
um reconhecimento de que a dignidade da criança e do adolescente não
pode ser suplantada nem mesmo pelo estado quando busca aplicar sua
jurisdição penal, a dignidade da criança vitimizada tem que ser
observada. E, no Maranhão, de forma pioneira e inovadora,
cientificamente demonstrada, se criou uma tecnologia para permitir o
cumprimento efetivo do §4º do artigo 227, da nossa Constituição
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Federal, que é a rígida repressão aos casos de violência, em especial a
violência sexual, contra as crianças e os adolescentes. Esse é um caminho
que todos nós construímos, Dr. Jefferson Portela, nosso Secretário de
Estado Segurança Pública. É um caminho que a sociedade brasileira e a
sociedade maranhense não permitem que tenhamos retrocesso, nessa
quadra da nossa história, em que se tratar de direitos humanos parece
ofensivo, até mesmo àqueles que detém altos cargos de poder. O que
os senhores e as senhoras fazem no CPTCA todos os dias vai muito
além do laudo pericial, do laudo psicossocial, que é a grande inovação
daquele centro, assim como também é a adaptação do exame de corpo
de delito, humanizando o tratamento da medicina legal às vítimas crianças
e adolescentes. O que os senhores e as senhoras fazem lá é um
movimento de empoderamento da nossa democracia pelo
reconhecimento da necessidade de implantarmos, de forma integral,
efetiva e suficiente a proteção integral, que a nossa Constituição diz,
que nós todos, família, sociedade, poder público, devemos a estas e a
todas as futuras gerações de crianças e adolescentes. Parabéns à
sociedade maranhense brasileira por poder dispor do trabalho
competente, dedicado do Centro de Perícias Técnicas para Crianças e
Adolescentes. Parabéns a todos aqueles que construíram esse caminho
das mais diversas formas. E o Ministério Público do Estado do
Maranhão se sente extremamente orgulhoso de ter a sua parcela de
contribuição nessa trajetória, desde as ideias iniciais do colega Eduardo
Borges, quando da campanha, da primeira campanha sobre violência
sexual. Ainda na década de 90, do século e do milênio passados,
falávamos da necessidade de garantir a integridade física, psicológica,
afetiva dessas crianças vitimizadas a todos aqueles que hoje fazem
esse trabalho aumentar de importância, de sobrelevar a sua necessidade.
Nós temos no Ministério Público, inclusive, um grupo de trabalho
permanente que estuda a questão do atendimento à criança e ao
adolescente vitimizado. E temos a imensa satisfação de reconhecer, em
notas técnicas do Centro de Apoio Operacional da Infância e da
Juventude, a imprescindibilidade do trabalho desse centro de perícias
técnicas. Parabéns a nossa sociedade, parabéns as nossas crianças,
parabéns à democracia, parabéns aos Direitos Humanos pelo trabalho
de vocês. Mas parabéns a cada um e a cada uma que fazem acontecer
esse movimento importante de consolidação da dignidade dessas crianças
e adolescentes. Muito obrigado e um bom dia a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZITO ROLIM – Convido para compor a Mesa o Exmo. Senhor
Jefferson Portela, Secretário de Segurança do Estado do Maranhão.
Concedo a palavra ao Senhor Heryco Coqueiro, Secretário Municipal
de Segurança com Cidadania, neste ato representando o Exmo. Prefeito
de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior.

O SENHOR SECRETÁRIO HERYCO COQUEIRO - Bom
dia a todos e todas. É com imensa satisfação que trago um abraço do
nosso Prefeito Edivaldo Holanda Júnior a todos, especialmente a todos
aqui peritos e peritas que hoje são homenageados e reconhecidos pelo
seu trabalho, nos quais eu congratulo meu amigo Miguel, o Dr. Miguel
e todos vocês. Saúdo a Mesa em nome do Dr. Zito, Deputado Zito
Rolim. Então, quero dizer a todos vocês e a todos peritos, da inveja
particular que eu sinto de vocês. Porque quando ainda na cadeira de
Ciências Contábeis, em Brasília, eu já trabalhava como auditor interno
e já começava a ser cogitado a trabalhar como auditor externo, trainee,
a gente sabe como é que isso funciona, então eu criei o seguinte sonho:
‘poxa, eu vou fazer concurso para ser perito e prender cada corrupto
que tiver processo à minha frente’. É lógico que isso era um sonho e era
um sonho meio que infantil. Porque sabemos que nem todo acusado é
culpado e até que seja provado o contrário ele é inocente. Aí está a
grande essência do trabalho das senhoras e dos senhores e que eu
também compartilho por trabalhar como perito judicial contábil, é que
nós temos a obrigação de sermos independentes, temos obrigação de
sermos corretos, diretos e acima de tudo imparciais. Então todo ser ou
todo cidadão acusado já há um senso comum de que ele é culpado, cabe
às senhoras e aos senhores provar o quê? O contrário e não o que o

senso comum determina, porque para todos ele indiciado, ainda mais
especificamente em casos de crime contra criança, contra adolescente,
de abusos, então ele está totalmente acabado perante a opinião pública,
até que se prove que efetivamente ele ou ela são os autores daquela
brutalidade. E aqui foi dito que a dor é transformada em energia para
labor, pela Dra. Érica, e é isso mesmo. No meu caso, específico quando
leio os processos tem sempre um lado e tem o outro: ‘Rapaz, isso aqui
foi maldade’. E eu tenho que buscar um caminho. Mas sempre dentro
do quê? Da legalidade. E aquilo nos traz a energia necessária para quê?
Para cumprir com a máxima da justiça, ou seja, não propagar o sentido
e o sentimento de impunidade. Porque eu participei daquela da
audiência, lá no Ministério Público, em que foi divulgado o livro sobre
os emasculados, então, aquela foi uma audiência muito pesada, eu
entrei de uma forma e saí de lá, vamos dizer assim, moído, parecia que
tinha trabalhado dois dias seguidos. Por quê? Porque ali estavam as
mães, então, você consegue sentir aquilo que elas sentiram porque
você revive tudo aquilo naquele dado momento. Então, aquilo pesado
demais, mas tinha um grande ponto ali que era que a justiça tinha sido
feita, e o Estado tinha corrigido um possível erro, um engano, dentro
do processo, e que aquelas mães, pais, familiares e todos os cidadãos
ali presentes se sentiam reparados e amparados, que é isso que o
Estado tem que fazer para todo cidadão, é ampará-lo e dar-lhes o
direito democrático de poder viver, cumprir com a Constituição. Então,
eu quero dizer mais aqui às senhoras e aos senhores, sendo breve, que
eu tenho muito orgulho e fico muito feliz e parabenizo o deputado
Duarte Júnior, pela propositura e todos os deputados que aceitaram,
porque isso é um trabalho silencioso. Nós sabemos disso, só sabe
quem está ligado a ele, ele não vira notícia. Ah, os peritos identificaram,
isso não sai, quando sai, sai pouco. Então, vocês precisam e todos os
outros que trabalham nesse segmento silencioso, serem mais enaltecidos
porque vocês são merecedores. Eu deixo aqui todo o meu respeito e o
meu abraço, muito obrigado pelo trabalho das senhoras e dos senhores.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZITO ROLIM – Concedo a palavra ao Exmo. Senhor Jefferson Portela,
Secretário de Estado de Segurança.

O SENHOR SECRETÁRIO JEFFERSON PORTELA – Exmo.
Senhor Deputado Zito Rolim, que engrandece a sua região como
representante político na área parlamentar, e que nos honra com a
Presidência da Sessão de hoje, é um prazer reencontrar o V.Exa. aqui
nesta Casa, de representação popular. Eu quero saudar com muita
alegria, o nobre colega Secretário de Direitos Humanos, Dr. Francisco
Gonçalves, professor Francisco Gonçalves, nobre amigo aí de trabalho
diário, saudar, com muita alegria, Dr. Márcio Thadeu, pessoa que tem
dedicado a vida a uma causa social, e engrandece o nome do Ministério
Público do Maranhão, e enobrece a Sessão de hoje aqui com a sua
presença, prazer reencontrá-lo. Saudar aqui na ordem, Dr. Márcio, que
está na Mesa representando o Senhor Delegado Geral de Polícia Civil,
que estava ausente comigo no evento, porque estavam gerenciando
quatro crises em andamento ao mesmo tempo, e tínhamos que nos
dedicar a isso lá para soluções mais suáveis, no desenrolar da crise,
então, elas estão em andamento ainda, mas nós saímos e viemos aqui
por conta da importância desta honraria concedida ao Sistema de
Segurança, pelo Deputado Duarte Júnior, por meio do CPTCA, então,
Deputado, também muito obrigado. Cumprimentar Dr. Miguel, nossa
Superintendência de Polícia Técnico-Científica, um companheiro leal,
digamos assim, já mais de décadas, engrandecendo a perícia no Estado
do Maranhão. Por isso mesmo, ele será o Perito Geral na hora das
formalidades legais cumpridas, Doutor Márcio. Eu peço ao senhor,
Doutor Miguel, uma salva de palmas, porque será o nosso Perito Geral
do Maranhão. E declaro, de imediato, que não é por amizade pessoal,
por mais que eu goste de doutor Miguel, não é por isto que ele será
Perito Geral, é pela sua plena competência na área. E além da
competência aliada à dedicação plena do mesmo modo. Então é por
isso que ele será Perito Geral. O critério da amizade fica de lado nesta
hora. Os dois outros prevalecem para que ele seja o nosso Perito
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Geral. Quero cumprimentar a Doutora Érica, Presidente da Apotec,
que está aí na esfera classista, tendo o cuidado de não confundir o
interesse classista, como atropelo ao interesse social geral. A nenhuma
categoria, a nenhuma classe é dado colocar os seus interesses particulares
sobre os interesses público. Ao contrário, se nós existimos como
categoria, é para servir a vida pública que necessita da colaboração das
categorias no ponto de vista profissional. Jamais deve ser colocado no
ponto de vista particular, a prevalência de interesses classistas sobre a
qualidade do serviço público como ponte para o atendimento das
necessidades sociais. Nós não devemos ter esse cuidado. E a senhora
labora tendo esse cuidado e a clareza de que se é preciso fortalecer a
categoria, é para que ela seja um instrumento ao atendimento à causa
pública como missão maior da gestão brasileira na área pública. Quero
cumprimentar também... Cadê o nosso colega Secretário Municipal?
Poxa vida! Eu pensei que ia dar um abraço em outro colega e ele sai. Eu
quero saudar com muita honra o doutor Coqueiro, que tem também
unido a força municipal e a força estadual. E quero cumprimentar
algumas pessoas aqui. Me permita, Deputado Zito. Doutora Simone,
desde o início da Fundação do CPTCA, reforçada a sua bancada agora
depois de um tempo pela Conceição. Esse CPTCA é assim: uma coisa
impressionante. A gente vai olhando e todo mundo é CPTCA. A gente
vai dizer “Eu quero saldar alguém”. “Não, esse também é e esse outro
também é, ou já foi, ou continua sendo”. O senhor quer a prova, Dr.
Marcio Thadeu? O senhor sabe. O senhor viu, não é? Pronto, um
monte de diretores que passaram e que foram aí. O Lúcio foi o último.
Aí já tem outro no lugar do Lúcio também, acumulando com IML. e o
Lúcio acumulando com o Ident. Por quê? Porque é um setor que todos
nós entendemos que temos que ter, Dr. Zito, pela função dele, uma
dedicação muito especial. Eu me lembro que, na primeira visita que fiz
lá atrás com o Dr. Robson Mourão, que está ali, eu entrei por lá e ele foi
mostrando as coisas para a gente. E a gente vai sentindo o impacto
daquele local de trabalho. E uma das coisas que me marcou foi uma
pequena cama que eu olhei lá colocada e perguntei para o Dr. Robson,
Deputado Zito. “Mas, Dr. Robson Mourão, por que esta pequena
caminha aqui? O que é isso aqui dentro desse centro?” E ele disse
“Doutor, isso é a cama onde nós atendemos as crianças vítimas de
violência sexual”. Eu disse: “Meu Deus do céu!” A gente escuta falar
de laudos de exames à distância e, quando a gente vê de perto, a gente
vê a grandeza do trabalho que é feito ali. Você imagina uma criança de
dois anos, de um ano ter que passar por um exame dessa natureza. É
uma tragédia anterior e uma tragédia na sequência todinha. Tudo é
tragédia que vai acontecer na sequência. O que vai diminuir o impacto
da tragédia é o atendimento qualificado do ponto de vista humano a
essas vítimas que chegam ali. E cada um de nós, além de fazer uma
prova técnica para atribuir responsabilidade criminal, eu nem considero
isto o mais importante, porque é só um infrator desnaturado. Às vezes
pai, mãe, tio, sobrinho, amigo, de uma criança vitimada do ponto de
vista sexual. Não é só nem isto, mas é minorar todas as dores de todo
mundo que ali chega. Você imagina o pai chegar a um local posterior da
agressão primeira e o atendimento ser frio, ser gelado, é outra facada no
peito do pai e da mãe, na alma. Tudo que nós fazemos ali, pelas mãos
dos senhores e das senhoras, é diminuir sofrimento, é a missão maior.
Quem chega ali chega em um profundo grau de sofrimento e o sofrimento
não pode ser uma barra de gelo na nossa mão. De jeito algum. Não tem
conversa se a gente está insatisfeito com o salário, se estamos chateados,
se o casamento chegou ao fim, se o noivo foi embora, se aquela paixão
não correspondida está doendo no peito, isto não importa naquela
hora, importa a dor maior de quem chega ali. Tudo o que nós temos e
sentimos, a nossa depressão, a nossa tristeza, a nossa infelicidade
qualquer tem que ficar de lado em um órgão dessa natureza, desse
porte. Tudo fica para depois, e primeiro vai ficar aquele que chega ali
como pai, como mãe e a pequena vítima que nos procura, nós temos
que entender isso aí, deixar de lado, não importa se o Vasco perdeu de
5 a 0, o Fluminence de 3, se o Flamengo deu de 8 a 0 em não sei quem,
não importa! Naquela hora tudo isso que estamos brincando aqui, para
falar sério, de tudo o que deve ser deixado de lado na hora de atender
quem necessita do nosso serviço. Nós temos que imaginar isso aí. As

outras coisas ficam para depois, para outra hora de intervenção, na
hora apropriada, cada caso com seu tratamento. Naquela hora ali nós
temos a tranquilidade de saber, em não estando lá, que vocês, desse
núcleo, estão fazendo tudo que lhes é possível para dar um atendimento
mais humanizado possível para quem chega lá na situação de vitimizado.
Então, nós temos essa clareza. Pedimos desculpas, Presidente Zito,
por não termos estado aqui desde o início como gostaríamos, mais
exatamente à Mesa de reunião, em gabinete instalado de crise estava
eu, Doutor Saulo que está ali, o Doutor Leonardo Diniz que é delegado-
geral da Polícia Civil, o nosso chefe de Gabinete Osmar Bacelar tratando
de 4 crises graves em andamento ao mesmo tempo. Então tínhamos
que estar lá para deixar os encaminhamentos tomados até a solução
final que esperamos chegar no começo da tarde, mas fizemos questão
de interromper e vir aqui para participar dessa Mesa com os senhores
e declarar, em nome do Governador Flávio Dino, os parabéns pelos 15
anos. O único Estado que tem esse órgão e que faz isso com excelência,
como o Brasil. Infelizmente alguns não têm olhado ainda com o mesmo
olhar que tem no Maranhão para esse campo de atendimento humano,
mas o exemplo está dado. E está dado por meio de um trabalho em
respeito absoluto às pessoas que procuram o serviço. Então peço uma
salva de palmas a todos que fizeram, desde o primeiro momento até o
dia de hoje, o trabalho de CPTCA. E é uma honra estar na direção do
sistema sabendo que tem uma unidade dessa fortalecendo a nossa
instituição. Que Deus ilumine o CPTCA e vamos em frente, porque a
nossa causa é justa, é humana e é verdadeira. Parabéns a todos do
CPTCA. Obrigado. Eu vou pedir permissão ao Presidente para me
penitenciar, porque eu preciso saudar o pessoal aqui do apoio,
funcionários aqui da Casa da Assembleia, porque nessas sessões
especiais, que são várias, já sei que amanhã, que tem outras, eles estão
sempre aí no suporte, na hora difícil também, que é a hora que a gente
precisa se fortalecer materialmente, está dito na Bíblia: nem só de pão
viverá o homem. Isto está dizendo declaradamente na mesma hora que
a gente vive também de pão. Não é isso, meu querido pastor Odair?
Não só, mas também vivemos dele, e nessa hora pegar o pão, eles estão
sempre aqui todos os dias, nesse suporte administrativo e de apoio
para o andamento da sessão. Então, a nossa especial saudação a todos
os senhores e senhoras.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZITO ROLIM - Concedo a palavra ao Excelentíssimo Senhor Francisco
Gonçalves, Secretário de Estado de Direitos Humanos e Participação
Popular, neste ato representando o Senhor Governador Flávio Dino.

O SENHOR SECRETÁRIO FRANCISCO GONÇALVES -
Em nome do Governador Flávio Dino, eu cumprimento o senhor
deputado Zito Rolim, o deputado Duarte Júnior, autor da proposição;
cumprimento o Secretário Jefferson Portela, colega de governo; o
promotor de Justiça, Márcio Thadeu, que faz parte dessa história aqui
apresentada hoje; cumprimento o José Ribamar Wanderley, médico
legista, diretor do Centro de Perícias Técnicas para a Criança e o
Adolescente; a senhora Érica Brito, presidenta da Associação da Polícia
Técnica; o senhor Miguel Alves da Silva Neto, superintendente do
Apotec; o senhor Márcio Araújo, delegada adjunto- geral da Polícia
Civil e o delegado-geral aqui presente, o subsecretário Saulo;
cumprimento os senhores da segurança pública do Estado do Maranhão,
do Pacto pela Paz; representantes da sociedade civil, deputados e
autoridades públicas aqui presentes. Nós vivemos uma era estranha no
Brasil, e nesse momento estranho que nós vivemos no Brasil um dos
ataques são proferidos no nosso país é exatamente o ataque à ciência e
à tecnologia. Basta observar hoje os ataques que estão sofrendo as
universidades públicas que produzem a principal massa crítica de
conhecimento em nosso país. E a pergunta que nós temos que nos
fazer é o que que tem essa questão, exatamente com o tema que nós
estamos trabalhando hoje. É por que não tem como consolidar política
de segurança pública sem a ciência. Sem a ciência, sem força policial e
sem aquilo que o filósofo Chaves dizia “astúcia” que, em outras
palavras, a estratégia. E exatamente quando nós estamos tratando aqui
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do Centro de Perícias Oficiais, nós estamos tratando especificamente
da aplicação do conhecimento científico, da investigação criminal. E
nesse sentido o fortalecimento da segurança pública do nosso Estado.
Tanto o vídeo, como a fala dos que me antecederam aqui, apontaram
todas para um caso específico, e um caso que é paradigmático, que é o
caso dos meninos emasculados, que foi objeto de acordo e solução
amistosa, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, um
papel importante desempenhado pelo Centro de Defesa Marcos
Passerini, e pela Justiça Global, ambas as organizações da sociedade
civil, e é importante retomar esse caso, porque o trabalho da perícia vai
elucidar três situações importantes: primeiro, a omissão do Estado,
em que o trabalho da perícia demonstra de como é que esse caso
poderia ter sido resolvido antes, um caso que se alongou de 1989 a
2003, com o assassinato de 42 crianças em situações brutais, descritas
aqui pelo promotor, 30 na Ilha de São Luís e 12 em Altamira do Pará.
Então, o primeiro caso é de omissão que demonstrava de que era
possível reunir no âmbito da segurança pública as condições técnicas e
legais da elucidação do crime. A segunda questão, que era do
enfrentamento do racismo estrutural na sociedade maranhense, porque
as primeiras investigações apontaram que seriam casos de feitiçaria e
casos veiculados aos cultos de origem africano em nosso estado, era de
estabelecer exatamente a busca satânica de um criminoso e, com isso,
desviando a atenção do que era fundamental. E a terceira, era exatamente
o que eu diria de aplicação do conhecimento, possibilitou identificar o
responsável pelos assassinatos, pelos desaparecimentos das crianças
e, desse modo, salvaguardando o direito de inocentes que foram
falsamente acusados por um crime que não cometeram, por conta de
uma visão preconceituosa que norteou o início das investigações. Esses
dados são importantes porque nós lidamos com preconceito e com
conhecimento científico. E a importância do conhecimento científico
no enfrentamento dos preconceitos e da elucidação de um crime dessa
envergadura. Exatamente a complexidade desse caso demonstra e revela
a importância do trabalho da perícia e do Centro de Perícia Oficiais,
mais ainda me parece que aqui nós temos que encontrar uma duplicidade
de questão: o papel da perícia e o trabalho da educação permanente.
Porque uma outra coisa estranha que nós vivemos nessa época de
ataque aos direitos humanos é a tentativa cada vez maior de setores
organizados da sociedade civil e de setores do próprio Estado brasileiro
de tentar impedir, coibir, achincalhar e evitar o trabalho de educação
sexual nas escolas. Sem o trabalho de educação sexual nas escolas, nós
perdemos uma ponta importante de proteção do direito da criança e do
adolescente. Porque o que que a perícia, o trabalho da perícia, o trabalho
da segurança pública revela? É que a maioria das pessoas que cometem
ato de violência e, sobretudo, de violência sexual contra crianças e
adolescentes são os pais, os tios, os irmãos, os primos e os amigos
mais próximos. Ou seja, é exatamente no ambiente familiar que se
perpetua, se renova e se articula essa situação de barbaridade contra
crianças e adolescentes. E, nesse sentido, a articulação da família com
a escola, com o sistema de segurança pública, com o sistema de direitos
humanos é fundamental para a proteção de crianças e adolescentes.
Porque, exatamente, graças ao trabalho de educação sexual nas escolas,
que muitas crianças revelam e expõem para seus professores a violência
que sofrem no âmbito familiar ou no âmbito da vizinhança. Isso implica
que a educação sexual, ao contrário do que as pessoas alegam que seria
estimular ações sexuais abusivas, precoces ou outras falsas acusações
que chegam a ser a de estimular a própria pedofilia, ao contrário,
protege as crianças porque esclarece as crianças e possibilita a elas
narrarem situação graves das quais são de violência no lugar em que
elas deveriam ser protegidas e não violadas. Então essa articulação
entre o trabalho da perícia que a perícia desenvolve exemplarmente e,
ao mesmo tempo, o trabalho do sistema mais amplo de segurança
pública e o trabalho da escola são fundamentais para a proteção e o
direito da criança e do adolescente. E esse, nesse sentido, nesses tempos
estranhos em que se confunde, se confunde a criação desses
instrumentos de proteção à criança que implica a defesa do conhecimento
científico, do acesso ao conhecimento para salvaguardar direitos e
proteger crianças nos cumpre, hoje, o papel de mobilizar a própria

sociedade para defender esses instrumentos, que são conquistas
importantes do povo brasileiro. Já foi anunciado aqui, e eu me lembro
que eu estava com o Secretário Jefferson e com o então comandante da
Polícia Militar em Imperatriz quando o Ministério Público, a Vara da
Infância apresentou a necessidade de ampliação dos serviços de perícia
no Estado do Maranhão, exatamente para que possamos ampliar as
condições de acesso, acesso a esses serviços e com isso evitar a
revitimização das crianças. Com a escuta especializada, com condições
adequadas e com profissionais qualificados como são os profissionais
do Centro de Perícias Oficiais. E em nome do Governador Flávio Dino
quero aqui tão só parabenizar o Deputado Duarte Júnior pela iniciativa,
a Assembleia Legislativa por esta iniciativa aqui presidida pelo Deputado
Zito Rolim, mas também em nome do Governador Flávio Dino
parabenizar todos os colegas que já atuaram e que atuam atualmente
no Centro de Perícias Oficiais, pelo relevante papel que cumprem no
Estado do Maranhão do ponto de vista da produção do conhecimento
necessário para proteger direito de crianças e adolescentes e possibilitar
que criminosos, aqueles que cometem crimes contra crianças e
adolescentes sejam devidamente punidos nos termos da lei. E aí não
cabe a nós nenhuma forma... e cabe a nós todas as formas de combater
a impunidade, para que não se repita. Porque uma das questões-chaves
do acordo, solução amistosa, era exatamente a não repetição para que
casos como os que nós vivemos, que nós enfrentamos nos anos 90 não
venham a se repetir mais no Maranhão, não venham se repetir mais no
território brasileiro. E fazemos isso com conhecimento, com o uso da
força e com estratégias. Queria aproveitar, Senhor Presidente, nesta
Casa hoje em que na verdade quando tratamos desse tema estamos
tratando de um tema caro ao cristianismo e que mais do que o
cristianismo, é uma lição de Jesus Cristo que extrapola o cristianismo
e que passa a ser uma referência importante para toda a civilização, é
de que crianças, que o mal que você fizer a uma criança você está
fazendo a Deus, ao sagrado e que de outro modo, em termos legais, não
religiosos, está presente no Estatuto da Criança e do Adolescente que
estabelece que criança é prioridade absoluta e me lembrando tanto
dessa visão religiosa como dessa visão civil queria aqui aproveitar este
momento em que estamos reunidos na Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão para expressar a solidariedade ao Papa Francisco, que
neste momento na cidade do Vaticano conduz com firmeza, com
sabedoria, com discernimento o Sínodo da Amazônia. E quero aproveitar
também para cumprimentar os Bispos do Maranhão que são delegados
ao Sínodo, que trata de um tema fundamental para a existência humana,
que se trata da nossa casa comum e que diz respeito ao planeta, mas a
um direito que todos nós temos, ao meio ambiente, não apenas o nosso
direito como seres humanos, mas o direito também dos outros animais
à vida, à existência e aquilo que torna o nosso planeta um lugar
maravilhoso. Então, assim expressar, expressar, então, a solidariedade
ao Papa Francisco que tem sofrido ataques nesse momento e ao Sínodo
dos Bispos que se realiza no Vaticano. E ao mesmo tempo para encerrar
cumprimentar novamente os colegas do governo que compõem a equipe
do Centro de Perícias Oficiais e todo o Sistema de Segurança Pública
do Estado do Maranhão. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZITO ROLIM - Concedo a palavra ao Dr. José Ribamar Wanderley de
Sousa, Diretor do Centro de Perícias para Criança e Adolescente.

O SENHOR JOSÉ RIBAMAR WANDERLEY DE SOUSA -
Bom dia a todos, cumprimentar a Mesa Excelentíssimo Senhor
Deputado Zito Rolim, Presidente desta Sessão Solene; Excelentíssimo
Senhor Jefferson Miller Portela, Secretário de Estado de Segurança
Pública do Maranhão; Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça,
Márcio Thadeu, com quem passo a ter a honra de iniciar essa jornada
de trabalho junto ao CPCA, Promotor da Infância, da Juventude de
São Luís; Senhor Miguel Alves da Silva Neto, Superintendente de
Polícia Técnico-Científica, nosso chefe da perícia, nosso amigo, que
me conferiu esta honra por meio de um convite, determinação para
assumir essa missão tão honrosa, de grande responsabilidade, há quase
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um mês, a senhora Érica Brito, Presidente da Associação da Polícia
Técnico-Científica - Apotec; o senhor Márcio Araújo, Delegado adjunto-
geral da Polícia Civil, meus cumprimentos, Dr. Márcio; Excelentíssimo
Senhor Deputado Duarte Júnior, autor da proposição, com quem tive
a honra de ombrear, durante alguns anos, na docência universitária e
honra maior ainda de assistir às suas brilhantes aulas sobre Direito do
Consumidor na Faculdade de Direito; cumprimentar o Excelentíssimo
Senhor Saulo Ewerton, Secretário Adjunto de Segurança Pública do
Estado do Maranhão. Excelentíssimo Senhor Leonardo Diniz, Delegado-
Geral de Polícia Civil, autoridades militares presentes, colegas peritos
criminais, médico legista, de forma especial, Nelson e Siqueira, a quem
eu convidei para me auxiliar com a sua experiência, com sua expertise,
sua maturidade na condução do Centro de Perícia Técnica da Criança e
do Adolescente. A presença do Senhor Frederico Mamede,
odontologista, diretor adjunto do Instituto Médico Legal, meu braço
direito à frente do IML, nesses últimos quase seis anos. Saudar, de
forma especial, a doutora Simone, psicóloga, fundadora do CPTA,
remanescente há quinze anos na casa, que eu tive a honra de aproximar
nessas últimas três semanas com a doutora Conceição, assistente social
e perita, que também participa da direção desse centro, sem as quais,
eu já posso adiantar que não seria possível iniciar um trabalho que nós
iniciamos há quase um mês. Cumprimentar os demais peritos criminais
presentes, muita honra em poder saudá-los. Cumprimentar, senhoras
e senhores, cumprimentar as pessoas da imprensa, todos os presentes.
Uma responsabilidade grande encerrar uma Sessão Solene como essa,
procurei ser breve, porque não obstante a importância desta sessão,
sabemos que o poder de concentração ele decai com o avançar da hora.
A letra é grande, são poucas folhas. No ano em que se comemora os 15
anos de existência do CPTCA – Centro de Perícias Técnicas para
Crianças e Adolescente, honra-nos poder representá-lo nesta Casa do
povo na condição de atual diretor e poder referenciar e saudar os
honrosos diretores juntamente com suas brilhantes e dedicadas equipes
que nós antecederam, a saber: Psicóloga Ana Valéria Brandão Cardoso,
Perita Criminal Célia Regina Moreira, Perito Criminal Robson Lopes
Mourão. Parabéns, Dr. Robson, pelo trabalho desempenhado. Médica
Legista Silmara Melo Pereira, Perito Lúcio Flávio Cavalcante. Torna-
se mais fácil dar sequência a um trabalho iniciado por essas pessoas.
Está à frente de um órgão como o CPTCA faz-nos experimentar grande
sentimento de responsabilidade, haja vista, a importância social do
órgão como ente integrante do sistema de combate à violência contra
pessoas em um momento tão singelo e especial da vida, que é a infância
e a adolescência. O CPTCA, localizado no centro da capital, mais
especificamente, na Praça Maria Aragão, nasceu de uma triste
experiência vivenciada pela sociedade maranhense entre as décadas de
90 e 2000, que ficou internacionalmente conhecida como “O caso dos
meninos emasculados do Maranhão”. É preciso jamais esquecê-la para
que medidas continuem a ser adotadas, visando jamais vermos se repetir.
Aquela experiência fatídica teve, na atuação da perícia oficial de natureza
criminal, por meio dos peritos criminais maranhenses, médicos legistas
e odontolegistas, um pilar basilar para o seu esclarecimento. Aquele
caso apresentou desdobramentos internacionais, que resultaram na
celebração de acordo amistoso entre o Brasil, representado pela
Secretária Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República,
e pelo Governo do Estado do Maranhão e a Comissão Interamericana
de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos - OEA,
resultando na criação do Complexo de Proteção de Crianças e
Adolescente no ano de 2004, constituído pela Delegacia de Proteção
da Criança e do Adolescente, Vara Judicial e Promotoria de Justiça
Especializada em Crimes contra Crianças e Adolescentes, bem como o,
então, Centro de Perícias Sociais, especializado na realização de perícias
técnicas em criança e adolescentes, integrado por peritos, psicólogos e
assistentes sociais, de forma inovadora no contexto criminal, e por
peritos médicos legistas. Visam-se, desta forma, além da produção da
já estabelecida, prova técnica médico-legal, a produção, a partir da
realização das perícias psicológicas e sociais, da prova técnica nos
casos onde a violência apurada não deixe vestígios físicos, mas vestígios
ditos imateriais, psicológicos e sociais. Produzindo-se, assim, na

apuração da complexa violência, com ou sem componente sexual, contra
crianças e adolescentes, o maior repertório de provas à disposição da
apreciação pelo Judiciário. Estava criado, assim, o Centro de Perícias
Técnicas, mais adiante, denominado Centro de Perícias Técnicas para
Crianças e Adolescente. Órgão com estrutura pioneira no país e, até os
dias atuais, único no Brasil, constituído por perícia médico-legal
especializada nesta faixa etária da vida, executada atualmente por quatro
médico-legistas, perícia psicológica exercida por 14 psicólogos lá
lotados, perícia social realizada por 13 assistentes sociais, além de 5
auxiliares de perícia médico legal, 2 servidores administrativos, 1
motorista e 1 auxiliar de serviços gerais, que é o corpo profissional que
constitui atualmente o nosso CPTCA. O CPTCA tem como escopo de
atuação a realização de perícias técnicas em situações de apuração
criminal e a consequente produção do laudo pericial, que constitui a
prova técnica, a prova material, a prova científica a servir a um inquérito
policial e como destinatário final, no âmbito do processo penal, ao
Judiciário na busca da verdade dos fatos e da justiça concreta. Neste
diapasão o CPTCA tem recebido, ao longo desses anos, o apoio direto
do brioso Instituto do Médico Legal, órgão coirmão da perícia oficial
de natureza criminal do Estado, órgão centenário fundado nesta capital
no primeiro dia de julho do ano de 1918, portanto contando já mais de
100 anos e que tem se colocado à disposição das autoridades e da
sociedade para a realização das pericias médico-legais nos menores
vítimas de violência em situação de flagrante delito, em horários
especiais como nos turnos noturnos e finais de semana visando a não
perda da oportunidade pericial e a consequente não perda os vestígios
em momento tão delicado da vida daqueles menores e de seus familiares.
Por fim, o CPTA que no próximo dia 15 de outubro completará 15
anos de existência, ele próprio, um adolescente em busca constante
pelo aperfeiçoamento e maturidade em seu papel social, porém já com
amplos serviços prestados considerando-se as quase 10 mil perícias já
realizadas desde a sua inauguração. Necessário se faz a manutenção do
apoio que a sociedade maranhense vem proporcionando, bem como
das autoridades constituídas, visando-se por meio das medidas de
políticas públicas adotadas, como esta iniciativa apresentada pelo
Exmo. Deputado Duarte Júnior, alcançar a efetivação completa, por
exemplo, dos profissionais que lá desempenham suas abnegadas e
importantíssimas funções periciais. Incremento no número de
servidores, realização de treinamentos continuados, possibilidade de
funcionamento em tempo integral e ampla divulgação dos trabalhos
realizados, visando-se com isso alcançar e fazer-se justiça ao último
menor, vítima de violência, no último rincão do Estado. Às vezes esse
trabalho não é tão conhecido como deveria e crianças em situações de
violências nos nossos 217 municípios podem não ter acesso a este
serviço, é preciso uma maior visibilidade, uma maior divulgação, um
maior incremento no seu corpo técnico, peritos oficiais compondo
esta estrutura para que tenha mais segurança pessoal para cada
profissional, mais tranquilidade, com mais eficácia o trabalho seja
desenvolvido. Parabéns ao Centro de Perícias, parabéns ao Deputado
Duarte Júnior pelo apoio que tem demonstrado à perícia oficial de
natureza criminal do nosso Estado, em especial nesta Sessão Solene ao
Centro de Perícias Técnicas da Criança e do Adolescente. Parabéns ao
nosso Governador do Estado, ao nosso Secretário de Segurança Pública
que nos têm dado apoio para a realização dessas atividades. Aos
profissionais que com amor e dedicação ali trabalham, ali desempenham
suas funções e que possamos ver um crescente de desenvolvimento e
apoio ao Centro de Perícia Técnica da Criança e do Adolescentes. Que
possa ter eco na sociedade esta Sessão Solene, para que as pessoas
tomem, cada vez mais conhecimento e se sensibilizem na propositura
de ações como essas, que hoje se realizam. Parabéns a toda a perícia
oficial de natureza criminal do Maranhão, obrigado a todos, muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZITO ROLIM – Nós queremos, nesta oportunidade, parabenizar e
agradecer ao Doutor José de Ribamar Wanderley, Diretor do Centro de
Perícias para Crianças e Adolescentes, pelo seu trabalho desenvolvido,
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assim também, como toda equipe, pois sabemos do desprendimento
de vocês para que possa somarmos a esse grande número de atendimento
em proteção à criança e ao adolescente. Parabenizar ao nobre Deputado
Duarte Júnior, por esse reconhecimento, oportuno, merecedor, eu,
enquanto prefeito do nosso município, na cidade de Codó, eu tive a
oportunidade de levar também o Centro de Perícias para aquele
município e tem promovido a segurança e o apoio à criança e ao
adolescente. Nós temos que apoiar e agradecer o reconhecimento,
Duarte Júnior, aqui como foi falado pelo Dr. Ribamar, esperamos que
ecoe em nosso Estado, porque nós somos privilegiados, por sermos o
único Estado da federação a ter esse centro, para que tomem
conhecimento, que seja feita a divulgação de uma forma positiva, porque
é muito fácil aqueles que não procuram proteger e promover o bem-
estar do cidadão, criticar e falar coisas negativas. Nós não podemos
esquecer do grande avanço na segurança do nosso estado com a escolha,
e assim é o que tem que se saber fazer a escolha de pessoas certas no
lugar certo. Uma empresa não pode progredir, prosperar se não tiver a
escolha de um bom gerente e assim o nosso governador soube fazer,
aqui temos o Secretário Francisco Gonçalves e o Secretário Jefferson
Portela, de Segurança, e nós sabemos o grande avanço na melhoria da
segurança do nosso estado. O exemplo foi quando, numa Sessão Solene
recente em que fora homenageado, como ele foi ovacionado aqui neste
Plenário, significa dizer que está fazendo um trabalho que está
contribuindo e muito com a segurança do nosso estado. Portanto, nós
só temos que agradecer e parabenizar, mais uma vez, todos, toda a
equipe, todos os envolvidos no Centro e darmos continuidade a esse
trabalho desenvolvendo muito mais ainda porque estamos protegendo
e cuidando realmente do nosso futuro, protegendo aqueles que serão o
futuro do nosso país e a melhoria de toda a comunidade maranhense.
Muito obrigado e não havendo...

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, só eu sei que não é comum em Sessões Solenes, mas levanto
aqui uma breve Questão de Ordem, gostaria de destacar dois pontos
aqui em especial: as organizadoras Simone de Miranda, Alexandro
Augusto, Jordanea Maria, Ilnete Nascimento, Richardson Gomes, de
uma obra que vai tratar de artigos, publicações de atividades
relacionadas à atividade do Centro de Perícias, eles estão organizando
uma obra, um livro e a gente já solicitou um orçamento a uma editora,
eu estou na iminência de formalizar uma denúncia no Procon, porque
ainda não recebemos esse orçamento, a resposta desse orçamento.
Primeiro diz que o e-mail não chegou com anexo. A gente envia de
novo, envia de outro e-mail e, até o momento não tivemos esse retorno.
Mas acredito que, ainda esse mês, teremos esse retorno para poder
confeccionar essa obra, para que essa obra possa ser publicada. E aqui
eu quero já independentemente do valor do orçamento já me
comprometer, inclusive, em vídeo nessa sessão, assim como eu fiz em
outras oportunidades, mas deixar registrado que eu vou colaborar. Isso
não é uma emenda. É um recurso particular meu com valor de dois mil
reais para que essa obra possa ser realizada. Obrigado. Além disso e no
mesmo sentido para que esse trabalho seja cada vez mais visto,
reconhecido positivamente, nós vamos mandar elaborar outdoor e
busdoor para que circulem em nossa cidade, destacando não apenas a
emenda no valor de cento e dez mil reais, mas também deixando claro
a importância desse centro e os índices que ele alcança. O único centro
especializado no combate aos crimes contra criança e adolescente é na
nossa cidade, é na nossa Ilha do Amor, é no nosso estado. Então nós
precisamos destacar esse resultado para que as pessoas aqui, em nossa
cidade, possam ver, pois, infelizmente, dá mais audiência propagar os
crimes do que propagar aqueles que solucionam, tratam essas
problemáticas sociais e garantem direitos. Então ficam aqui mais esses
dois registros. Espero poder, de algum modo, colaborar para que esse
trabalho seja cada vez mais visto e reconhecido pela nossa população.
Portanto parabéns a vocês e obrigado, Presidente, por deferir a questão
de ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZITO ROLIM – Brilhante iniciativa. E eu quero aqui também me
propor a contribuir com algo para que possa ser feita esta divulgação.
Agradeço a presença de todos. Agradeço a todos os colaboradores que
se fazem presentes aqui, até este momento, contribuindo para a
realização dessa Sessão. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a presente Sessão Solene.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO ÀS 11h30

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZITO ROLIM – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
declaro abeta a sessão solene convocada por meio do Requerimento nº
439/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, em homenagem aos
44 anos do Sistema Nacional de Emprego, Sine-MA. Convido para
compor a Mesa o Exmo. Senhor Jowberth Franco Alves, Secretário de
Estado do Trabalho e Economia Solidária, neste ato representando o
Governador Flávio Dino. Convido para compor a Mesa o Exmo. Senhor
Deputado Federal José Carlos. Convido a Exma Senhora Cáritas de
Jesus Almeida, Secretária Adjunta Municipal do Desenvolvimento
Sustentável da Seplan, neste representando o Prefeito de São Luís,
Senhor Edivaldo Holanda Júnior. Convido para compor a Mesa o
Exmo. Senhor Maurel Mamede Selares, Procurador-chefe do Ministério
do Trabalho. Convido o Senhor Genilson Alves, Subsecretário de
Estado do Trabalho e Economia Solidária. Convido o Senhor Joel
Nascimento, Presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras
do Brasil. Neste momento assistiremos a um vídeo institucional
abordando as ações do Sine. (apresentação de vídeo). Concedo a palavra
ao Senhor Deputado Duarte Júnior, autor do requerimento de
convocação desta Sessão solene, que falará em nome do Poder
Legislativo.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente Zito Rolim, neste momento presidindo essa importante
sessão, cumprimento e agradeço a V. Exa. pela presença, por conduzir
esses importantes trabalhos. Cumprimento também meu querido amigo
Deputado estadual aqui presente, Wendell Lages. Estou aqui procurando
o Wendell. Cumprimento também o ex-deputado estadual e, hoje,
deputado federal reeleito, por quem eu tenho uma grande admiração,
grande carinho, um grande respeito e muito me inspiro na forma como
se porta, na forma como conduz a sua vida, não apenas profissional,
mas também pessoal naquilo que eu pude sempre acompanhar. Eu
posso destacar a todos que eu muito me orgulho de ter aqui, neste
momento, a presença do Deputado Federal Zé Carlos, uma pessoa
séria, íntegra, uma pessoa correta. E, às vezes, muito me orgulha,
deputado, quando alguém fala que alguma ação minha enquanto gestor
lembra a sua forma de agir no Executivo. E confesso a V. Ex.ª que tê-lo
aqui, nesta Sessão solene, abrilhanta não só o meu currículo, pois
colocarei no meu livro de memórias, mas abrilhanta esta Casa, que com
certeza tem muita saudade da sua presença e dos seus debates aqui
nessa tribuna. E eu poderia destacar o seu trabalho na defesa do
consumidor, na defesa dos direitos sociais, na defesa da garantia de um
serviço social, cultural e economicamente muito importante, que é o
serviço de internet e telefonia, que V. Ex.ª nesta Casa muito contribuiu
para a melhoria e expansão desse serviço em nosso estado.
Cumprimento também o Exmo. Senhor Jowberth Franco, hoje Secretário
de Estado do Trabalho e Economia Solidária, neste ato, representando
o Governador Flávio Dino. Jowberth, que tem realizado um excelente
trabalho numa secretaria de extrema importância, que é a Setres. E,
diga-se de passagem, num momento de crise, de recessão econômica, o
Jowberth tem feito um trabalho realmente de excelência, agradando
não apenas a população, mas sabendo lidar também com a classe
política, com os pleitos políticos. E sempre é muito bem recebido,
muito respeitado aqui nessa Casa. Cumprimento também a Exma.
Senhora Cáritas de Jesus de Almeida, Secretaria Municipal adjunta,
representando o Prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior; o
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Excelentíssimo Senhor Maurel Mamede Selares, Procurador-Chefe do
Ministério Público do Trabalho; o Senhor Genilson Alves, Subsecretário
de Estado do Trabalho e Economia Solidária, e também o Senhor Joel
Nascimento, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras
do Brasil. Gostaria também de cumprimentar a minha querida amiga
Deputada, Senhora Helena Heluy, que alguém me falou que ela estava
aqui, onde ela está? Eu queria muito que Vossa Excelência viesse aqui
para frente, por gentileza. Não gostaria! Mesmo eu pedindo aqui na
Tribuna, a senhora não vai me deixar assim. Eu queria que Vossa
Excelência sentasse aqui próximo, porque eu nunca vou esquecer,
quando eu era bem pequenininho, aquelas músicas nos carros de som
passando “Helena, Helena, Helena, 13.610, Helena”. Então, quando
eu decidi me candidatar, eu pensava em ter uma música tão assim, tão
chiclete como a música da Deputada Helena, que foi uma excelente
Parlamentar, que muito nos inspira até os dias de hoje. Deputada
Helena, obrigado pela sua presença, por estar aqui neste ato, esta Casa
se orgulha também em receber a Senhora. Cumprimento também o meu
querido amigo Marlon Botão, Secretário de Cultura de São Luís, e
também a Senhora Mayara Monteiro, Secretária adjunta do Estado da
Mulher. Meus amigos, nessa Sessão Solene, eu não seria justo com a
minha consciência se eu não registrasse, mesmo que seja uma ação
formal, mas seu não registrasse nominalmente todos aqueles que fizeram
parte da Secretaria de Trabalho ocupando cargo de secretário. Pois,
claro, que essa secretaria não é formada só pelos secretários, ela é
formada por toda a equipe, desde os terceirizados, desde aqueles
funcionários que estão lá na ponta, fazendo atendimento, fazendo a
capacitação. Mas eu gostaria de prestigiar, gostaria de homenagear
todos vocês citando expressamente o nome de todos aqueles que
fizeram parte da Secretaria, ocupando o cargo de secretário. Iniciando
com o Sr. Gracimar Marques, o senhor José Bento Neves, o Sr. Carlos
Braide, o Sr. Leonardo Monteiro, o Sr. Ricardo Zeni, o Sr. Júlio Guterres,
a Sra. Teresinha Fernandes, que também está aqui presente, que também
fez parte da equipe do Governador Flávio Dino como Secretária da
Mulher, o Sr. José Antônio Heluy, Sr. Julião Amin, o Sr. Silvio Pinheiro,
a Sra. Maria Virgínia Andrade, e, por fim, o Sr. Hernando Dias Macedo,
que foi o último secretário, antes da posse do Secretário Jowberth.
Meus amigos, o Sine faz 44 anos, aqui em nosso estado, são 42 anos,
e eu estava estudando, deputado Zé Carlos, a melhor forma de tentar
nos poucos minutos que aqui eu tenho, trazer fatos, elementos que
pudessem demonstrar a importância desse órgão, a importância dessas
atividades. E nada melhor do que contar a história do órgão senão por
meio das pessoas. E não digo apenas os funcionários, os servidores,
mas aquelas pessoas que puderam ter a sua vida modificada, a sua vida
completamente alterada, para o melhor, em razão das atividades do
Sine. Eu queria aqui registrar a presença da Keille Rose, que é um
desses personagens que por muitas vezes são vistos, mas quase nunca
são lembrados no nosso dia a dia, que eu gostaria de, com a vida da
Keille Rose, homenagear o trabalho de todos vocês que desempenham
essa importante função. A Keille Rose, que segundo me foi passado,
segundo investiguei a sua vida, da Keille Rose, ela estava há 4 anos
desempregada. Mais uma pessoa desempregada nesse território
nacional. E a Keille Rose em vez de desistir ela buscou o Sine, fez o seu
cadastro, fez a sua inscrição, fez todos os procedimentos internos
dentro do Sine e ela não conseguiu uma oportunidade depois de 1 mês,
2 meses, 3 meses, mas após 1 ano desse cadastro, após 1 ano dessa
inscrição, após 1 ano da busca ativa pelo Sine, a Keille Rose conseguiu
uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de trabalho. E o que
é mais interessante é que ela, após conquistar essa oportunidade, foi
desenvolvendo as suas atividades, a sua vida e está empregada há 12
anos. A história da Keille Rose é uma das histórias de vida que o
trabalho de vocês, que o trabalho do Sine pôde transformar. E tenham
a certeza, não é só a história da Keille Rose, mas a história da família
dela. Porque, com certeza, por meio dessa função, por meio dessas
atividades ela conseguiu garantir não apenas os seus direitos, não apenas
ter perspectiva de vida, mas também a sua família e aqueles que com
ela residem, aqueles que de algum modo direta ou indiretamente
dependem dela, mesmo que seja do humor da Keille Rose. Porque,

meus amigos e minhas amigas, infelizmente são diversos os problemas
sociais que são gerados pela falta de renda, pela falta de dinheiro,
garantia essa que está prevista na nossa Constituição. Quando nós
abrimos a Constituição Federal de 1988, que é a nossa Carta Magna,
muita gente hoje fala da Constituição, tem gente que fala inclusive
errado sobre a Constituição. Tem gente que se depara com determinado
fato, tipifica equivocadamente na Constituição e não entende os
fundamentos que ali estão previstos. A Constituição Federal de 88 não
surgiu do acaso, ela surgiu em razão de muita luta, muito suor, muito
sangue, muita gente adoeceu, muita gente morreu para garantir que a
Constituição Federal de 1988 se tornasse realidade para que hoje
tivéssemos a Constituição Federal de 88 sendo reconhecida como a
Constituição Cidadã. E é nessa Constituição Federal de 88 que nós
temos, no seu artigo 6º, os direitos sociais fundamentais. Os direitos
sociais que estão lá no artigo 6º, eu destaco aqui o direito ao trabalho,
infelizmente não está sendo garantido ao nosso povo, à nossa gente. E
se há uma luz no fim do túnel, se há alguma perspectiva é por meio de
órgãos como o Sine que transformam a vida de várias Keilles, várias
Marias, vários Joãos, vários Pedros, Josés, enfim, vários brasileiros e
brasileiras, vários maranhenses que precisam apenas de uma
oportunidade para poder desenvolverem a sua vida, desenvolverem a
sua família. São diversos os problemas que ocorrem em nossa sociedade
pela falta de emprego. São diversos os problemas que são gerados em
uma sociedade pela falta de renda, desde problemas entre casais, que
podem gerar o divórcio, podem gerar um desequilíbrio, uma possível
agressão, um crime doméstico, um crime contra a mulher, um crime de
gênero, crimes contra vida, crimes, inclusive, contra a liberdade sexual,
problemas psicológicos. Todos esses problemas podem ser evitados
se nós tivermos oportunidade. Oportunidade para aprender,
oportunidade para gerar renda, oportunidade para desenvolver. E é
isso que o Sine representa a todos nós brasileiros, a todos nós
maranhenses. Aqui, no Maranhão, em especial, nós fizemos um vídeo.
Nossa equipe de assessoria preparou um vídeo após um exaustivo
estudo da história do Sine. E nós pudemos perceber como o Sine têm
desenvolvido uma série de ações, uma série de atividades. E aqui eu
queria destacar uma dessas importantes atividades que é o programa
Rua Digna. O programa Rua Digna que leva infraestrutura e mais do
que infraestrutura, leva, para dentro dos bairros, para dentro das
comunidades oportunidade daquelas pessoas poderem construir uma
rua melhor, um bairro melhor, uma estrutura melhor para sua
sobrevivência. E é por essa razão, como eu não gostaria de vir aqui
apenas para homenagear, apenas para expor palavras teóricas, inclusive
substanciado por realidades fáticas, como a história da Rose, eu gostaria
aqui de registrar, Deputado Zé Carlos, meu querido amigo Jowberth,
Deputado Zito, Wendell Lages, que eu vou destinar uma parcela da
minha emenda para que essas ações possam ser realizadas com ainda
mais afinco. Uma forma de não apenas reconhecer, mas fomentar e
garantir cada vez mais emprego, cada vez mais oportunidades, cada
vez mais desenvolvimento como o trabalho da Sedes, como o trabalho
do Sine tem garantido em nosso estado. Portanto faço o registro público
aqui de que parte da minha emenda irei destinar para que essas ações
possam ganhar cada vez mais o nosso estado, cada vez mais a nossa
cidade e, por meio de ações como essa, resgatar o amor pela nossa
cidade, resgatar o amor pelas nossas pessoas por meio de
oportunidades. É isso que o Sine representa a todos nós. Portanto
muito obrigado pela presença de vocês. Viva o Sine, viva o estado do
Maranhão, viva a garantia de mais oportunidades ao povo brasileiro.
Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZITO ROLIM – Neste momento, convidamos o Deputado Duarte
Júnior para fazer a entrega das placas, em homenagem aos 44 anos da
instituição, ao Secretário de Estado de Estado do Trabalho e Economia
Solidária, Jowberth Alves, e as funcionárias Maria de Lourdes e
Sebastiana Mendonça. A Keille Rose, que fará um depoimento sobre a
instituição, sobre o que a instituição representa para a mesma.
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A SENHORA KEILLE ROSE – Bom dia, pessoal, eu me chamo

Keille Rose, tenho 34 anos, trabalho na Ótica Estilos, há 12 anos, por
meio do encaminhamento do Sine, onde foi a minha primeira experiência
profissional pelo mercado de trabalho e agradeço a oportunidade ao
Sine por ter me encaminhado, desde 2007, onde estou lá até hoje.
Agradeço também pela oportunidade que foi me dada, que eu me esforcei,
me dediquei e aprendi a ser uma pessoa mais forte e mais preparada
para outros desafios. Me sinto muito orgulhosa por fazer parte dessa
história do Sine no Maranhão e ser mais uma de milhares de pessoas a
ter uma oportunidade de trabalho, pelo nosso trabalho, pelo estado.
Assim, eu estava desempregada, já fazia quatro anos, me inscrevi no
Sine, fiz lá o meu registro e com um ano de trabalho, que eu me inscrevi
lá, eles me chamaram, me encaminharam onde foi uma experiência
única, eu aprendi muita coisa, estou mais preparada para muitas coisas
que estão por vir, e é isso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZITO ROLIM – Concedo a palavra à senhora Maria de Lourdes, a
Dona Lurdinha, uma das homenageadas nesta Sessão.

A SENHORA MARIA DE LOURDES – Senhores e senhoras,
autoridades aqui presentes, eu quero neste momento saudar todas as
pessoas aqui presentes, na pessoa do Exmo. Senhor Secretário do
Trabalho e Economia Solidária, e dizer que nos sentimos hoje muito
feliz. Este é um momento festivo e nobilitante. O Governo do Estado
aponta significativamente as ações sociais solidárias, ensejando alegria
dos trabalhadores e seus familiares. O trabalho do Sine, como sabemos,
é parte altamente pacificadora e dignificante para o ser humano. O
Sine, então, é uma via que possibilita junto aos empregadores essa
intermediação do trabalhador e o mercado de trabalho. Aqui ressalto o
meu agradecimento à equipe de trabalho, aos nossos parceiros da
Associação Comercial, o Clube dos Dirigentes Lojistas, instituições,
sindicatos e a construção civil, porque foi o nosso maior parceiro que
deu sustentação ao Sine. Quero aproveitar a oportunidade para ressaltar
a brilhante atuação do Secretário Jowberth Alves e sua equipe técnica
junto ao Sine. Sinto-me feliz por ter colaborado ao longo desses anos
frente a essa instituição na promoção de ações significativas para a paz
social dos trabalhadores e seus familiares. Aqui passei por muitas
administrações estaduais e municipais, ressaltando a importância de
cada um para que o Sine continuasse de portas abertas e sendo elo
entre a empresa e trabalhadores e o mercado de trabalho. Deputado
Duarte Júnior, parabéns por estar nos prestigiando hoje por meio
desta homenagem, tudo isso porque V. Ex.ª acredita no nosso trabalho,
no nosso potencial. Esta é uma oportunidade ímpar que V. Ex.ª não
tem noção da felicidade, da alegria que está dentro de nós em estarmos
aqui representando toda a classe trabalhadora, os empresários também,
porque faz parte do nosso trabalho e nos encontrarmos aqui juntos,
todos os ex-coordenadores, ex-secretários. Parabéns e acredito que V.
Ex.ª pensou muito bem, porque esse trabalho é gratificante, é um
trabalho maravilhoso, é um trabalho que todos nós... se tivéssemos
noção assim do resultado de cada pessoa, eu tenho um exemplo para
dar, quando a nossa colega falou aqui do trabalho dela, eu quero dar um
exemplo de uma pessoa que foi ao Sine procurar emprego e não tinha
habilitação, porque as vagas ofertadas eram para serviços gerais,
carpinteiro e pedreiros e a empresa era distante e mandou pedir que a
gente mandasse mais ou menos 8 ônibus com esse pessoal, e chegou
uma pessoa que era escriturário e não tinha condições, queria estudar,
mas não tinha condições e veio me pedir que eu intercedesse por ele
para conseguir esse emprego para ele. E eu consegui esse emprego com
muita dificuldade, liguei para a psicóloga de Carajás e ela me concedeu
a vaga. Lá ele não tinha dinheiro para pagar a passagem e tampouco
para comer, mas os outros tinham, porque havia a possibilidade de
trabalho dentro da especificação da empresa. Aí eu peguei meu dinheiro,
comprei a passagem dele, dei o dinheiro para ele viajar e disse “Olha,
vá trabalhar. Guarde o seu dinheiro. Vai estudar e se formar. Ser um
advogado, uma pessoa de renome na sua família para que você possa
ajudar a sua família”. E ele, todos os dias, ouvia aquela vozinha “vai

estudar, vá se formar”. E ele guardou o dinheirinho dele e foi estudar. E
ele foi para Dourados. Lá ele fez faculdade, fez pós-graduação, fez
doutorado nos Estados Unidos, através da faculdade que era federal. E
um belo dia apareceu lá no Sine, procurando: Dona Lourdinha, está? Aí
disseram “Não, ela está visitando as empresas”. Aí, no último dia, ele
me encontrou. “A senhora é Dona Lourdinha? Mas tá diferente!” Aí,
eu disse “Sou”. “Eu quero falar com a senhora”, no meio daquele
pessoal ali, que tinha uma empresa nesse dia e tinha muita gente. Aí eu
disse: “Pois, não!” Aí ele virou para o pessoal e disse “Olhem, virem
para cá. Escutem o que eu vou falar desta senhora. Esta senhora foi
responsável pelo meu sucesso. Hoje eu sou advogado, juiz”. Ele
concorreu a vaga do STF, naquela vaga de Joaquim Barbosa, não ganhou,
mas ele concorreu. Então é fruto do nosso trabalho, é fruto do Sine. O
Sine é um órgão, gente, que V. Exas., deputado, olhem com carinho,
ajudem o nosso secretário, porque o Sine é um órgão que faz sucesso.
Faz as pessoas ser tornarem autoridades. Faz as pessoas se sentirem
felizes, ter dignidade, porque é através do trabalho que as pessoas têm
dignidade. Quero agradecer aqui todos os meus colegas, que nós nos
encontramos hoje, a dra. Elisabete, Sr. Antonio Heluy e os secretários
também. Obrigada, gente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZITO ROLIM - Concedo a palavra ao ilustre Deputado Federal Zé
Carlos.

O SENHOR DEPUTADO FEDERAL ZÉ CARLOS – Exmo.
Senhor Deputado Duarte Júnior, autor dessa proposição; Exmo. Senhor
Deputado Zito Rolim, Presidente desta Sessão solene para o qual peço
a permissão para quebrar um pouco o protocolo da ordem da nominata
para saudar, inicialmente, os funcionários desta Casa, essa equipe
fantástica que a Assembleia tem, que hoje eu tive o prazer de
cumprimentar um a um dos que estão aqui. Essa turma que faz do dia-
a-dia dos deputados, e eu presenciei isso durante quatro anos,
momentos aqui mais leves, mais fáceis nessa luta diária em prol do
bem-estar comum. A eles, que eu tenho muita saudade, quatro anos
aqui nessa Casa. E quando comparo o dia-a-dia aqui desta Casa,
Deputada, com o dia-a-dia lá da Câmara Federal, a gente vê quanta
diferença e quanto conforto e quanta dedicação esses funcionários têm
aqui para com esta Casa. A eles o meu respeito e a minha admiração.
Quero cumprimentar a imprensa que está aqui presente, quero
cumprimentar meus companheiros do Partido dos Trabalhadores e
aqui inicio a fala com uma pessoa que nos representou, nos encheu de
orgulho e nos enche de orgulho por ser filiada ao nosso partido, que é
a Deputada e sempre Deputada Helena Heluy. Quero cumprimentar
os nossos companheiros, em nome dela, cumprimentar o Zé Antônio
Heluy, que foi Secretário da Setres; cumprimentar o Fernando Silva;
cumprimentar a Teresinha Fernandes, essa outro baluarte, Deputada
Federal que nos orgulha muito por estarmos no mesmo lado da luta em
favor do povo. Quero cumprimentar as minhas companheiras do MST,
Alzerine e Inês, que estão aqui presentes, que representam tão bem
essa nossa luta diária em defesa da terra, em defesa do trabalhador e da
trabalhadora rural; cumprimentar o vereador Osvaldo Miller, talvez eu
já esteja fazendo um presságio para o futuro, Osvaldo, que está aqui
presente. Quero cumprimentar o companheiro Jowberth, Secretário
da Setres, em nome dele quero cumprimentar toda a equipe da Setres
que está aqui presente. Quero cumprimentar a Senhora Cáritas de
Jesus Almeida, Secretária Municipal Adjunta do Movimento
Sustentável da Seplan. O Exmo. Senhor Maurel Mamede, Procurador-
Chefe do Ministério do Trabalho, meu companheiro e Secretário
Adjunto, Genilson Almeida, Genilson Alves fez aniversário ontem,
parabéns, Genilson! Cumprimentar o senhor Joel Nascimento, meu
companheiro, Presidente da Central dos Trabalhadores do Brasil, quero
cumprimentar as homenageadas não só Jowberth, mas como a Maria
de Lourdes e a Sebastiana Mendonça. Enfim, cumprimentar todos que
estão aqui presentes, cumprimentar minha família que está aqui, meus
filhos, meu irmão e demais companheiros que estão aqui presentes do
nosso partido. Eu quero dizer que esta Sessão Solene tem um
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simbolismo especial, principalmente no momento em que o país passa,
momento que disseram para nós que iam aprovar uma reforma
trabalhista, porque iam gerar mais empregos, porque o país ia crescer,
e o que se viu, está se vendo é exatamente ao contrário, já ultrapassam
doze milhões de desempregados e o que este governo está fazendo
para isso? Aprovar uma reforma da Previdência dizendo que com as
contas vão se equilibrar e o emprego vai voltar, tudo uma mentira, tudo
uma falácia, tudo parte de um golpe que se iniciou fortemente, quando
retiraram a presidente Dilma do poder, sem nenhuma prova, sem
nenhum crime, num golpe parlamentar, a não ser que ela adiantou
dinheiro para Bolsa Família e que ela adiantou dinheiro para pagamento
das habitações rurais. Grandes crimes, grandes crimes. E neste momento
em que o país passa por essa crise que desde essa época o Sine, uma
instituição, uma orientação, um pedido formulado pela OIT, na
Convenção nº 88, Deputada Helena Heluy, depois do golpe o Governo
Federal deixou de mandar, ou não manda um tostão para o Estado do
Maranhão. Um tostão para o Estado do Maranhão. Esse trabalho,
conforme o vídeo que foi colocado e muito bem feito aqui pela assessoria
do Deputado Duarte Júnior, fala muito bem do objetivo do Sine.
Colocação, recolocação, os depoimentos que aqui foram dados da
importância do Sine demonstram de forma inequívoca a sua importância.
A minha geração, assim como de muitos que estão aqui presentes,
passou para a idade adulta ouvindo uma música do cantor Gonzaguinha.
Eu quero então fazer um parêntese para relembrar apenas uma estrofe,
um trecho bonito dessa música intitulada Guerreiros Meninos. Ela diz
o seguinte: O homem se humilha, se castram os seus sonhos. Sonho é
sua vida. A vida é trabalho, sem seu trabalho o homem não tem honra.
E sem sua honra, se morre, se mata. Não dá para ser feliz, não dá
para ser feliz. O Sine, pelo que acabamos de ouvir, procura dar respostas
a essas preocupações que Gonzaguinha tinha em relação ao emprego
da classe trabalhadora, mas para que um prefeito, um governador ou
um presidente reconheça a importância de um Sine é preciso que ele
tenha a mesma sensibilidade que tinha ou que tem o cantor Gonzaguinha,
mesmo no momento atual onde ele está. A sensibilidade daqueles que
reconhecem a importância do trabalho na vida de um cidadão ou de
uma cidadã. Por isso, nesta minha saudação, quero dedicar a música
que acabei de ouvir ou de citar, melhor dizendo, a todos os prefeitos do
Maranhão, ao Secretário de Estado e sua equipe, ao Deputado Duarte
Júnior autor dessa importante sessão, quero também dedicar em especial
ao Governador do Estado do Maranhão Flávio Dino. Não sei se os
senhores sabem que desde a saída, como disse, e acabei de citar, da
Presidente Dilma, o Estado do Maranhão não recebe mais nada, mas
mesmo assim o Governador Flávio Dino com a sua sensibilidade,
irmanado com os prefeitos municipais, tem mantido o Sine atuante.
Tem mantido o Sine dando resposta a esse momento delicado dizendo
assim da nossa política e da nossa vida. Sem contar com o apoio deste
governo, o Sine está funcionando. E aqui eu quero abrir um parêntese
também para fazer uma homenagem especial ao Secretário Jowberth e
a sua equipe toda por esse grande trabalho e essa dedicação que vem
fazendo em prol dos nossos trabalhadores, nos municípios onde há
agências do SINE, abarcando um cadastro total de 88 mil trabalhadores.
Nesse estado, as agências vêm funcionando, como disse, com essa
parceria do Governo do Estado e prefeitos municipais. Quero finalizar,
portanto, parabenizando a todos que estão aqui presentes. Vamos
torcer para que, muito em breve, voltemos a ter um Governo federal
que possua a mesma sensibilidade que tinha o presidente Lula e a
presidente Dilma e que tem o Governador Flávio Dino para as questões
que envolvem o Sine. Viva a democracia! Viva um país livre. Viva um
país justo! Viva o Sine! Viva a Assembleia Legislativa! Viva o parlamento
brasileiro.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZITO ROLIM – Concedo a palavra ao Secretário de Estado do Trabalho
e da Economia Solidária, Jowberth Alves.

O SENHOR JOWBERTH ALVES - Bom dia a todos e a todas.
Saudar, inicialmente, a Mesa na pessoa do Excelentíssimo Deputado

Zito Rolim. Saudar o nosso Excelentíssimo Deputado Federal Zé Carlos,
que tem sido um grande guerreiro em defesa dos trabalhadores e
trabalhadoras do estado e do país de forma geral. Saudar a
Excelentíssima Senhora Cáritas de Jesus, representando o Prefeito; o
Exmo Senhor Manuel Mamede, Procurador do Trabalho; o senhor
meu companheiro e amigo Genilson Alves, da Subsecretaria, e o nosso
companheiro Joel Nascimento, da CTB, que aqui representa todas as
categorias sindicais aqui do estado. Queria também fazer uma saudação
especial ao nosso companheiro e amigo Duarte Júnior, nosso deputado
que sempre esteve muito presente nas demandas da nossa Secretaria,
nas demandas dos nossos trabalhadores. Sempre muito presente e
sensível às causas do trabalho, de forma geral. E agradeço pela
oportunidade que tem nos dado aqui na Assembleia e por este momento
também, que é de grande importância não para mim, mas para todos do
Sine, para todos os trabalhadores e trabalhadoras de forma geral. Um
agradecimento em nome de todos da rede Sine, da rede Setres e de
trabalhadores e trabalhadoras. Saudar nossa companheira Deputada o
Helena Heluy. Muito prazer tê-la aqui conosco. É uma grande satisfação
vê-la aqui. Saudar o nosso companheiro Zé Antônio Heluy, o nosso
eterno secretário, que o pessoal da Secretaria sempre fala muito bem.
Sempre que a gente fala no Sr. Zé Antônio, é uma referência lá dentro
da Secretaria. Saudar a nossa companheira Deputada Federal Teresinha
Fernandes, que fez também tanto na Câmara federal como na Secretaria
de trabalho um belíssimo trabalho, saudar e agradecer a sua presença.
Saudar as nossas homenageadas, Dona Lurdinha, Dona Honorata que
não foi aqui homenageada, mas em nome delas todas as companheiras
que trabalham no sistema Sine, saudar Dona Branca está aqui também,
agradecer a presença da nossa amiga e companheira Alzeirna, do MST,
também que é uma grande parceira do nosso trabalho dentro da
secretaria. É com muita e grande alegria e empolgação que a gente está
aqui hoje, para falar e ser homenageado num sistema de grande e
fundamental importância para os trabalhadores, que é o sistema Sine.
O Sine, na realidade, se confunde com as pessoas, com a história, com
o sonho, tanto dos servidores do Sine, deputado Zé Carlos, que quando
a gente conhece algumas pessoas que estão há 30, 40 anos no sistema
Sine, como a Dona Lurdinha, entre outros que estão aqui. É uma situação
que a gente vê que se incorpora na vida delas, uma coisa emocionante,
quando a gente vê os depoimentos dessas pessoas, que se confunde
com a história do trabalhador em que, de certa forma, são exemplos do
dia a dia, dentro daquele espaço nosso, que nós temos, que são várias
vidas, várias situações que nós nos deparamos a cada dia de histórias
de vida, de luta, de resistência. E o Sine, a gente vê que é um dos
equipamentos do governo, hoje, que é um espaço de resistência, uma
resistência institucional em que, como o senhor bem falou, deputado
Zé Carlos, com o fim do Ministério do Trabalho, nós perdemos todos
os incentivos financeiros que o governo federal poderia nos dar. E o
Sine resiste, resiste bravamente devido o apoio dos trabalhadores que
estão aqui, dos servidores da Casa que estão aqui e fundamentalmente
resiste porque nós temos um Governador preocupado e um Governador
resistente também a tudo o que tem aí. Ou seja, e tudo o que tem aí, na
verdade, em outro plano, que não se refere ao âmbito local, trata os
trabalhadores de forma exclusiva, de forma racista, de forma
preconceituosa. E que hoje nós temos um Governador que tem essa
preocupação e que o Sine só existe hoje, aqui no Maranhão, bravamente
resistindo, como eu disse, um espaço de resistência, devido a esses
servidores que estão aqui e o apoio fundamental do nosso Governador
Flávio Dino. Sabemos que o desenvolvimento das políticas públicas
eficazes, na realidade, é muito complicado, muito difícil de se chegar
até a base. Então, o Sine tem essa missão de que a gente consiga abrir
espaço de trabalho, fazendo essas interlocuções com as empresas que
chegam no estado, com o comércio local, com todas as entidades
empregatícias que existem no estado. E nós temos uma persistência
muito grande de abrir esse espaço para esses trabalhadores
disponibilizando essa vaga. E a missão do Sine principal é esta, mas,
além desta, de abrir os espaços, de abrir a vaga de trabalho, nós temos
o desafio muito grande, que é qualificar os nossos trabalhadores. Para
você ter ideia, para o Sine nacional, para o Brasil inteiro, esse governo
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que tem aí hoje, que brinca de governar, do governo federal que eu
estou falando, disponibilizou para o Brasil inteiro doze milhões de
reais para qualificação do nosso trabalhador. Tirando o Pronatec, que
era um dos empenhos que o governo federal tinha feito para dar
qualificação ao nosso trabalhador, desqualificando o Pronatec e retirando
da pauta nacional a discussão da qualificação do trabalhador e da
trabalhadora do nosso estado. E pasmem, doze milhões somente para
o Brasil inteiro que nem chegou a ser disponibilizado, nem chegou a ser
acessado por nenhum estado. Estava dentro do orçamento da União,
mas nunca foi acessado por estado algum. E ao contrário disso, no
governo do Maranhão, nosso orçamento é de R$ 8,5 milhões, para
vocês terem uma ideia do compromisso que o Governo do Estado tem
com o nosso trabalhador, com a nossa trabalhadora. Então R$ 12
milhões para o Brasil inteiro no sistema Sine e só nós aqui no Estado
do Maranhão o Governo do Estado disponibilizou no nosso orçamento
R$ 8 milhões para qualificar o nosso trabalhador do Estado. Às vezes
a gente se pergunta, já tem IEMA, já tem IFMA já tem um monte de
outras entidades que trabalham a qualificação e a capacitação do nosso
trabalhador e por que o Sine ainda tem essa demanda? É porque o
nosso perfil e o nosso cliente é totalmente diferente do cliente do
IEMA, do cliente do IFMA. O nosso cliente é aquele trabalhador que
já está às vezes no mercado de trabalho, que perdeu o emprego, que
tem um nível estudantil muito ruim e que o Sine chega com produtos
com qualidade de acordo com a demanda que nos é trazida pelos
trabalhadores. Então vai desde de capacitação de mecânico de moto a
pedreiro, a servente, a padeiro e vários outros cursos que com o apoio
do Sistema S, que é fundamental ressaltar aqui, nós temos desenvolvido
um grande trabalho aqui nessa questão das qualificações também, que
é fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado. De lá para cá,
desses 42 anos de Estado e 44 do Maranhão, já tivemos bons e bons e
muitos resultados. De 2000 até 2019, fizemos um levantamento, e
cerca de 800.000 trabalhadores passaram pelo sistema Sine. Muitos
deles passando, além de um encaminhamento, também passando por
nossas qualificações a fim de que a gente leve para os trabalhadores e
para as empresas trabalhadores de certa forma com a qualidade técnica.
Porque muitas vezes dizem, algumas alegações de quem não quer
construir o Maranhão, que diz que o nosso trabalhador não tem
qualidade técnica e afirmamos que nós temos um banco de dados de
trabalhadores com grande grau de capacidade técnica, com qualificação
que estão aptos a exercer qualquer tipo de trabalho que venha aparecer
no nosso Estado. A luta tem sido difícil. A gente tem passado por
várias situações, não vale toda hora citar a questão de crise todo tempo,
mas a gente sabe que ela existe e é uma crise que é diferente de qualquer
outra, porque não é só uma crise financeira, mas é uma crise política,
uma crise ética, uma crise institucional principalmente, em que os
Poderes estão se confundindo com as fake news, em que qualquer um
coloca o que quer e a comunidade, de forma geral, alguns admitem.
Mas o que a gente percebe é que o principal hoje é que nós temos que
retomar as discussões políticas de forma honesta, de forma sincera e
transparente. E a determinação do Governador é essa, trabalhar a política
pública de forma honesta, transparente, com dignidade e neste momento
de crise, depois que nós assumimos a Secretaria de Trabalho, o Sine
mesmo sem dinheiro, como a gente vem falando, mas de forma criativa
que vem as ideias dos nossos profissionais que estão aqui, nós criamos
o ‘Setres em ação’, que é uma ação coordenada pela Setres com o Sine,
que leva o Sine, e todos os equipamentos de governo possíveis, como
está aqui a nossa secretária adjunta da Mulher Naira, e a Rebeca, que
eu queria ressaltar aqui e saudar as duas que têm sido parceiras nessas
ações, que a gente leva a Carreta da Mulher, leva o sistema Sine inteiro,
tirar carteira de trabalho, encaminhamento de emprego, oficinas. Isso
são ações que nós buscamos levar até a comunidade, independente das
condições e, sim, basicamente do apoio dos nossos servidores. A gente
tem uma ação também criada este ano que é Ação Germinar, que tenta
desenvolver e discutir com os trabalhadores de forma humanizada a
situação, porque, quando chegam no Sine, os trabalhadores, de certa
forma, muitos deles chegam totalmente desanimados. Às vezes, a esposa
ou o esposo que ainda incentiva e diz “Vai lá ver se tem algum emprego,

ver se há alguma coisa”. E muitas vezes chega lá o cara já está totalmente
desiludido, desanimado, e a gente prepara tanto os nossos servidores
para receber, recepcionar esse nosso público de forma humanizada,
conversando, orientando. E, para isso, a gente tem um programa chamado
Ação germinar, criado agora. Principalmente a Dona Joelene, que está
aqui, a nossa servidora que acompanha isso muito bem. Nós temos
também o nossa Acorda Trabalhador. São orientações aos trabalhadores
que são feitas uma vez por mês no Sine com aquelas pessoas que
procuram a vaga de emprego. A gente tem lá a orientação ao trabalhador
e as oficinas também que nós fazemos mensalmente com esses
trabalhadores, que vai desde a elaboração de currículos a como se
comportar na hora de uma entrevista. Então nós temos um vasto leque
de trabalhos que a gente tem feito mesmo nessa situação difícil. E para
o ano que vem, nós estamos também mudando de sede, ampliando.
Como as ações aumentaram, nós também estamos crescendo, a Secretaria
está aumentando bastante. E a gente tem para o próximo ano a criação
do CPA, que é o Centro do Profissional Autônomo, dentro do Sine, em
que o trabalhador, quando não encontrar vaga de emprego, nós vamos
ter o CPA, que é o Centro do Profissional Autônomo, em que receberá
orientações na questão do empreendedorismo, do associativismo e não
ficar fechado somente naquela questão do emprego formal, tradicional
e, sim, dar outras opções. Às vezes ele é um bom profissional, não está
empregado e pode se estruturar com outros e criar uma associação,
construir uma cooperativa e prestar serviços para a Assembleia, para o
Governo do Estado, para particulares de forma geral. Nós vamos criar
também, já está em fase de elaboração, a biblioteca do trabalhador, que
nós batizamos de biblioteca Professor Paulo Freire e que, além de todo
um acervo bibliográfico que estamos montando, vai ter orientações ao
trabalhador com computadores em que ele possa estar lá estruturando
seu currículo da melhor forma orientada possível, porque muitas vezes
as pessoas perdem o emprego na hora da apresentação do currículo. E
nós vamos ter, lá na biblioteca do trabalhador, estas orientações na
hora de elaborar o currículo, como se comportar na hora da vaga de
emprego. Estamos construindo também, lá no novo empreendimento,
o salão de beleza escola, que é uma demanda da comunidade LGBT e
mais, que foi uma demanda construída junto com eles. Nós já estamos
estruturando um salão escola, que é uma categoria também que requer
uma certa sensibilidade. E, dentro dessa situação, que é uma demanda
construída com eles, nós estamos criando lá o salão escola. Então essas
são as próximas inciativas e tem muitas outras, mas essas são as
principais que nós já vamos implantar e precisamos do apoio da
Assembleia, dos Deputados para que isso aconteça. Então, nesse
momento, nada mais justo do que agradecer principalmente a Deus,
aos servidores que estão aqui, aos trabalhadores maranhenses, aos
Deputados, reforçando principalmente o Deputado Estadual Duarte
Júnior, que nos ofereceu esta homenagem, ao companheiro deputado
federal, Zé Carlos, que resiste às demandas do governo federal
opressoras que lá dentro junto com alguns outros guerreiros resistem.
Então, agradecimento, deputado, à sua luta que é a luta do povo do
Maranhão, ao seu apoio ao Governo do Estado, ao apoio à Secretaria
de Trabalho e ao Sine e agradecer, principalmente ao Governo do
Estado do Maranhão. E dessa forma, a gente espera seguir junto lutando
pelo povo do trabalhador, pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras. A
gente sabe que o momento não é um momento fácil, mas é um momento
de grande criatividade e sempre no período de crise tem alguém
ganhando, a gente só tem que saber de que forma nós podemos também
tirar o proveito disso e buscar mais energia, mais força e união para que
juntos nós possamos sair desse encalço. Como já falei, esses momentos
difíceis, como diz o grande brasileiro e eterno Presidente Lula: “Os
poderosos podem arrancar uma, duas ou três rosas, mas jamais serão
capazes de deter a chegada da primavera”. Não é isso? Então, muito
obrigado a todos, um abraço e parabéns! E Lula livre sempre! Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZITO ROLIM – Eu concedo mais uma vez a palavra ao nobre deputado
Zé Carlos. Ele tem uma notícia muito importante para dar a todos nós.
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O SENHOR DEPUTADO FEDERAL ZÉ CARLOS –

Obrigado, Presidente, mais uma vez, pela Vossa condescendência de
estar quebrando o protocolo pela segunda vez dessa Sessão, mas para
confirmar aqui, a pedido do deputado Duarte Júnior e do secretário
Jowberth, também serão colocados recursos das nossas emendas
individuais e obrigatórias do governo federal, que ele não quer, para o
SINE, para ajudar nessa luta diária aí de propiciar aos trabalhadores.
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZITO ROLIM - Nós queremos agradecer a presença de todos, agradecer
e parabenizar o deputado Duarte Júnior, por essa iniciativa de
homenagear essa excelente instituição que diante de depoimentos aqui
ouvidos pela Dona Lurdinha e das ações que são executadas, que nós
escutamos aqui do secretário, o que nós já sabemos de muitos, Dona
Lurdinha, esse depoimento eu já vi e já ouvi de muitas pessoas. Nós,
quando falamos de SINE, falamos de esperança, falamos de
oportunidade de sonhos, mas de sonhos realizados porque o SINE tem
viabilizado muita oportunidade de trabalho. Nós não podemos esquecer
este forte apoio do Governador Flávio Dino, que tem feito uma avenida
para que aproxime o trabalhador da oportunidade de trabalho, para
que aproxime o trabalhador das empresas e que daí em diante a gente
passe a ouvir depoimentos como esse que a senhora falou aqui.
Queremos agradecer a essas moças e esses rapazes que sempre dão
esse apoio porque, deputado Duarte, eles é que preparam a jogada,
colocam a bola na marca do pênalti, amarram o goleiro para a gente
fazer o gol. Queremos agradecer de todo o coração, muito obrigado a
todos.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Deputado
Zito, só uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZITO ROLIM - Pois não.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - E o melhor
das audiências é quando a gente vai quebrando os protocolos. O
Deputado Zé Carlos falou da importância dos servidores aqui desta
Casa e eu tenho um princípio comigo que é não deixar para amanhã o
que eu posso e devo fazer hoje. Acho que muita gente aqui não sabe,
mas após a audiência de ontem peguei um voo para Brasília e hoje logo
cedo, seis e pouquinho da manhã eu levantei, fui para o aeroporto,
cheguei agora de Brasília. Então a cabeça cansada, cansada, cansada e
eu tinha preparado uma série de informações para trazer, tentei ser o
mais técnico, o mais sensível possível e aí saí da tribuna, vim aqui para
trás e fiquei pensando: “poxa, eu deveria ter falado aquilo, deveria ter
falado aquilo outro”. Porque eu sou muito crítico, mas sou muito mais
crítico comigo mesmo. Eu cheguei aqui e, Deputado Zé Carlos, meu
querido amigo Deputado Zé Carlos, eu estava aqui atrás e não sei nem
se eu posso citar, mas vou citar, dentro desse princípio de não deixar
para amanhã o que eu posso e devo fazer hoje, o major Bruno chegou
ao meu lado e falou assim: ‘Deputado, posso lhe falar uma coisa”? Eu
falei assim: “Claro”. Porque eu permito que todos falem aquilo que
querem falar. Tem gente que não gosta de ouvir crítica e eu tenho um
outro ídolo na política, que é um político negro chamado Barack Obama,
que ele diz assim: “Se você quer chegar ao sucesso, livre-se dos
bajuladores”. Aí Bruno chegou e falou assim para mim: “Duarte, teu
discurso foi bom, mas foi técnico. Tu tens que falar com o coração, é
assim que você fala”. E ele trouxe para mim uma informação que eu
gostaria de trazer aqui, como representante do povo tendo um mandato,
que é um instrumento de representação para representar os outros e
não a minha vontade, mas a vontade das pessoas, agir pelas pessoas, o
Bruno chegou e falou assim para mim: “Duarte, um emprego é como
água. Se a pessoa não tem água, ela vive igual àquelas pessoas que
estão lá na África. Vivem na miséria, vivem na seca. Se a pessoa tem
um emprego é como se ela tivesse água na vida dela. Ela passa a ter,
riqueza. Ela passa a ter desenvolvimento, passa a ter uma série de

oportunidades. Era importante tu ter consignado isso, porque aí, sim,
tu falarias de coração para coração”. Eu queria registrar aqui não as
minhas palavras, mas a palavra do major Bruno, que é um exemplo de
servidor público desta Casa que, proativamente, veio até mim. Ele
poderia ter recebido de mim um olhar feio do tipo “o que tu tá querendo
se meter no meu discurso?” Mas recebeu um abraço, um muito obrigado.
E aqui eu faço registro como forma de estimular para que os servidores
desta Casa sejam realmente proativos e sensíveis como eles o são. E é
esse calor humano, é esse cuidado, é esse zelo que faz do nosso mandato,
Deputado Zito, ainda melhor. Então eu quero aqui agradecer ao major
Bruno pela reflexão, pela melhoria no meu discurso, pela aula particular.
E queria aqui registrar o meu agradecimento por esse momento de estar
aqui com vocês e agradecer ao Deputado Zé Carlos pela destinação da
emenda, pela destinação do recurso para que a gente possa, mesmo
nesse momento de crise, fazer com que o SINE possa avançar cada vez
mais nesse trabalho. Estou muito orgulhoso, hoje, de estar
testemunhando esse momento e ter ao meu lado pessoas tão importantes
quanto vocês. Muito obrigado.

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

REPUBLICAR

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (com revisão do
orador) – Boa tarde a todos. Restituindo algumas situações que são
necessárias serem restituídas, tendo em vista que a desinformação ou a
má-fé, muitas vezes, movem a ação dos agentes políticos, fico muito
preocupado quando uma iniciativa tão boa quanto o Fundo Estadual
de Combate ao Câncer começa a ser utilizada de maneira a atender
interesses pessoais, especialmente quando a gente tem, dentro da Casa,
defesas que não levam em consideração a série histórica das coisas.
Mas nada melhor do que o arquivo da Assembleia Legislativa para
restituir a verdade de muitas coisas que são ditas aqui na Casa. Primeiro
ponto é mostrar. Primeiro, eu vou mostrar a via crucis que essa
legislação do Fundo Estadual de Combate ao Câncer apresentou aqui
nesta Casa, a qual ela foi submetida. E, em seguida, eu vou fazer uma
reflexão a respeito da função do Fundo Estadual de Combate ao Câncer
e como a finalidade dele tem sido malversada dentro aí do que a gente
tem de um regramento e de um programa de investimento em saúde.
Primeiro, bem aqui, está um pouco difícil de ler, mas, de fato, está aí,
eu estou com a documentação aqui e quem quiser ao final do
pronunciamento eu mando tirar as cópias, não tem problema algum,
independente de quem seja, primeiro a PEC. A PEC é a Emenda
Constitucional nº 63 de 2011, foi criada aqui e na criação dessa PEC, o
Fundo do Conselho Consultivo está aqui, artigo 52, 5% do ICMS do
tabaco, 3% das bebidas alcoólicas. Bem aqui diz: O Conselho Consultivo
é um conselho consultivo e de acompanhamento, que contará com a
participação de representantes da Sociedade Civil. Isso aqui, Emenda
Constitucional, teve uma lei complementar, que inclusive a lei
complementar, na gênese dela teve um erro aqui já no começo. Enviaram
como Projeto de Lei nº 188 de 2014 que teve que ser transformado em
Projeto de Lei Complementar 009. Bem aqui já tem o primeiro erro, a
primeira inconstitucionalidade. Quem fez demorou 3 anos para fazer a
regulamentação e quando fez a correção ainda corrigiu de maneira
equivocada. O que acontece? Está bem aqui, o ICMS que era 5% e 3%
na PEC, foi para 3% e 1% na lei complementar. O nome disso aqui é
antinomia, para quem não sabe. Então isso aqui já perde, a lei já se
perde bem aqui, porque ela está estabelecendo um percentual que é
abaixo do constitucional. Então lei complementar tem força abaixo da
norma constitucional. Diz aqui também, cria que o Conselho tem caráter
deliberativo. O Conselho não pode ter caráter deliberativo sem estar
ajustado na PEC, portanto como é o artigo 3º da lei ele conflita também
contra a PEC, obviamente, cai completamente a lei. Essa Lei nº 170,
desta forma com a redação errada, com o dispositivo errado foi para o
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Diário Oficial da Assembleia Legislativa, no dia 18 de dezembro de
2014, com 3% para o tabaco e 1% para bebida alcoólica, e bebida
alcoólica ainda escrito aqui em duplicidade. Tentam atribuir aí ao
Secretário Carlos Lula a imperfeição da lei, mas o Secretário Carlos
Lula era um consultor legislativo da Casa e cada um de nós quando faz
uma lei e que coloca a sua assinatura, ele convalida o ato. Portanto, eu
acho que é uma situação até de covardia você querer atribuir ao Secretário
Carlos Lula a responsabilidade por isso. Até porque essa lei, errada da
forma que foi, ela teve aqui o Deputado Eduardo Braide como Presidente
da sessão. Estranhamente, de maneira muito esquisita, a Lei
Complementar nº 170 foi reeditada, republicada 10 meses depois na
Assembleia. Está aqui. Ajeitando, fazendo a correção dos percentuais,
porque estava errado, Deputado Ariston, tinha 3% de 1% na Lei
Complementar, como viram que aquilo ali tinha travado na lei, era uma
norma inconstitucional tentaram ajustar para 5% e 3%. Agora o
interessante é que isto aqui não foi ajuste de redação, Deputado Arnaldo
Melo. Dez meses depois não se faz ajuste de redação. Enviaram para
publicação, eu não sei como aconteceu aqui, e a lei foi corrigida sem
passar pelo processo de tramitação. Então, continuou errado aqui com
mais uma oportunidade de ajustar lei, continuou o texto errado. Com a
bebida alcoólica em duplicidade na lei. Em agosto de 2017, aí demoraram
mais dois anos para fazer uma alteração ficou dois anos sem as pessoas
perceberem que estava errado, em 2017, fizeram a correção tirando a
duplicidade da bebida alcoólica. E aí em setembro, logo depois da lei
estar finalmente, finalmente, ajustada, o estado emitiu o Decreto nº
33.378 que regulamenta a transferência de receitas do ICMS. Aqui.
Logo em seguida, o estado tentando regulamentar, mostrando uma
celeridade legislativa, de norma infralegal, que é o Decreto. Já colocou
aqui, ajustando o percentual que estava equivocado. Em janeiro, logo
após esse final de ano, esse recesso, em janeiro de 2018, foi feito aqui
o Decreto da Secretaria de Fazenda que criou o procedimento
operacional padrão para transferência da lei do fundo. E em seguida,
aqui já em abril de 2018, aberto o primeiro orçamento do fundo num
valor de R$ 651.860,00 (seiscentos e cinquenta e um mil, oitocentos e
sessenta reais). Aí, por conta da falta de articulação legislativa, em 30
de julho de 2018, apenas, porque o fundo para funcionar, de fato, ele
tinha que ter a regulamentação do funcionamento do Conselho
Consultivo foi emitido o Decreto nº 34.360 que criou aqui a figura do
Conselho do Fundo Estadual de Combate ao Câncer. E em agosto de
2018, foi suplementado o Orçamento em seis milhões, setecentos e
vinte e um mil e oitocentos cinquenta e oito reais. E aí no final do ano,
já no final do mandato na legislatura passada, o deputado Eduardo
Braide fez aqui um ajuste da Emenda porque demoraram aqui sete anos
entre a PEC e o ajuste da Lei, mostrando a qualidade do processo
legislativo. Mas tirando tudo isso aí, para restituir a verdade, que é
sempre importante que a desinformação hoje tem agentes altamente
ativos, o Fundo Estadual de Combate ao Câncer é o equivalente hoje a
mais ou menos quatro por cento do que o Estado do Maranhão investe
em oncologia. São investidos anualmente mais de cento e cinquenta
milhões de reais em oncologia. Só no Hospital do Câncer, todo mês, no
Tarquínio, gasta de dez a treze milhões, a depender do resultado da
quimioterapia que muitas vezes os processos que o estado recebe
fazem com que a Secretaria tenha que arcar com essas quimioterapias
de altíssimo custo. Então, está sendo feita uma campanha de
desinformação em cima de um recurso de três a sete milhões de reais,
que, a meu ver, é um recurso que tem fundamental importância para a
prevenção. Nós estamos gastando noventa e seis, noventa e sete por
cento dos recursos para câncer no estado, em ações curativas, se nós
não tivermos o mínimo de recurso investido em prevenção, nós jamais
conseguiremos romper, deputado Zé Gentil, este paradigma, que eu
sou médico da rede, eu vejo todo dia pacientes que chegam com tumores
avançados por desinformação e falta de acesso a exames preventivos.
Então têm que se fazer uns investimentos em prevenção no estado do
Maranhão. E o Fundo, a concepção dele é essa, porque se você pegar
sete milhões de reais, não paga a despesa de um mês do Hospital do
Câncer. Mas, para a prevenção, no sentido de você investir em ações
de informação para a sociedade é um recurso extremamente bem-vindo.

Mas, felizmente, para todos esses problemas existem iniciativas
parlamentares que querem fazer os ajustes. Hoje, nós coletamos as
assinaturas, já fizemos os ajustes na Lei Complementar e vamos fazer
toda a reorganização dessa legislação do Fundo Estadual de Combate
ao Câncer. E esperamos que o bom senso prevaleça e que não a
politização de temas sérios volte a essa Casa.

LEI Nº 11.129, DE 15  DE OUTUBRO DE 2019.

Altera a tabela de vencimentos dos cargos efetivos
do Quadro de pessoal do Poder Judiciário do
Maranhão constante do Anexo IV da Lei n.º 8.715,
de 19 de novembro de 2007, bem como dos cargos
em comissão e das funções gratificadas do Poder
Judiciário do Maranhão constantes dos Anexos I e
II da Lei n.º 8.727, de 07 de dezembro de 2007.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da
Constituição do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte
Lei:

Art. 1º A tabela de vencimentos dos cargos efetivos do Quadro
de Pessoal do Poder Judiciário do Maranhão constante do Anexo IV da
Lei n.º 8.715, de 19 de novembro de 2007, passa a vigorar na forma do
Anexo I desta Lei.

Art. 2º As tabelas de vencimentos dos cargos em comissão e
das funções gratificadas do Poder Judiciário do Maranhão constantes
dos Anexos I e II da Lei n.º 8.727, de 07 de dezembro de 2007, passam
a vigorar na forma dos Anexos II e III desta Lei.

Art. 3º A implementação do disposto nesta Lei observará o
previsto no artigo 169 da Constituição Federal e das normas pertinentes
da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 4º As despesas para consecução desta Lei correrão por
conta de dotação orçamentária própria prevista para o orçamento do
Tribunal de Justiça do Maranhão.

 Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos financeiros a partir de 1º de dezembro de 2018, ficando revogadas
as disposições em contrário.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 15 de outubro de 2019.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente
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(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 297, DE 26 DE AGOSTO DE 2019)
LEI Nº 11.130 DE 15 DE OUTUBRO DE 2019

Altera a Lei nº 10.794, de 28 de fevereiro de 2018,
que dispõe sobre a implementação do Programa
“Adote um Casarão” pelo Governo Estadual e dá
outras providências, e a Lei  nº 10.997, de 29 de
março de 2019, que institui o Programa Estadual
“Habitar no Centro”.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 297, de 26 de agosto de
2019, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003,
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 1º, o caput do art. 3º, o inciso I do art. 4º, o caput
do art. 10, a Subseção I da Seção III, o art. 21 e o art. 22 da Lei nº
10.794, de 28 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a implementação
do Programa “Adote um Casarão”, passam a vigorar com a seguinte
redação:
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“Art. 1º (...)
(...)
§ 1º Para efeito desta Lei, será considerada como área de

atuação a região do Centro Histórico de São Luís delimitada pelo
Decreto nº 34.959, de 26 de junho 2019, que institui o Programa
Nosso Centro.

§2º Para os fins desta Lei, serão consid erados como
“casarões” os imóveis cedidos ao Estado do Maranhão, ou os imóveis
de sua propriedade, na área de abrangência desta Lei.

(...)
Art. 3º A adoção de um casarão consiste na recuperação e/ou

adaptação   física de bem imóvel pertencente ou cedido ao Estado do
Maranhão, realizada por particular com seus próprios recursos
financeiros e por sua conta e risco; e/ou o uso do bem imóvel por
particular, na forma da legislação aplicável, para consecução dos
objetivos previstos no art. 2º    desta Lei.

(...)
Art. 4º (...)
(...)
I - uso do imóvel pelo particular pelo tempo previsto em edital

e na proposta do particular, por meio da permissão de uso, concessão
de uso ou qualquer outro instrumento que permita o uso de bens
públicos por particulares;

(...)
Art. 10. Estando a obra de acordo com as especificações do

Termo de Adesão e procedida a restauração do casarão, a Secretaria
de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano - SECID, por meio
de sua Unidade Técnica, emitirá Termo de Conclusão Provisório da
Obra de Restauro e, após 30 (trinta) dias, Termo de Conclusão
Definitivo da Obra de Restauro.

(...)

Seção III
Das modalidades de contrapartida
Subseção I
Do Uso do Imóvel pelo Particular

Art. 12. Nos termos do art. 4º, inciso I, desta Lei, a adoção do
casarão poderá ser recompensada por meio do uso do imóvel pelo
particular por tempo limitado, obedecendo-se ao máximo de 30 (trinta)
anos, a ser formalizado por meio de instrumento legal aplicável a
cada caso.

Parágrafo único. (...)
(...)
Art. 15. Caso o casarão seja destinado à ocupação e/ou

serviços diversos daqueles pactuados, sem prévia autorização da
Administração Pública e o devido aditamento do Termo de Adesão, o
benefício será revogado e o particular excluído do Programa, sem
qualquer direito à indenização pelas obras já realizadas, retornando
o imóvel ao domínio pleno do Estado.

(...)
Art. 17. O particular será responsável pela manutenção e

plena conservação do casarão, às suas expensas e por sua conta e
risco, durante todo o período de vigência do instrumento que assegura
o direito de uso.

Art. 18. Extinto o direito de uso do imóvel, por culpa do
particular, antes do prazo fixado no respectivo instrumento garantidor,
não caberá qualquer    indenização pelas obras de restauro e melhorias
realizadas no casarão, retornando o imóvel ao domínio pleno do
Estado.

Parágrafo único. Caso caiba à Administração Pública a culpa
pela extinção do direito de uso do imóvel, antes do prazo fixado no
respectivo instrumento garantidor, caberá indenização ao particular
pelas obras e melhorias por ele realizadas, mediante devida
comprovação dos gastos incorridos, em valor proporcional ao período
de utilização do imóvel, conforme cálculo previsto no termo de adesão.

(...)
Art. 21.  (...)
§ 1º O valor despendido pelo particular com a elaboração dos

projetos comporá o custo da reforma.
§ 2º Nos casos em que a Administração for responsável pela

elaboração do projeto executivo e/ou projeto básico, o valor da
concessão do benefício    fiscal será definido de acordo com o orçamento
da reforma apresentado  pelo particular que assinar o Termo de
Adesão ao Programa, respeitando-se o limite do orçamento
apresentado pela Administração Pública.

(...)
Art. 22. Nos termos do art. 4º, a adoção do casarão poderá

ser recompensada por meio de remissão de débitos de origem
administrativa e/ou judicial do particular para com o Estado,
excetuando-se as dívidas de origem tributária, até o valor da reforma
do casarão.” (NR).

Art. 2º Fica acrescido ao texto da Lei nº 10.794, de 28 de
fevereiro de 2018, o art. 6º-A, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 6º-A. A avaliação e aprovação dos projetos serão
procedidas por  comissão específica com composição e funcionamento
definidos em Decreto do Poder Executivo.”

Art. 3º Fica acrescido ao art. 8º da Lei nº 10.794, de 28 de
fevereiro de 2018, o § 3º, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 8º (...)
(...)
§ 3º Em casos específicos, a Administração Pública poderá, a

seu critério, lançar editais para reforma de casarões que já contenham
projeto básico e/ou projeto executivo de arquitetura elaborados; ou
então poderá, a seu critério, prever concurso de projetos, devendo,
nestes casos, indicar a informação no edital.”

Art. 4º O parágrafo único do art. 1º, o caput do art. 4º, o caput
e o § 1º do art. 5º, o art. 13 e o caput do art. 15 da Lei nº 10.997, de 29
de março de 2019, que institui o Programa Estadual “Habitar no Centro”,
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art.1º  (...)
(...)
Parágrafo único. Para efeito desta Lei, será considerada como

área de atuação a região do Centro Histórico de São Luís delimitada
pelo Decreto nº 34.959, de 26 de junho 2019, que institui o Programa
Nosso Centro.

(...)
Art. 4º Na linha de atuação de apoio ao morador, o Estado do

Maranhão destinará parte do parque imobiliário localizado na área
de atuação do Programa para a criação de unidades habitacionais
com vistas a garantir o cumprimento da função social dos imóveis.

Parágrafo único. (...)
Art. 5º Na hipótese de famílias residentes nas áreas de atuação

do Programa “Habitar no Centro”, o Estado do Maranhão poderá
incluí-las no Programa Cheque Minha Casa, caso cumpram os
requisitos de elegibilidade, respeitando os critérios e disposições da
Lei Estadual nº 10.506, de 6 de setembro de 2016.

§ 1º Para efeitos desta Lei, ficam fixados os seguintes critérios
de elegibilidade para as famílias beneficiárias:

I - possuir renda familiar que não ultrapasse 05 (cinco) salários
mínimos mensais;

II - comprovar que faz uso do imóvel para fins de moradia
por, no mínimo, 01 (um) ano.

§ 2º (...)
(...)
Art. 13. A Administração Pública Estadual emitirá instrumentos

específicos e lançará editais de chamamento público, nos quais serão
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indicadas as condições de inscrição, as diretrizes prioritárias de
ocupação, quando for o caso, o procedimento de análise das propostas,
os critérios de desempate, os termos da contratação e outros
dispositivos que se mostrarem necessários para o desenvolvimento
do Programa.

(...)
Art. 15. O particular que abandonar o imóvel ou mudar o seu

uso durante a vigência do Termo de Adesão responderá civil e
penalmente pelos danos causados ao patrimônio histórico, sem direito
à indenização por quaisquer obras já realizadas, retornando o imóvel
ao pleno domínio do Estado.”  (NR).

Art. 5º O art. 5º da Lei nº 10.997, de 29 de março de 2019,
passa a vigorar acrescido do § 3º, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 5º (...)
(...)
§ 3º Fica autorizada a concessão de subvenção econômica em

valor variável não superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por
família beneficiária, fixado conforme as necessidades individuais de
cada obra realizada, detectadas a partir de análise técnica realizada
pela SECID.”

Art. 6º Fica acrescido ao texto da Lei nº 10.997, de 29 de março
de 2019, o art. 13-A, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 13-A. A avaliação e aprovação dos projetos serão
procedidas por comissão específica com composição e funcionamento
definidos em Decreto do Poder Executivo.”

Art. 7º O art. 15 da Lei nº 10.997, de 29 de março de 2019,
passa a vigorar acrescido do parágrafo único, o qual terá a seguinte
redação:

“Art. 15. (...)
(...)
Parágrafo único. Deverá constar em decreto a fórmula para

cálculo da multa a ser aplicada nesses casos, levando-se em
consideração cada modalidade de contrapartida, sendo, no mínimo,
de R$ 50.000,00 e, no máximo, de R$ 1.000.000,00.”

Art. 8º O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por
meio da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN,
as providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir
ou utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder
Executivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma
classificação funcional programática, expressa por categorias de
programação em seu menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária
Anual.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O SENHOR
PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 15 de outubro de 2019.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente.

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 298, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019)
LEI Nº 11.131 DE 15 DE OUTUBRO DE 2019

Altera a Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997, que
d ispõe sobre a contratação, por tempo
determinado, de pessoal para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse
público, nos termos do inciso IX do art. 19, da
Constituição Estadual, e altera a Lei nº 6.107, de

27 de julho de 1994, que dispõe sobre o estatuto
dos servidores públicos civis do Estado e dá outras
providências.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 298, de 11 de setembro de
2019, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003,
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O § 3º do art. 3º, os incisos III e IV e o §2º do art. 4º e
o inciso III do art. 9º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º (...)
(...)
§3º A contratação de pessoal no caso do inciso X do art. 2º

poderá ser efetivada à vista de notória capacidade técnica ou científica
do profissional, mediante análise do curriculum vitae.

(...)
Art. 4º (...)
(...)
III - até quatro anos, nos casos dos incisos V e VI do art. 2º;
IV - dois anos, no caso do inciso VIII do art. 2º;
(...)
§ 2º No caso do inciso IV do art. 2º, os contratos poderão ser

prorrogados, desde que não ultrapassem 24 (vinte e quatro) meses.
(...)
Art. 9º (...)
(...)
III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei,

exceto nos casos dos incisos IV e VII do art. 2º.” (NR).

Art. 2º Fica acrescido ao art. 2º da Lei nº 6.915, de 11 de abril
de 1997, o inciso X, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 2º (...)
(...)
X - a contratação para serviço de atendimento socioeducativo

aos adolescentes em conflito com a Lei, desde que não existam
candidatos aprovados em concurso público devidamente habilitados.”

Art. 3º Fica acrescido ao art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril
de 1997, o inciso VI, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 4º (...)
(...)
VI - até quatro anos, no caso do inciso X do art. 2º desta Lei.”

Art. 4º Fica acrescido ao art. 7º da Lei nº 6.915, de 11 de abril
de 1997, o § 3º, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 7º (...)
(...)
§ 3º O pessoal contratado com esteio no inciso X do art. 2º

desta Lei perceberá a Gratificação de Risco de Vida a que se referem
o art. 91 da Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994, e o art. 5º da Lei nº
302, de 25 de setembro de 2007.”

Art. 5º O art. 22 da Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994, passa
a vigorar acrescido dos §§ 1º e 2º, os quais terão a seguinte redação:

“Art. 22. (...)
§ 1º O exercício de cargo em comissão e de função gratificada

implicará, obrigatoriamente, o cumprimento de 08 (oito) horas diárias
de trabalho.
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§ 2º A carga horária semanal de trabalho poderá ser cumprida

em regime especial de plantão, com vistas a atender às reais
necessidades dos órgãos e das entidades estaduais, quando a natureza
do trabalho assim exigir, podendo o regime especial de plantão ser
definido a critério de cada órgão ou entidade.”

Art. 6º Ficam revogados o § 2º do art. 7º da Lei nº 6.915, de 11
de abril de 1197, e o parágrafo único do art. 22 da Lei nº 6.107, de 27
de julho de 1994.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O SENHOR
PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 15 de outubro de 2019.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 1104/2019, de 15 de outubro de 2019, nomeando
MONNYSE RAVENNE RODRIGUES AIRES, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-2 de Assessor  Chefe, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 2 de outubro do ano em curso.

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 64/
2019, referente à ARP 043/2018. OBJETO: Aquisição de Material
Gráfico e Placas de Homenagem. FORNECEDORA:  NOVAGRAF
INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA, CNPJ nº 86.863.412/
0001-70. VALIDADE DA ORDEM DE FORNECIMENTO:  até o
dia 12/12/2019. VALOR TOTAL DO REGISTRO: R$ 12.662,00
(doze mil, seiscentos e sessenta e dois reais), sendo R$ 6.302,00 (seis
mil, trezentos e dois reais) referente ao Lote 01 e R$ 6.360,00 (seis
mil, trezentos e sessenta reais) referente ao Lote 02. NOTA DE
EMPENHO: Nº 2019NE002263 de 02/10/2019, no valor de R$ 6.302,00
(seis mil, trezentos e dois reais) e Nº 2019NE002264 de 02/10/2019,
no valor de R$ 6.360,00 (seis mil, trezentos e sessenta reais). PRAZO
PARA ENTREGA DOS MATERIAIS: O prazo de entrega do material
gráfico constante no LOTE I será de 03 (três) dias e o prazo de entrega
das Placas de Homenagem constante no LOTE II será de 04 (quatro)
dias contados a partir da assinatura da Ordem de Fornecimento pela
contratada. BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93 e Processo
Administrativo nº 4135/2019-ALEMA. ASSINATURAS: Maria
Aristéia Rabelo Campos Machado – Fiscal do contrato e Valney de
Freitas Pereira - Diretor Geral da Assembleia Legislativa do Maranhão
pela CONTRATANTE e Sérgio Luiz Monteiro Ferreira, CPF nº
261.826.101-15, representante legal da CONTRATADA. DATA DA
ASSINATURA: 15/10/2019. São Luís – MA, 15 de outubro de 2019.
Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 66/2019
referente à ARP n.º 024/2018, Pregão Presencial nº 020/2018- CPL/
ALEMA e Processos Administrativos n.º 2335/2018-ALEMA e 4291/
2019. OBJETO:  Aquisição de materiais de construção na espécie
“portas, madeiras e compensados”. CONTRATADA: ETECH
CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ nº 23.672.082/0001-16. NOTAS
DE EMPENHO: 2019NE002344, emitida em 09/10/2019, no valor de
R$ 11.720,72 (onze mil setecentos e vinte reais e setenta e dois

centavos); e 2019NE002345, emitida em 09/10/2019, no valor de R$
6.028,00 (seis mil e vinte e oito reais). VALOR TOTAL DO
EMPENHO: R$ 17.748,72 (dezessete mil setecentos e quarenta e
oito reais e setenta e dois centavos). BASE LEGAL: Lei 10.520/2002,
Lei 8.666/1993 e Processos Administrativos n.º 2335/2018-ALEMA e
4291/2019. PRAZO DE FORNECIMENTO: 30 (trinta) dias, contados
a partir da data da assinatura da Ordem de Fornecimento. DATA DA
ASSINATURA: 14/10/2019. ASSINATURAS: CONTRATANTE -
Assembleia Legislativa do Maranhão – Geraldo Oliveira Júnior – Fiscal
do Contrato; Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral; ETECH
CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ nº 23.672.082/0001-16 -
CONTRATADA.  São Luís – MA, 15 de outubro de 2019. TARCÍSIO
ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral da Assembleia Legislativa

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 67/
2019, referente à ARP 020/2019. OBJETO: Aquisição de
Eletrodomésticos e eletrônicos. FORNECEDORA:  VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA-EPP, CNPJ nº 27.975.551/0001-27 .
VALIDADE DA ORDEM DE FORNECIMENTO:  até o dia 14/03/
2020. VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 18.800,00 (dezoito mil e
oitocentos reais). NOTA DE EMPENHO: Nº 2019NE002343 de 09/
10/2019, no valor de R$ 18.800,00 (dezoito mil e oitocentos reais).
PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS: 30 (trinta) dias
contados a partir da assinatura da Ordem de Fornecimento pela
contratada. BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93 e Processo
Administrativo nº 4315/2019-ALEMA. ASSINATURAS: Márcio
Barbosa Prazeres – Fiscal do contrato e Valney de Freitas Pereira -
Diretor Geral da Assembleia Legislativa do Maranhão pela
CONTRATANTE e Felipe Gonçalves Nova da Costa, CPF nº
029.555.641-25, representante legal da CONTRATADA. DATA DA
ASSINATURA: 15/10/2019. São Luís – MA, 15 de outubro de 2019.
Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

P O R T A R I A   Nº 851/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e   tendo em vista o que consta da
Indicação do Diretor de Administração, Processo nº 4161/2019-AL,

R E S O L V E:
Art. 1º  Designar as servidoras NILENE PEREIRA

GUIMARÃES, matrícula  nº 1407329 e VANUZA GOMES CABRAL,
matrícula nº 1647858, ambas lotadas na Diretoria de Administração,
para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto do
Contrato nº 043/2019 firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão  e a Empresa Infinity Locação Serviços Gestão Eirelli –
ME, cujo objeto versa sobre a prestação de serviços de limpeza
higienização e conservação predial nas dependências da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, no Complexo de Comunicação,
Creche Escola Sementinha e a Associação deste Poder, conforme
determina o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art.
67 da Lei 8.666/93.

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

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
devendo seus efeitos retroagirem a 30 de setembro do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 10
de outubro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
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