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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19/11/2019 – 3ª 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 19.11.2019

I – PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 017/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, QUE
ALTERA A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL PARA DAR NOVA
REDAÇÃO AO § 4º DO ART. 92 E ACRESCER OS ARTIGOS 28-A,
28-B E 104-A, QUE DISPÕEM SOBRE A PROCURADORIA GERAL
DA ASSEMBLEIA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA. TRANSFERIDA DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO) E A PEDIDO DO AUTOR
DEVIDO AUSÊNCIA DE QUORUM QUALIFICADO.

II- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
EM DISCUSSÃO EM VOTAÇÃO

1° TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 008/2019, DE
AUTORIA DO PODER JUDICIÁRIO, (MENSAGEM N° 12/2019),
ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI COMPLEMENTAR
N° 14, DE DEZEMBRO DE 1991 (CÓDIGO DE DIVISÃO E
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO MARANHÃO),
ALÉM DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO, E DA
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO- RELATOR DEPUTADO
ADELMO SOARES.

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

3. PROJETO DE LEI N° 489/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, INSTITUI O “DIA ESTADUAL
DO RADIALISTA” NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA -
RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES. TRANSFERIDO DEVIDO
A AUSÊNCIA DO AUTOR.

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

4. PROJETO DE LEI N° 428/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO
ÀS GESTANTES PARTICIPANTES DE CONCURSOS PÚBLICOS
ESTADUAIS. COM PARECERES FAVORÁVEIS DA COMISSÃO

DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA E DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DE TRABALHO – RELATOR DEPUTADO ADELMO
SOARES. TRANSFERIDO DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR.

V - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2° TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 063/2019,
DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, CONCEDE
TÍTULO DE CIDADÃ MARANHENSE À PROFESSORA
DOUTORA KÁTIA EVANGELISTA RÉGIS. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA.  – RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.
TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (2ª SESSÃO).

6.  PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 096/2019,
DE AUTORIA DA DEPUTADA MICAL DAMASCENO, QUE
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
SENHOR JOÃO VICENTE DE MACÊDO CLAUDINO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.  TRANSFERIDO
DEVIDO A AUSÊNCIA DA AUTORA.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 122/2019,
DE AUTORIA DO DEPUTADO ADRIANO, QUE CONCEDE O
TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR JOSÉ
ANTÔNIO ANDRÉ VIEGAS, NATURAL DE PORTUGAL. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA. TRANSFERIDO DEVIDO A AUSÊNCIA DO
AUTOR.

VI - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1° TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 137/19,
DE AUTORIA DA DEPUTADA DANIELLA TEMA, QUE CONCEDE
MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL BECKMAN
AO CAPITÃO DE MAR E GUERRA, MÁRCIO RAMALHO DUTRA
E MELLO. COM PARECER FAVORÁVEL OFERECIDO PELA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA -
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA. TRANSFERIDO
DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR.

VII – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

9.REQUERIMENTO N° 661/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE A
DIRETORA GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO, LARISSA ABDALLA BRITTO, SOLICITANDO
INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO DE VISTORIA DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PASSARÁ A SER ELETRÔNICO,
BEM COMO O AUMENTO DO VALOR QUE SERÁ COBRADO
PELO RESPECTIVO SERVIÇO. INDEFERIDO – O AUTOR
RECORREU AO PLENÁRIO DA DECISÃO DA MESA.

10. REQUERIMENTO Nº 680/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DOUTORA HELENA DUAILIBE, REQUER APÓS
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO À DESEMBARGADORA SOLANGE
CRISTINA PASSOS DE CASTRO CORDEIRO, PRESIDENTE DO
TRT-MA, PELO TRANSCURSO DE SEU ANIVERSÁRIO,
OCORRIDO EM 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO,
REQUER AINDA QUE SEJA TRANSCRITO NOS ANAIS DA CASA.
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11. REQUERIMENTO Nº 681/2019, DE AUTORIA DO

DEPUTADO GLALBERT CUTRIM, REQUER APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A
REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA,
O PLC Nº 014/2019. (MENSAGEM GOVERNAMENTAL) Nº 104/
2019.

VIII– REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

12.REQUERIMENTO N° 672/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A MESA,
QUE SEJAM VOTADOS OS PARECERES CONTRÁRIOS NºS 719 E
724/2016, AMBOS DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA, AOS PROJETOS DE LEI NºS 476 E 493, DE SUA
AUTORIA. TRANSFERIDO DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR.

13. REQUERIMENTO N° 675/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, NA FORMA QUE DISPÕE O REGIMENTO
INTERNO DESTA ASSEMBLEIA ( ART. 160), REQUEIRO A VOSSA
EXCELÊNCIA, QUE DEPOIS DE OUVIDA A MESA , SEJAM
SOLICITADAS AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, O
SENHOR CLAYTON NOLETO, BEM COMO A SECRETÁRIA DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA SENHORA FABIANA
VILAR RODRIGUES, INFORMAÇÕES A RESPEITO DA REFORMA
DA FEIRA E HORTOMERCADO DA CIDADE OPERÁRIA.

14. REQUERIMENTO N° 676/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO VINICIUS LOURO, NOS TERMOS QUE DISPÕE O
REGIMENTO INTERNO DESTE PODER, SOLICITO A V. EXA. QUE
SEJAM JUSTIFICADAS MINHAS AUSÊNCIAS DAS SESSÕES
REALIZADAS NO PERÍODO DE 07 A 13 DE NOVEMBRO DO
CORRENTE ANO, CONSIDERANDO, NESTE PERÍODO ESTIVE
REPRESENTANDO ESTE PODER NAS FESTIVIDADES E
INAUGURAÇÕES NOS MUNICÍPIOS DE TRIZIDELA DO VALE,
CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU, SÃO RAIMUNDO DO DOCA
BEZERRA, E BERNARDO DO MEARIM.

15. REQUERIMENTO N° 677/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO, NOS TERMOS QUE DISPÕE O
ART. 168 DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, REQUER A VOSSA
EXCELÊNCIA, A RETIRADA DE TRAMITAÇÃO DO PROJETO
DE LEI Nº 490/2019, DE SUA AUTORIA.

16. REQUERIMENTO Nº 678/2019 DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO SENHOR
PREFEITO DE SÃO LUIS O SENHOR EDIVALDO HOLANDA
JÚNIOR E A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,
MARIA DE LOURDES C. FIALHO, SOLICITANDO
INFORMAÇÕES SOBRE O DESTINO DOS REJEITOS ORIUNDOS
DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS EMPRESAS CANOPUS E
EDECONSIL NO BAIRRO RESIDENCIAL NATUREZA – ZONA
RURAL DE SÃO LUIS QUE, SEGUNDO DENÚNCIAS, TEM
DESPEJADO REJEITO DIRETAMENTE NO RIO.

17. REQUERIMENTO N° 679/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DR. HELENA DUAILIBE, DEPOIS DE OUVIDO A
MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE CONDOLÊNCIAS À
SENHORA DIANA DOS SANTOS BATISTA E FAMÍLIA, PELO
FALECIMENTO DE SEU ESPOSO, ELIAS DE SOUSA ALMEIDA,
OCORRIDO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO
EM IMPERATRIZ – MA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 19/11/2019 - TERÇA-FEIRA

PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 014/19, de autoria

do Poder Executivo, enviado pela Mensagem Nº 104/19, que dispõe sobre

o cumprimento, no Estado do Maranhão, do disposto na Emenda
Constitucional Nº 103, de 12 de novembro de 2019, à Constituição Federal.

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 563/19, de autoria do Senhor Deputado

Adriano, que declara de utilidade pública a AGRICUPU – Associação dos
Agricultores de Buriticupu.

2. PROJETO DE LEI N° 564/19, de autoria do Senhor Deputado
Pastor Cavalcante, que altera o Art. 42 da Lei n° 8.528 de 07 de dezembro
de 2006, que dispõe sobre a Política Florestal e de Proteção à Biodiversidade
no Estado do Maranhão e dá outras Providências.

3. PROJETO DE LEI N° 565/19, de autoria do Senhor Deputado
Arnaldo Melo, que dispõe sobre a permanência de acompanhantes nas
dependências das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) dos Hospitais,
Unidades de Pronto Atendimentos (UPA’s) e Maternidades Públicas e
Privadas no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI N° 566/19, de autoria do Senhor Deputado
Rigo Teles, que estabelece penalidades administrativas a quem divulgar
informação falsa (fake news) e dá outras providências.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 160/19,
de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que concede Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor Sergio Luís Veras Parente, natural de
Sobral (CE).

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 559/19, de autoria do Senhor Deputado

Rafael Leitoa, que modifica a redação do art. 1º e do inciso VII do art. 4º e
acrescenta inciso VIII ao art. 3º à Lei Nº 10.411, de 30 de dezembro de
2015.

2. PROJETO DE LEI Nº 560/19, de autoria do Senhor Deputado
Dr. Yglésio, que altera a Lei Estadual 10.417 de 2016, possibilitando que
recursos do Fundo Estadual de Direitos Difusos sejam direcionados às
instituições filantrópicas que atendam pacientes do SUS.

3. PROJETO DE LEI Nº 561/19, de autoria do Senhor Deputado
Zé Inácio, que estabelece diretrizes para a coleta e destinação final pelos
fabricantes de bebidas em embalagens de vidro e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 562/19, de autoria do Senhor Deputado
Fernando Pessoa, que dispõe sobre a inclusão do símbolo do Transtorno
do Espectro Autista na cédula de identidade expedida pela Secretaria de
Estado e Segurança Pública.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 158/19,
de autoria do Senhor Deputado Ariston Ribeiro, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman a Edilson Baldez das Neves.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 159/19,
de autoria da Senhora Deputada Helena Duailibe, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman a Professora Maria do Socorro
Campos Naufel.

7. MOÇÃO Nº 050/19, de autoria do Senhor Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações ao Dr. José
de Ribamar Sá Silva, pela promoção para a classe de Professor Titular do
Departamento de Economia da Universidade Federal do Maranhão, na
carreira de Magistério Superior.

8. MOÇÃO Nº 051/19, de autoria do Senhor Deputado Zé Inácio,
que envia Moção de Repúdio ao Governo Federal contra a privatização
dos Correios, Eletrobrás, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Basa, Banco
do Nordeste, BNDES e Petrobras que constituem uma das mais antigas e
importantes empresas estatais do país.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 558/19, de autoria do Senhor Deputado

Wellington do Curso, que altera o inciso VII do artigo 9º da Lei Nº 6.513/
95, que dispõe sobre a altura mínima para ingresso na Polícia Militar e
Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 155/19,
de autoria do Senhor Deputado Rildo Amaral, que concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Pastor Evangélico Sr. Raimundo Nonato de Oliveira
Lopes.
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3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 156/19,

de autoria do Senhor Deputado Rildo Amaral, que concede Medalha do
Mérito Legislativo Manuel Beckman a Sra. Tatiane de Oliveira Fernandes.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 157/19,
de autoria do Senhor Deputado Vinícius Louro, que concede a Medalha do
Mérito Legislativo “Manoel Beckman” empresário José Gonçalves dos
Santos Neto.

5. MOÇÃO Nº 049/19, de autoria do Senhor Deputado Arnaldo
Melo, que envia Moção de Pesar à família do saudoso Carlos Neto, Ex-
Prefeito e grande líder político de Grajaú, residente na Rua São Paulo do
Norte, s/n, no Município de Grajaú.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 557/19, de autoria da Senhora Deputada

Daniella Tema, que cria o Relatório Anual Socioeconômico da Mulher, no
âmbito do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 154/19,
de autoria do Senhor Deputado Adriano, que concede a Medalha de Mérito
Legislativo “Manuel Beckman” ao Sr. Márcio Ronny da Cruz.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 18 DE NOVEMBRO DE 2019.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto Costa
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César
Pires, Ciro Neto, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora
Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Fábio Macedo, Fernando
Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante,
Ricardo Rios, Rigo Teles, 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): Adelmo Soares,
Adriano, Andreia Martins Rezende, Daniella Tema, Doutora Thaíza
Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Felipe dos
Pneus, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Paulo Neto,
Professor Marco Aurélio e Rafael Leitoa.

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, iniciamos os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária
para fazer a leitura da Ata da Sessão anterior.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO (lê Ata) - Ata lida, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário
para fazer a leitura do Expediente.

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

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 104 /2019

São Luís, 18 de novembro de 2019.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados
e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei Complementar que
dispõe sobre o cumprimento, no Estado do Maranhão, do disposto na
Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, à Constituição
Federal, institui o Comitê de Adequação do Regime Próprio de Previdência
Social e dá outras providências.

A Emenda Constitucional nº 103/2019, também denominada
Reforma da Previdência, promoveu significativas modificações no Sistema
Previdenciário Brasileiro, traçando novas regras para o Regime Geral de
Previdência Social, bem como para o Regime Próprio relativo aos servidores
públicos.

Relativamente ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), a
referida norma determinou que os entes subnacionais estipulem suas
próprias regras previdenciárias, dentre as quais se destacam: as atinentes
aos requisitos para concessão de aposentadora voluntária, à instituição de
regime complementar de previdência e a fixação de critérios (de idade e
tempo de contribuição) específicos para servidores com deficiência, que
desempenhem atividades com exposição a agentes nocivos, químicos,
físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou que ocupem cargos policiais e
os cargos de agente penitenciário e agente socioeducativo.

Em que pese ter estabelecido o prazo de dois anos para que os
demais entes federados se adaptem ao disposto na norma constitucional,
parte de seus dispositivos impõe cumprimento imediato, a exemplo do
estabelecimento de novas alíquotas para as contribuições dos segurados.

De acordo com o art. 11 da Emenda Constitucional nº 103/2019,
a contribuição previdenciária dos servidores ativos, aposentados e dos
pensionistas, vinculados à União, passa a ser de 14% (quatorze por cento),
com reduções e majorações, de acordo com parâmetros fixados nos §§ 1º a
4º daquele dispositivo.

Por outro lado, o art. 9º, § 4º, da referida Emenda determinou que
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer
alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, o que implica
equiparação entre as alíquotas das contribuições previdenciárias dos três
níveis de governo, por exigência agora constante da Constituição Federal.

Fundamental observar que, nos termos do art. 167, inciso XIII, da
Constituição da República, é vedada a transferência voluntária de recursos,
a concessão de avais, garantias e subvenções pela União, bem como a
concessão de empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras
federais aos demais entes federados que descumprirem as regras gerais de
organização e de funcionamento de regime próprio de previdência social.

Considerando o sistema de sanções decorrente do art. 167, inciso
XIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 103/2019, bem como o Princípio da Superioridade
Normativa da Constituição, a adequação do Regime Próprio de Previdência
dos Servidores Públicos vinculados ao Estado do Maranhão ao disposto
na referida Emenda Constitucional é imperativa, pois não há espaço para
prescindi-la.

Nessa perspectiva, o presente Projeto de Lei Complementar tem
por finalidade atualizar as disposições da Lei Complementar nº 73, de 04
de fevereiro de 2004, com vistas a adequá-las às normas constitucionais
vigentes.

Faz-se oportuno registrar que, em atenção ao caráter contributivo
e solidário da Previdência Social, decorrente do art. 3º, inciso I, da
Constituição Federal, simultaneamente à majoração da contribuição
previdenciária dos servidores, aposentados e pensionistas, é proposto o
aumento da contribuição patronal, a qual também passa a ser progressiva.

No que se refere aos itens em que o Estado possui dois anos para
proceder à harmonização de seu Regime Próprio às novas regras
constitucionais, é proposta a criação do Comitê de Adequação do Regime
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Próprio de Previdência Social, ao qual competirá, ouvidas as entidades
representativas dos servidores abrangidos pelo RPPS, propor projetos de
lei e outras medidas normativas visando ajustar as normas estaduais às
disposições da Constituição Federal, em face das determinações da Emenda
Constitucional nº 103/2019.

O referido comitê será composto por representantes de órgãos e
entidades do Poder Executivo (Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio
e Assistência dos Servidores - SEGEP, Secretaria de Estado do Planejamento
e Orçamento - SEPLAN, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Maranhão - IPREV/MA e Procuradoria Geral do Estado - PGE), bem
como por representantes do Tribunal de Justiça, da Assembleia Legislativa,
do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado e da Defensoria
Pública do Estado.

Ademais, é prevista a revogação do art. 56 da Lei Complementar
nº 73, de 04 de fevereiro de 2004, vez que, na forma do art. 35, I, “a”, da
Emenda Constitucional nº 103/2019, a contribuição previdenciária sobre
os proventos de aposentadoria e de pensão dos portadores de doença
incapacitante passou a seguir a regra geral insculpida no art. 40, § 18, da
Constituição Federal.

Reitera-se, por fim, que as alterações legislativas constantes do
Projeto de Lei Complementar em apreço fundamentam-se na soberania do
texto constitucional no ordenamento jurídico, a qual exige adequação de
todas as demais leis e atos normativos ao disposto na Constituição da
República.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar a
necessidade da presente proposta legislativa, minha expectativa é de que o
digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 014/19

Dispõe sobre o cumprimento, no Estado do Maranhão,
do disposto na Emenda Constitucional nº 103, de 12
de novembro de 2019, à Constituição Federal, institui
o Comitê de Adequação do Regime Próprio de
Previdência Social e dá outras providências.

Art. 1º Em face das disposições da Emenda Constitucional nº 103,
de 12 de novembro de 2019, fica instituído o Comitê de Adequação do
Regime Próprio de Previdência Social, a quem compete propor projetos
de lei e outras medidas normativas visando à adequação das normas estaduais
do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores estaduais
às disposições da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 103/2019.

§1º O Comitê de que trata o caput será composto por
representantes dos seguintes poderes, órgãos e entidades:

I - Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos
Servidores - SEGEP, que o presidirá;

II - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN;
III - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do

Maranhão - IPREV;
IV - Procuradoria Geral do Estado;
V - Tribunal de Justiça;
VI - Assembleia Legislativa;
VII - Ministério Público do Estado;
VIII - Tribunal de Contas do Estado;
IX - Defensoria Pública do Estado.
§2º Cabe aos dirigentes dos órgãos e entidades a que se refere o §1º

a indicação de seus respectivos representantes, titular e suplente.
§3º O Comitê de que trata o caput deste artigo deverá ouvir as

entidades representativas dos servidores abrangidos pelo RPPS.
Art. 2º Os benefícios atualmente previstos no Regime Próprio de

Previdência Social do Estado do Maranhão que não estejam contemplados
no art. 9º, § 2º, da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de

2019, serão custeados à conta do Tesouro Estadual, no orçamento próprio
do órgão de vinculação do segurado.

Art. 3º O caput do art. 32 da Lei Complementar nº 073, de 04 de
fevereiro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32. Para a concessão de pensão por morte, não se aplicam
as reduções a que se refere o art. 23 da Emenda Constitucional
nº 103, de 12 de novembro de 2019, à Constituição Federal,
que será igual:
(...)”

Art. 4º Em cumprimento ao disposto no art. 9º, §4º, da Emenda
Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, o inciso I do art. 55 da
Lei Complementar nº 73, de 04 de fevereiro de 2004, passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 55. (...)
I - contribuição previdenciária ao FEPA no montante previsto
no caput do art. 11 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de
novembro de 2019, à Constituição Federal, aplicando-se, ainda,
as reduções e majorações previstas no §1º e as regras dispostas
no §2º, §3º e no §4º do mesmo artigo.
(...).” (NR)

Art. 5º O inciso I do art. 58 da Lei Complementar nº 73, de 04 de
fevereiro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

 “Art. 58. (...)
I - contribuição previdenciária patronal para o FEPA em valor
correspondente ao dobro da contribuição dos segurados,
observado o mínimo de 15% (quinze por cento) e o máximo de
44% (quarenta e quatro por cento) do salário-contribuição
dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas;
(...).” (NR)

Art. 6º Fica revogado o art. 56 da Lei Complementar nº 73, de 04
de fevereiro de 2004.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos, em relação aos arts. 4º e 5º, após decorrido o prazo de
que trata o art. 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 563 / 19

Declara de utilidade pública a AGRICUPU –
Associação dos Agricultores de Buriticupu.

Artigo 1º - É declarado de utilidade AGRICUPU – Associação
dos Agricultores de Buriticupu, com sede no município de Buriticupu, no
Estado do Maranhão.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A AGRICUPU – Associação dos Agricultores de Buriticupu é
uma entidade civil, sem fins lucrativos com sede no município de Buriticupu
do Estado do Maranhão.

A Agricupu tem como OBJETIVOS: criar infraestrutura necessária
a produção, transporte e comercialização de produtos oriundos da lavra de
associados; promover a conscientização dos associados a desenvolver
métodos eficazes à atividade agrícola e conhecimentos de culturas
adaptáveis à região; contrair junto a instituições financeiras recursos para
a aquisição de equipamentos e promover em forma de convênios assistência
aos associados.
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Assim, é importante o Estado reconhecer o relevante trabalho

realizado pela AGRICUPU, que vem contribuindo de forma significativa
e decisiva para o desenvolvimento cultural e declarando a utilidade pública
que a reveste é medida justa com a qual será possível à entidade auferir os
benefícios decorrentes dessa condição.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 14 de novembro de 2019. - ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

PROJETO DE LEI Nº 564 / 19

Altera o Art. 42 da Lei nº 8.528 de 07 de dezembro de
2006, que dispõe sobre a Política Florestal e de
Proteção à Biodiversidade no Estado do Maranhão
e dá outras Providências.

Art. 1º. O Art. 42 da Lei Estadual nº 8.528 de 07 de dezembro de
2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 42. As empresas industriais que utilizam grande quantidade
de matéria-prima florestal são obrigadas a elaborar e implementar Plano de
Suprimento Sustentável – PSS, a ser submetido à aprovação do Órgão
Ambiental do Estado competente, conforme critérios e parâmetros a serem
fixados pelo órgão estadual, em regulamento.

§ 1º. O PSS assegurará produção equivalente ao consumo de
matéria-prima florestal para atividade industrial.

§ 2º. O Plano de Suprimento Sustentável – PSS incluirá, além das
informações contidas nos termos do regulamento, no mínimo:

I – programação de suprimentos de matéria-prima florestal anual;
II – indicação das áreas de origem de matéria-prima florestal

georreferenciadas;
III – cópia do contrato entre os particulares envolvidos, quando o

PSS incluir suprimentos de matéria-prima florestal oriunda de terras
pertencentes a terceiros;

IV – Cadastro Ambiental Rural das Áreas de origem da matéria-
prima florestal.

§ 3º. Admite-se o suprimento mediante matéria-prima em oferta
no mercado:

I – na fase inicial de instalação da atividade industrial, nas condições
e durante o período, não superior a 10 (dez) anos, previstos no PSS,
ressalvados os contratos de suprimento mencionados no inciso III do § 2º;

II – no caso de aquisição de produtos provenientes do plantio de
florestas exóticas, licenciadas por órgão competente do Sistema, o
suprimento será comprovado posteriormente mediante relatório anual em
que conste a localização das florestas e as quantidades produzidas.

III – O órgão estadual competente deverá estender o prazo
estabelecido no inciso I deste artigo para até 10 (dez) anos, em havendo
oferta de matéria prima florestal no mercado, proveniente de atividades
legalmente autorizadas ou licenciadas.

§ 4º. O PSS de empresas siderúrgicas, metalúrgicas ou outras que
consumam grandes quantidades de carvão vegetal ou lenha estabelecerá a
utilização exclusiva de matéria-prima oriunda de florestas plantadas ou
PMFS e será parte integrante do processo de licenciamento ambiental do
empreendimento, respeitado o disposto no III, do § 3º, deste artigo.

§ 5º. Serão estabelecidos, em ato do Chefe do Poder Executivo, os
parâmetros de utilização de matéria-prima florestal para fins de
enquadramento das empresas industriais no disposto no caput.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 14 de novembro de 2019 - PASTOR
CAVALCANTE – Deputado Estadual - OTHELINO NETO - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei, em que atentos ao quadro nacional das
matérias que regem o meio ambiente saudável para as presentes e futuras
gerações, conforme preceitua o Art. 225 da Constituição da República
Federativa do Brasil, mais especificamente ao Estado do Maranhão,

levando-se em consideração que o Estado do Maranhão é uma fronteira
agrícola em crescente expansão e inquéritos com a destinação nobre e
adequada do material lenhoso oriundo dessa fronteira, é que propomos o
presente Projeto de Lei.

Atualmente, no Estado do Maranhão há diversos projetos
legalmente autorizados para a supressão de vegetação, porém pela
defasagem da atual legislação ambiental estadual, os empreendimentos
arcam com o passivo ambiental e econômico-financeiro gerado por essa
atividade, que pode ser superado pelo Projeto de Lei em comento, tendo
em vista que o mesmo se justifica pela flexibilização no prazo de
implementação e execução do PSS (Plano de Suprimento Sustentável) das
pessoas jurídicas utilizadoras de  grande volume de material lenhoso. A
presente proposta, autoriza o órgão ambiental estadual competente a
estender por até 10 anos o suprimento de matéria prima florestal em oferta
no mercado devidamente licenciadas.

Com essa alteração legislativa objetivamos elevar alguns índices
importantes do nosso estado, como a geração de emprego e renda,
arrecadação tributária, giro da economia local, além de sanar alguns passivos
ambientais, tais como reposição florestal e destinação obrigatória e nobre
do material lenhoso oriundo de autorização de supressão vegetal
devidamente autorizada pela OEMA (Órgão Estadual de Meio Ambiente).

Cabe ressaltar que o Projeto de Lei em comento, não flexibiliza ou
autoriza qualquer atividade ilícita ao meio ambiente, pelo contrário, trata-
se de uma alternativa atinente à especificidade do Estado do Maranhão,
por ainda ser uma fronteira agrícola em expansão, dessa forma, atribui-se
segurança jurídica e fomenta-se atividades do setor produtivo que carecem
de legislação específica, para o desenvolvimento econômico do estado.

Tal iniciativa baseia-se no intuito da Competência
Legislativa Concorrente, insculpida no art. 24 da Magna Carta, assim
como na Constituição do Estado do Maranhão, em seus art. 40 e seguintes
e art. 64 e seguintes.

Senhor Presidente, Nobres Parlamentares, são essas as razões que
nos levam a encaminhar o presente Projeto de Lei à consideração e
deliberação dessa honrada Casa Legislativa, solicitando-lhes que seja
apreciado, discutido e aprovado.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 14 de novembro de 2019 - PASTOR
CAVALCANTE – Deputado Estadual - OTHELINO NETO - Deputado
Estadual

PROJETO DE LEI N° 565 / 19

Dispõe sobre a permanência de acompanhantes nas
dependências das Unidades de Terapia Intensiva
(UTI) do Hospitais, Unidades de Pronto Atendimentos
(UPA’s) e Maternidades Públicas e Privadas no
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica assegurado o direito à permanência de um
acompanhante junto a pessoa que se encontre internada em unidades de
terapia intensiva (UTI) dos Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento
(UPA’s) e maternidades públicas e privadas, resguardando o tempo de 3
(três) horas por dia onde são realizados os procedimentos de higienização
tanto do local como dos pacientes, além dos exames de maiores
complexidades.

Art. 2º A Unidade de Saúde responsabilizar-se-á por providenciar
as condições adequadas de permanência do acompanhante

Art. 3º A entrada e permanência do acompanhante deverá ser
devidamente registrada pela Unidade de saúde respectiva, sendo obrigatório
o uso de crachá de identificação específico.

Art. 4º O acompanhante deverá firmar termo de responsabilidade
que o informe das penalidades decorrentes. de comportamento que venha
a obstruir e/ou dificultar procedimentos considerados adequados ou
necessários pela equipe médica.
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Parágrafo único - O médico responsável, ou o responsável pela

Unidade, poderá descredenciar o acompanhante que não cumprir os
compromissos assumidos no termo previsto no 4 ficando assegurado o
direito à substituição do acompanhante descredenciado.

Art. 5º O direito contido na presente lei não desobriga. o
acompanhante de realizar todos os procedimentos necessários à
permanência de pessoas em ambientes hospitalares.

Art. 6º Desde que cadastrados previamente junto à Unidade de
saúde, poderá haver rodízio de acompanhantes.

Parágrafo único - Com exceção dos horários regulares de visita,
não é permitida a permanência simultânea de 2 ou mais acompanhantes do
mesmo paciente, salvo pelo período suficiente para a substituição de um
por outro.

Art. 7º A não observância das disposições previstas nesta Lei
sujeita os infratores e superiores hierárquicos às seguintes penalidades
administrativas:

I - advertência;
II - multa.
§ 1º A aplicação das penalidades ocorre por meio de processo

civil, conduzido por uma comissão especial do Ministério Público do
Estado do Maranhão constituída para esse fim, observados os princípios
da ampla defesa, do contraditório e da proporcionalidade.

§ 2º O valor da multa observa o mínimo de cinco Salários Mínimos
e o máximo de dez Salários Mínimos vigentes.

§ 3º O valor da multa deve ser multiplicado por 2 vezes em caso
de reincidência e pode ser multiplicado por até 5 vezes, caso se verifique
que o valor é inócuo em razão da capacidade econômica da pessoa jurídica.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação.
Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

A presente proposta tem por objetivo permitir acompanhantes
nas dependências nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) dos hospitais,
UPA’s e Maternidades Públicas e Privadas, procurando das um tratamento
mais humanizado nas referidas unidades.

Em alguns Estados da Federação essa iniciativa fora testada com
enorme eficácia na recuperação dos pacientes que ali estiveram.

O próprio Ministério da Saúde, através da Secretaria de Atenção
à Saúde, implementou projeto semelhante, com a participação de 39 (tinta
e nove) hospitais nas cinco regiões do país.

Destaque-se, o PL n.º 084/2019 de autoria do Deputado Distrital
Leandro Grass – DF, em particular que trata do referido assunto abordado,
com as conclusões tiradas quando da implementação do Projeto no Hospital
Moinho dos Ventos, na Cidade de Porto Alegre – RS, que destacamos a
seguir:

“Depoimentos com experiencia bem-sucedidas, marcaram
a finalização do Projeto UTI Visitas, em Porto Alegre (RS).
O Projeto avaliou a eficácia e a segurança de um modelo
de visita familiar ao paciente enfermo ampliada para 12
horas por dia.

Tupiara Gomes, 60 anos, ficou 12 dias na UTI. Na maior parte
desse período, a filha, Tainá, ficou ao lado, revezando com outros familiares.
“A equipe médica nos ensinou a estimular a memória dela porque fazia
confusão com fatos em alguns momentos.  Presença de um familiar ajudou
muito nisso e também ajudou a diminuir a ansiedade”, disse Tainá, que
chegou a pedir demissão do seu trabalho para poder estar ao lado da mãe
12 horas por dia na UTI. Fábio Henrique de Oliveira, 46 anos, fez uma
comparação entre a visita restrita e a ampliada porque passou 15 dias em
uma UTI em 2011 e o mesmo período de tempo em maio passado. Desta
vez a irmã, Claudia Oliveira, conseguiu permanecer na unidade. “Foi
fundamental a presença dela ao meu lado”, revela Fábio. Mesmo nos 06
dias que Fábio ficou em coma, a irmã não deixou a UTI. Outro momento
marcante foi o relato de Marisa Boose, 71 anos, que permaneceu exatos 26
dias na UTI. Para ela foi fundamental ter um familiar ao lado nesse tempo.

“Muito importante sentir alguém segurando a minha mão, me ajudando a
reagir, tudo melhora”, ressalta. A filha, Vera Boose, disse que a presença na
UTI favoreceu o restabelecimento do lado emocional. “Agradecemos ao
Projeto. Somos gratas por existir a possibilidade de ficar ao lado de um
familiar por 12 horas”, desabafa. Com a implementação do Projeto, o
tempo de visitação familiar efetivo médio diário nas UTI’s participantes
aumentou de 30 minutos para 6 horas. Quase 60% dos hospitais
participantes são públicos. Entre os benefícios apontados com a
permanência de um familiar em uma UTI está a redução do delirium
(perturbação da função mental), da aplicação de medicamentos e do tempo
de internação. Segundo a diretoria do Departamento de Atenção Hospitalar
e de Urgência (DAHU), Adriana Melo Teixeira, o Projeto UTI Visitas é
desafiante e apresentou benefícios de grande importância na segurança do
paciente como a assistência segura e com qualidade. “O Projeto fortalece
as políticas de humanização, uma vez que o paciente que está na UTI e seu
familiar já sentam angústia e stress. Com certeza o Projeto UTI Visita
Ampliada diminui muitos sintomas e com isso a recuperação é mais rápida”,
afirma. O Programa foi em parceria com o Ministério da Saúde por meio
do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único
de Saúde (PROADI-SUS) e contou com a participação de 39 hospitais nas
cinco regiões do país. Para o Superintendente de Educação, Pesquisa e
Responsabilidade Social do Hospital Moinhos de Ventos, Luciano
Hammes, o Projeto UTI Visitas é uma grande parceria público privada.
“Os Impostos recolhidos pela instituição são investidos em programas
que vão trazer melhorias no atendimento do Sistema Único de Saúde
(SUS)”, garante. O Projeto UTI Visitas foi liderado pelo médico intensivista
do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) Adulto do Hospital Moinhos
de Ventos, de Porto Alegre – RS, Regis Goulart Rosa. “A visita ampliada
não consiste em meramente aumentar o tempo de permanência. O Processo
da visita ampliada é fundamentado na educação dos familiares, o que
contribui para a segurança do paciente e proteção dos cuidados
assistenciais”, assegura. Ele destaca, ainda, que o Programa permite
adaptações de acordo com a realidade.”

A possibilidade de permanência de familiares nas UTI’s contribui
significativamente para a melhora dos pacientes e permite um tempo
menor de internação, contribuindo para economia e para a racionalização
do Sistema de Saúde.

Por conseguinte, conclamo aos nobres pares para aprovarmos o
presente Projeto de Lei.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em 18 de novembro de 2019. - ARNALDO MELO - Deputado
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 566 / 19

Estabelece penalidades administrativas a quem
divulgar informação falsa (fake news) e dá outras
providências.

Art. 1º - Salvo as autorizações legais ou constitucionalmente
previstas, é vedada, no âmbito do Estado do Maranhão, a divulgação ou
compartilhamento, por qualquer meio, de notícia ou informação sabidamente
falsa, prejudicialmente incompleta, que altere, corrompa ou distorça a
verdade, em detrimento de pessoa física ou jurídica, que afete interesse
público relevante ou que vise a obtenção de vantagem de qualquer natureza.

Art. 2º - Não serão caracterizadas como infração ao disposto
nesta Lei as seguintes hipóteses:

I – compartilhamento de informação ou notícia em redes sociais,
ou aplicativos de dispositivos móveis, quando:

a) não esteja caracterizada a intenção de prejudicar ou afetar a
honra ou imagem de pessoa física ou jurídica, nem de obter vantagem de
qualquer natureza;

b) não tenha o agente propagador conhecimento da falsidade da
notícia;

c) o agente propagador deixe claro que se trata de sua opinião
pessoal sobre o assunto.
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II – publicação de informação jornalística em qualquer veículo de

comunicação social por jornalistas devidamente registrados nos termos do
art. 4º do Decreto Lei nº 972, de 17 de outubro de 1969, observado o
disposto no art. IV, V, X, XIII e XIV da Constituição Federal;

III – publicação de evidente ou previamente informado cunho
humorístico.

Art. 3º - A infração do disposto no art. 1º sujeita seu responsável
à aplicação do pagamento de multa no valor de 05 (cinco) salários mínimos.

§ 1º - A multa de que trata o caput deste artigo será aplicada pela
metade, se a divulgação se der por mero compartilhamento de informação
ou notícia em redes sociais, ou aplicativos de dispositivos móveis, observado
o disposto no inciso I do art. 2º.

§ 2º As sanções pecuniárias de que trata este artigo serão aplicadas
sucessivamente em dobro no caso de reincidência.

§ 3º Aplica-se em dobro a multa de que trata este artigo, quando o
agente propagador for servidor público e, em quádruplo, se o servidor
empregar recursos físicos, infraestrutura de rede de conexão do órgão onde
exerce suas funções, sem prejuízo das demais penalidades disciplinares.

§ 4º - O pagamento da multa não exime o infrator das
responsabilidades civil e penal no caso de se registrarem danos à pessoa
física ou jurídica.

Art. 4º - Para fins desta Lei, considera-se infrator:
I – quem elabora a informação falsa ou com ela colabora de qualquer

forma, tendo conhecimento da finalidade a que se destina;
II – quem divulga em meio impresso, eletrônico, televisivo ou

radiodifusão a informação falsa, sem indicação da fonte primária;
III – quem utiliza programa softwares ou quaisquer outros

mecanismos automáticos de propagação ou elaboração de comunicação
em ambientes virtuais, com a finalidade de gerar notícias ou informações
falsas, distorções ou alterações de conteúdo.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, mediante
decreto, no prazo de (noventa) dia de sua vigência.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 18 de novembro de 2019. - RIGO TELES
- Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 160 / 19

Concede Título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Sergio Luís Veras Parente, natural de Sobral (CE).

Art. 1º   Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao
Empresário Sérgio Luís Veras Parente, natural de Sobral (CE).

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

PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, ESTADO
DO MARANHÃO, 14 de novembro de 2019. - Othelino Neto - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

Sérgio Luís Veras Parente, cearense nascido em Sobral (CE), no
dia 20 de março de 1961, filho de Antônio Rodrigues Parente e Maria
Guaracy Veras Parente. Casado há 38 anos com Silvia Maria Mendes
Parente, tiveram dois filhos: Antônio Rodrigues Parente Neto (Empresário)
e Renata Maria Mendes Parente (Médica Cirurgiã), que lhe deram cinco
netos: Ana Beatriz (18 anos), Mariana Parente (10 anos), Laura Maria (07
anos), Sérgio Neto (05 anos), Vinícius José (03 anos).

Sérgio Parente é empresário e presidente do Grupo RJ
DSITRIBUIDORA, que atua nos Estados do Maranhão e Ceará. O grupo
gera mais de 600 empregos diretos com carteira assinada sendo 140 destes
no Estado do Maranhão.

Seus negócios no Maranhão começaram em 1999, iniciando como
representante comercial da Indústria Alfredo Fantini, e, anos após, resolveu
montar sua própria empresa dando início à RJ DISTRIBUIDORA SÃO
LUÍS, que funciona até hoje na cidade distribuindo produtos com

exclusividade e excelência. Atualmente a empresa tem a carteira de mais de
19.000 clientes.

Em 2005, com o sucesso de sua empresa, resolve trazer sua família
para morar em São Luís, onde reside até hoje com seus filhos e netos.

 PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, ESTADO
DO MARANHÃO, 14 de novembro de 2019. - Othelino Neto - Deputado
Estadual

REQUERIMENTO Nº 666 / 19
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM: 19.11.2019

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o artigo 92, inciso IV Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do artigo 165, inciso VIII, da XIV Consolidação
do Regimento Interno, requeiro que se registre nos anais desta Casa Voto
de Congratulações a população de São José dos Basílios pelo aniversário
de 25 anos do município, a ser comemorado no dia lO de novembro.
Requeiro, ainda que desta manifestação dê-se ciência ao Senhor Prefeito
Creginaldo Rodrigues de Assis, ao senhor Presidente da Câmara Municipal
Francisco Alencar e a todos seus pares.

JUSTIFICATIVA

Em reconhecimento ao trabalho da população basiliense, bem
como da qualidade e perseverança de sua administração pública que, com
muita luta, tem alcançado proporcionar melhor qualidade de vida do seu
povo, é com muita honra que presto esta homenagem pelo aniversário do
município de São José dos Basílios-MA. Desejo também a toda população
os mais sinceros votos de conquistas e vitórias.

Na qualidade de representante do município de São José dos
Basílios no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial
à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BEQUIMÃO, EM 08 DE NOVEMBRO DE 2019. – Ciro
Neto – Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 675 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 160), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a Mesa,
sejam solicitadas ao Secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto, bem
como a Secretária de Agricultura, Pecuária e Pesca, Fabiana Vilar Rodrigues,
informações a respeito da Reforma da Feira e Hortomercado da Cidade
Operária.

Requeiro que sejam enviadas à esta Casa Legislativa os motivos
pela demora da conclusão da Reforma da Feira e Hortomercado da Cidade
Operária e o total de recursos repassados pelo Governo do Estado à
empresa responsável pela obra até a presente data.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 16 de outubro de 2019. - ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 19.11.19
EM: 18.11.19

REQUERIMENTO N° 676 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
solicito a V. Exa. que sejam justificadas as minhas ausências das Sessões
realizadas no período de 07 a 13 de Novembro do corrente ano, nossa
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ausência é justificada em consequência de estarmos neste período
representando este poder nas festividades e inaugurações nos municípios
de Trizidela do Vale, Conceição do Lago Açu, São Raimundo do Doca
Bezerra, Bernardo do Mearim. Hall de material comprobatório disponível
em @dep_viniciuslouro.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. São
Luís, 14 de Novembro de 2019. – VINÍCIUS LOURO – Deputado Estadual
– PL.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 19.11.19
EM: 18.11.19

REQUERIMENTO Nº 677 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 168 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência,
a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 490/2019, de minha autoria.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 13 de novembro de 2019. - DR YGLÉSIO - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 19.11.19
EM: 18.11.19

REQUERIMENTO N° 678 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a
Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito de São
Luís, Senhor EDIVALDO HOLANDA JUNÍOR, e a Secretária Municipal
de Meio Ambiente, MARIA DE LOURDES MALUDA C. FIALHO,
solicitando INFORMAÇÕES SOBRE O DESTINO DOS REJEITOS
ORIUNDOS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS EMPRESAS
CANOPUS, SÃO LUÍS AMBIENTAL E EDECONSIL NO BAIRRO
RESIDENCIAL NATUREZA - ZONA RURAL DE SÃO LUÍS, QUE,
SEGUNDO DENÚNCIAS DOS MORADORES, TEM DESPEJADO
REJEITOS DIRETAMENTE NO RIO, COMPROMETENDO
PLANTAÇÕES NO LOCAL.

Assembleia Legislativa, em 18 de novembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 19.11.19
EM: 18.11.19

REQUERIMENTO Nº 679 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder, requeiro
a Vossa Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja enviada
Mensagem de Condolências à senhora Diana dos Santos Batista e
família, pelo falecimento de seu dileto esposo, Elias de Sousa Almeida,
ocorrido no dia 15 de Novembro do corrente em Imperatriz-MA.

Vale destacar que Elias de Sousa Almeida, pertencia ao Grupo de
Oração, Louvor e Glória, da Renovação Carismática Católica de
Imperatriz, onde se destacava como líder e pessoa bem quista por toda

comunidade católica pela sua atuação como servo do Senhor, sendo homem
de oração e dedicado às obras carismáticas no seio da igreja e comunidades.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 18 de Novembro de 2019. –
HELENA DUAILIBE - EPUTADA ESTADUAL - Procuradora da Mulher

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 19.11.19
EM: 18.11.19

REQUERIMENTO Nº 680 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, após a manifestação
do Plenário, seja enviada mensagem de congratulação à Desembargadora
Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro, presidente do Tribunal
Regional do Trabalho/Ma, pelo transcurso do seu aniversário ocorrido dia
18 de novembro do ano em curso.

Requeiro, por oportuno, seja a referida mensagem de congratulação
inscrita nos anais desta Casa.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís – MA, em 18 de novembro de 2019. - Drª Helena Duailibe -
Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 19.11.19
EM: 18.11.19

REQUERIMENTO Nº 681 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 220, do Regimento Interno,
requeiro a V. Exa. que depois de ouvido o Plenário, seja discutido e votado,
em Regime de Urgência, em uma Sessão Extraordinária, a realizar-se logo
após a presente Sessão, o PLCNº 014/2019, (Mensagem Governamental
104/2019).

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, SÃO Luis-MA, EM 18 de novembro de 2019.
- GLALBERT CUTRIM - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 19.11.19
EM: 18.11.19

INDICAÇÃO Nº 1546 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa em seu art.
152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Secretário Senhor Antônio Araújo da Secretária
Municipal de Obras e Serviços, ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva, ao Excelentíssimo
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao
Excelentíssimo Prefeito de São Luís, o Senhor Edivaldo Holanda
Júnior, solicitando em caráter de urgência a realização da construção de
uma ponte de concreto na Rua Poeirão, Vila Isabel Cafeteira, que liga ao
bairro Cruzeiro do Anil, tendo em vista a situação precária que se encontra
o local,  devido o desabamento da ponte e aos prejuízos causados a
população então residente, afetando não só o trafego como também a
qualidade de vida dos moradores.
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Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado do

Maranhão, em 13 de novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1547 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino, em atenção ao disposto no Artigo 43 da Constituição Estadual,
solicitando a cuidadosa consideração e proposição do anteprojeto de
lei em anexo, que cuida da instituição de diretrizes para a prestação de
auxílio, proteção e assistência a policiais, servidores que atuem na
segurança pública do Maranhão e seus familiares, vítimas de violência
no exercício de suas funções ou em decorrência dele.

Consideramos esta proposição de fundamental importância para
a efetiva proteção de nossos dedicados servidores da segurança pública
bem como de seus familiares, que tanto se sacrificam pela promoção da
segurança de todos os habitantes de nosso Estado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº ____ DE 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

Dr. Yglesio
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei ora apresentado a esta Casa objetiva instituir
diretrizes para a prestação de auxílio, proteção e assistência a policiais,
servidores que atue na segurança pública do Maranhão e seus familiares,
que foram vitimados pela violência no exercício de suas funções ou em
decorrência dela.

É cediço que o índice de violência policial no Brasil é muito alto.
Esse é um fato muito preocupante porque as forças de segurança que
deveriam proteger a população são também capazes de agredi-la. Um
ponto importante nessa constatação é de que o policial não é sujeito ativo
de crimes por deliberação própria, ele o é por ser, primeiramente, sujeito
passivo da negligência do Estado. Negligência que se materializa de muitas
formas: baixa remuneração, sucateamento dos serviços de segurança e,
especialmente, a negligência com a saúde mental dos profissionais que
estão submetidos a um estresse altíssimo. Nesse sentido, Oliveira e Santos
(2010)1 expõem que 41,7% dos policiais que foram analisados em suas
pesquisas admitiram que já agiram impulsivamente em alguma ocorrência,
88,3% se sentiam emocionalmente desgastados ao final de um dia de
trabalho, 62,5% afirmaram que se sentiam agressivos durante o exercício
do ofício e 20,8% já haviam pensado em suicídio. São números muito altos
e que acentuam a desconfiança que os cidadãos têm no trabalho de suas
forças de segurança pública.

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

INDICAÇÃO Nº 1548 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, ao Prefeito de
São Luís, Senhor Edivaldo Holanda, ao Secretário Estadual de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto Silva e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos
de São Luís, Senhor Antonio Araújo, solicitando reforma da PRAÇA
localizada na Av. Norte Interna, unidade 201, bairro Cidade Operária., com
a devida construção de uma quadra poliesportiva, revitalização da
iluminação pública e disposição de lixeiras.

Tal solicitação se fundamenta no pedido feito pelas inúmeras
lideranças e populares que encaminharam ao nosso gabinete pedido de
atenção à necessidade iminente de garantia aos direitos básicos de atenção
à saúde, esporte, segurança e lazer dos cidadãos daquela localidade que há
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anos tiveram suas garantias negligenciadas pelo Poder Público. A praça,
com um potencial rico de agregar lazer e bem estar social, encontra-se
totalmente abandonada, o que torna imperioso uma atitude enérgica do
Executivo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 23 de setembro de 2019. – ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

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

INDICAÇÃO Nº 1549 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, com
encaminhamento ao Secretário de Estado da Educação, Sr. Felipe Camarão,
para que proceda, em caráter de urgência, a reforma da Unidade Integrada
Embaixador Araújo Castro - CAIC I, localizado no Bairro Cidade Operária
do município de São Luís.

Um dos bairros mais populosos da cidade de São Luís, com
milhares de residentes, conta com poucas escolas estaduais, tendo o Caic
como uma das principais referências de atendimento a educação dos jovens
da localidade. Este atualmente enfrenta diversos problemas de infraestrutura,
como infiltrações nas salas de aula e banheiros em condições impróprias
para uso, falta de aulas, livros sendo perdidos pela ação do tempo e de
vândalos. A situação tem causado sérios prejuízos à população, no que diz
respeito à falta de condições dignas e apropriadas para o estudo, fatores
que refletem no aprendizado e no desempenho dos alunos.

A reforma da escola tem por objetivo atender a população do
bairro em epigrafe, em especial aos alunos os mais de 1 mil alunos que
cursam entre o 5° e o 9° ano, proporcionando um ambiente saudável, com
condições físicas e estruturais para o estudo, colaborando para a saúde e o
conforto dos estudantes.

Considerando o papel educativo e social que a escola representa,
torna-se imprescindível a atenção na execução deste serviço, pois atenderá
não só os anseios de discentes e docentes que trabalham e estudam na
referida unidade, mas o de toda população da área.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 14 de novembro de 2019. – ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

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

INDICAÇÃO Nº 1550 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda, bem como
à Presidente do Comitê Gestor de Limpeza Urbana, a Sra. Carolina
Moraes Estrela, solicitando em caráter de urgência a regular manutenção
da coleta e limpeza urbana na VILA SÃO BENEDITO - VILA
MARANHÃO, São Luís/MA, objetivando contribuir para a saúde e bem-
estar dos moradores.

As ruas daquela localidade encontram-se totalmente esquecidas
pela área de limpeza urbana, inviabilizando o transporte e contribuindo
para uma pioria na saúde dos cidadãos, que tem sua situação agravada no
período das chuvas. O poder público, como responsável direto pela garantia
de uma dignidade plena na vida de seus contribuintes, precisa intervir o
quanto antes na região, a fim de evitar maiores danos à todos.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 14 de NOVEMBRO de 2019. – ADRIANO -

Deputado Estadual – PV
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1551 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, ao Prefeito de
São Luís, Senhor Edivaldo Holanda, ao Secretário Estadual de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto Silva e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos
de São Luís, Senhor Antonio Araújo, solicitando revitalização total do
ACESSO NA AV. PRINCIPAL QUE VAI DA RUA BAIMA JUNIOR
ATÉ A RUA DA PEDREIRA no bairro Vila Sitinho em São Luís.

Tal solicitação se fundamenta por serem importantes ruas, onde
residem muitas famílias e que infelizmente encontra-se cheia de buracos e
totalmente intrafegável, com as vias de acesso totalmente impossibilitadas
para o tráfego de veículos e pedestres, com crateras por toda a extensão
das ruas, tornando-se altamente perigosa não somente para os motoristas,
mas também para os pedestres que por ali se locomovem.

A aprovação da presente proposição solicitada pelas lideranças
deste bairro em muito contribuirá com a melhoria da qualidade das pessoas
que ali vivem, residem e se locomovem, ensejando por consequência, o
crescimento do tão propagado índice de desenvolvimento humano da
comunidade, uma vez que há a necessidade urgente da melhoria na
trafegabilidade daquela região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 14 de novembro de 2019. – ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

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

INDICAÇÃO Nº 1552 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Ilustríssimo Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flavio
Dino, solicitando que a Secretária da Mulher do Estado, Senhora Ana do
Gás, disponibilize a “Carreta da Mulher” para o Município de BURITI
BRAVO – MA. Essa indicação é muito importante por se tratar de um
serviço que irá atender toda a região.

Tal solicitação se faz necessária, em virtude que a população
feminina dessa localidade não possui acesso aos serviços ofertados pela
referida Carreta, sendo necessário que se desloque para cidades mais
distantes, elevando os custos financeiros ao ponto de inviabilizar o acesso
aos serviços públicos garantidos.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. São Luís, 13 de     novembro de 2019. - ARNALDO MELO -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1553 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Ilustríssimo Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flavio
Dino, solicitando que a Secretária da Mulher do Estado, Senhora Ana do



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                        TERÇA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2019 13
Gás, disponibilize a “Carreta da Mulher” para o Município de SÃO
FRANCISCO DO MARANHÃO – MA. Essa indicação é muito
importante por se tratar de um serviço que irá atender toda a região.

Tal solicitação se faz necessária, em virtude que a população
feminina dessa localidade não possui acesso aos serviços ofertados pela
referida Carreta, sendo necessário que se desloque para cidades mais
distantes, elevando os custos financeiros ao ponto de inviabilizar o acesso
aos serviços públicos garantidos.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. São Luís, 13 de novembro de 2019. - ARNALDO MELO -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1554 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Ilustríssimo Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flavio
Dino, solicitando que a Secretária da Mulher do Estado, Senhora Ana do
Gás, disponibilize a “Carreta da Mulher” para o Município de
PARAIBANO – MA. Essa indicação é muito importante por se tratar de
um serviço que irá atender toda a região.

Tal solicitação se faz necessária, em virtude que a população
feminina dessa localidade não possui acesso aos serviços ofertados pela
referida Carreta, sendo necessário que se desloque para cidades mais
distantes, elevando os custos financeiros ao ponto de inviabilizar o acesso
aos serviços públicos garantidos.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. São Luís, 13 de novembro de 2019. - ARNALDO MELO -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1555 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Ilustríssimo Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flavio
Dino, solicitando que a Secretária da Mulher do Estado, Senhora Ana do
Gás, disponibilize a “Carreta da Mulher” para o Município de
MIRADOR – MA. Essa indicação é muito importante por se tratar de um
serviço que irá atender toda a região.

Tal solicitação se faz necessária, em virtude que a população
feminina dessa localidade não possui acesso aos serviços ofertados pela
referida Carreta, sendo necessário que se desloque para cidades mais
distantes, elevando os custos financeiros ao ponto de inviabilizar o acesso
aos serviços públicos garantidos.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. São Luís, 13 de     novembro de 2019. - ARNALDO MELO -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1556 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que,
após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo

Prefeito de São Luís, Senhor EDIVALDO HOLANDA JUNÍOR, e ao
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes de São Luís,
FRANCISCO CANINDÉ BARROS, solicitando que adotem
providências A FIM DE PROVIDENCIAR A REESTRUTURAÇÃO
DAS PARADAS DE ÔNIBUS LOCALIZADAS NO BAIRRO
ITAPERA, ZONA RURAL DE SÃO LUÍS/MA.

A presente demanda é fruto das solicitações dos próprios
moradores da Zona Rural de São Luís, que padecem com o descaso e falta
de infraestrutura na região, razão pela qual apresenta-se o referido pleito.
Desse modo, a solicitação que se apresenta é fruto de demandas colhidas
na Audiência para discutir o Plano Diretor de São Luís, realizada no dia 16
de novembro, no bairro Itapera na zona rural de São Luís.

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

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

INDICAÇÃO Nº 1557 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que,
após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo
Prefeito de São Luís, Senhor EDIVALDO HOLANDA JUNÍOR, e ao
Secretário de Obras e Serviços Públicos, ANTONIO ARAÚJO, solicitando
que adotem providências A FIM DE GARANTIR A PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA DA RUA 8, MÓDULO A, QUADRA D, DISTRITO
INDUSTRIAL EM SÃO LUÍS/MA

A presente demanda é fruto das solicitações dos próprios
moradores da Zona Rural de São Luís, que padecem com o descaso e falta
de infraestrutura na região, razão pela qual apresenta-se o referido pleito.
Desse modo, a solicitação é fruto de demandas colhidas na Audiência para
discutir o Plano Diretor de São Luís, realizada no dia 16 de novembro, no
bairro Itapera, zona rural de São Luís.

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

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

INDICAÇÃO Nº 1558 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que,
após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo
Presidente da Câmara Municipal de São Luís, senhor OSMAR FILHO e
AOS DEMAIS VEREADORES DE SÃO LUÍS,  solicitando a
possibilidade de INSTITUIR A RESERVA EXTRATIVISTA (RESEX)
TAUÁ-MIRIM, A FIM DE GARANTIR O DIREITO À MORADIA
DAS COMUNIDADES E A PROTEÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO.

Solicitamos ainda que seja encaminhada aos demais vereadores,
cópia da presente solicitação, considerando a competência da Câmara
Municipal para Legislar sobre a matéria de interesse local.

Convém ressaltar que a presente solicitação é fruto de demandas
colhidas na Audiência para discutir o Plano Diretor de São Luís, realizada
no dia 16 de novembro, no bairro Itapera, zona rural de São Luís.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 18 de novembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - 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.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Algum Deputado deseja fazer uso da tribuna no
Pequeno Expediente? Deputada Dra. Helena Duailibe, por cinco minutos,
sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE (sem
revisão da oradora) – Excelentíssimo Senhor Presidente desta Sessão,
Deputado Glalbert Cutrim, Primeiro Secretário, Deputada Cleide,
Deputado Roberto Costa, colegas Deputados, imprensa, funcionários desta
Casa. Subo, nesta tarde de hoje, com o coração muito entristecido, à
tribuna, para falar do falecimento de um jovem, um jovem cheio de esperança,
Elias de Sousa Almeida, ocorrido no dia 15 de novembro, em Imperatriz.
Ele pertencia ao grupo de oração Louvor e Glória, da Renovação
Carismática Católica de Imperatriz. E pasmem, meus colegas, morreu com
um choque elétrico, estava consertando um ventilador em casa, no dia do
feriado e, infelizmente, pegou um choque, e o filho assistiu, foi chamar as
outras pessoas, mas as outras pessoas não acreditaram, e perdeu-se tempo,
e este jovem cheio de esperança, era uma das pessoas que quando eu
chegava lá para os encontros da Renovação, estava sempre ali disponível,
pregando, e hoje já se encontra nos braços do Pai. Então, eu quero aqui
como homenagem póstuma, dizer à família, que recebam a minha
solidariedade, Deputado Rildo, da sua cidade, esse rapaz, esse jovem que
perdeu a vida muito recente. Mas também tenho que registrar um
acontecimento muito importante que aconteceu no sábado. No sábado,
aliás, passamos a semana toda na nossa campanha, na 3ª Semana de Combate
ao Feminicídio, sábado tivemos uma corrida, uma caminhada, aliás, na
Avenida Litorânea que tivemos o prazer de ter o Deputado Roberto Costa,
um atleta. E lá chamando a atenção da sociedade sobre este problema
muito sério que ainda acontece, de algumas pessoas e o mal está muitas
vezes dentro de casa, matando pessoas, matando mulheres. E foi um
momento assim muito importante essa 3° Semana do Feminicídio, com
muita participação. Estivemos na praça Nauro Machado, que também foi
muito importante. E eu saí de dessa caminhada e fui para os 15 anos da
Pastoral da Pessoa Idosa. Olha, todo mundo lembra daquela figura
emblemática que era a doutora Zilda Arns, foi quem fundou a Pastoral e,
em 04 de novembro de 2004, doutora Zilda Arns criou a Pastoral da
Pessoa Idosa. Que importância para a nossa vida, que importância grande
para todo o atendimento hoje é a Pastoral da Pessoa Idosa! Vocês sabem o
quanto é difícil hoje o atendimento aos idosos. As crianças requerem muita
atenção, na verdade, as famílias programam a sua vida em função das
crianças, mas os idosos, muitas vezes, ficam sozinhos. Hoje, com essa
modernidade, com essa necessidade de todo mundo trabalhar, os idosos
ficam esquecidos dentro de casa. E o que faz a Pastoral da Pessoa Idosa,
que foi criada em 04 de novembro do ano de 2004, pela doutora Zilda
Arns? Capacita a gente da pastoral para acompanhamento das pessoas
idosas nas visitas domiciliares e, nas outras atividades complementares
afins, organiza redes de solidariedade humana nas comunidades e nos
diferentes níveis para promover o bem- estar dos idosos, incentiva a
criação e a participação nos Conselhos de Direito do Idoso em todos os
níveis, realiza parcerias somando esforços com outras pastorais,
comunidades científicas, associações de geriatria, gerontologia, organização
de defesa dos direitos dos idosos, de assistência social e em outras entidades
afins. Também mantém um sistema de informação sobre a situação das
pessoas acompanhadas, democratiza notícias e informações sobre os idosos
nos meios de comunicação social, promove esclarecimento sobre os
preconceitos contra as pessoas idosas a fim de que sejam superados,
somam esforços com a iniciativa de educação continuada para cuidadosos
de idosos e valoriza a vida até a sua fase final, apoiando os programas de
cuidados paliativos que asseguram o caráter espiritual das existências
humana. Aqui no Maranhão, nós temos a Maria José à frente da Pastoral
e não podemos esquecer muitos outros nomes de pessoas como a Socorro

Ramos, como o Espósito e muitos outros que iniciaram essa caminhada
que continua agora com a Maria José e com o Bosco, fazendo esse trabalho
muito bonito, que é o trabalho da Pastoral da Pessoa Idosa, que é
importantíssimo. Em todas as igrejas, nós temos hoje essa pastoral instalada.
Parabéns à pastoral por esses 15 anos. Nós estamos aqui para apoiar,
parabenizar e para dizer, nesta Casa que é a Casa do Povo, a todos os
nossos colegas Deputados que procurem e apoiem cada vez mais a Pastoral
da Pessoa Idosa no Estado do Maranhão. Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Fábio Macedo que ainda não registrou
presença, Deputado Antônio Pereira, se V. Exas. puderem registrar presença,
por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Desculpe,
Presidente. Registrada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Obrigado, Deputado Antônio. Mais algum
Deputado deseja fazer uso do Pequeno Expediente?

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – O primeiro item da pauta é uma PEC, de autoria
do Deputado Neto Evangelista. Nós vamos transferir para a próxima
Sessão, por não termos quórum qualificado. Vamos pular para o segundo
item. Projeto de Lei nº 492/2019, de autoria do Poder Executivo, pela
Mensagem Governamental nº 085/2019 (lê). Em discussão. Em votação.
Os Senhores Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado,
vai a sanção. Projeto de Lei nº 238/2019, de autoria do Deputado Wendell
Lages (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, vai à sanção. Projeto de Lei nº 489/
2019, de autoria do Deputado Neto Evangelista. O Deputado Neto está
ausente, fica transferido para a próxima sessão. Projeto de Lei nº 192/
2019, de autoria do Deputado Wendell Lages (lê). Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado,
vai a segundo turno. Projeto de Lei nº 407/2019, de autoria do Deputado
Fernando Pessoa (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a segundo turno. Projeto
de Lei nº 428/2019, de autoria do Deputado Neto Evangelista. O Deputado
está ausente, fica transferido para a próxima Sessão. Projeto de Resolução
Legislativa nº 063/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior. O Deputado
está ausente, também fica transferido para a próxima Sessão. Projeto de
Resolução Legislativa nº 057/2018, de autoria do Deputado Arnaldo Melo
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa nº 096/2019, de
autoria do Deputada Mical Damasceno. A Deputada está ausente, fica
transferido para próxima Sessão, assim como o Projeto de Resolução
Legislativa nº 122, que é do Deputado Adriano, também ausente, fica para
a próxima Sessão. Projeto de Resolução Legislativa nº 076/2019, de autoria
do Deputado Fernando Pessoa (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a segundo
turno. Projeto de Resolução Legislativa nº 137/2019, de autoria da Deputada
Daniella Tema, a Deputada está ausente, fica transferido para a próxima
Sessão. Requerimento nº 657, de autoria do Deputado Wellington do Curso
(lê). Em discussão.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Senhor
Presidente, Deputado Wellington do Curso fazer encaminhamento, por
gentileza, cinco minutos, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Concedo a palavra ao Deputado Wellington do
Curso, por cinco minutos, para encaminhar a votação. Deputado Wellington
do Curso.
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O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Senhor Presidente,
Deputado Zé Inácio.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Concedo a palavra ao Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Gostaria que V. Ex.ª
concedesse um Minuto de Silêncio em memória, em homenagem ao Senhor
João Lobato, uma grande amigo, um grande homem da cidade de Santa
Helena, pai do nosso amigo e companheiro Lobato, ex-Prefeito de Santa
Helena, que faleceu neste final de semana, na madrugada de sábado para
domingo.

 O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Zé Inácio, logo após finalizarmos a
Ordem do Dia, faltam poucos itens, a gente, com certeza, prestará a
homenagem, Deputado Wellington, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, Senhoras
e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que
nos acompanham por meio da TV Assembleia. Dirijo-me neste momento,
aos caros colegas, aos demais pares, para mais um Requerimento que
apresentamos nesta Casa. As informações que temos é que, mais uma vez,
o Governador Flávio Dino tem atrasado o pagamento para as locadoras de
veículos. No primeiro semestre, nós fizemos a mesma denúncia. Estavam
com o atraso, no pagamento das locadoras, inclusive algumas viaturas
foram até recolhidas, foram rebocadas, nos pátios dos quartéis, nos pátios
das delegacias. Nós fizemos a denúncia na época, e solicitamos as
providências ao Governador Flávio Dino, ao Secretário de Segurança
Pública. E na época, no primeiro semestre, foram feitos os pagamentos,
foram efetuados os pagamentos das locações de veículos que estavam
atrasados. E agora recebemos mais uma vez a denúncia que as viaturas que
são locadas para o Governo de Estado, que foram locadas pelo Governo
do Estado, já estão novamente com os seus aluguéis atrasados. Então são
cinco meses de aluguéis atrasados. Nós temos três empresas que fornecem,
que prestam esse serviço, para o Governo do Estado do Maranhão, que é
a TECWAY, que é a LOCAVEL, e também a ZETA. E as três estão com os
seus repasses atrasados, por parte do Governo do Estado do Maranhão e,
por conta disso, estão ameaçando retirar as viaturas de circulação. Nós
temos aí a possibilidade de as viaturas serem retiradas de circulação. Então,
apresentamos uma indicação ao Governo do Estado do Maranhão para
que possa pagar, em caráter de urgência, as locações dos veículos utilizados
pela Polícia Militar e pela Polícia Civil do Estado do Maranhão. Também
apresentamos um requerimento que foi negado pela Mesa, que fez a
apreciação e indeferiu, negou a aprovação do requerimento pelo qual nós
solicitamos ao Plenário que aprecie e vote o requerimento de nossa autoria
e ser encaminhado ao Governo do Estado, ao Governador Flávio Dino
com solicitação de informações quanto aos motivos de não pagamento dos
últimos cinco meses das locadoras que fornecem as viaturas utilizadas
pelas forças de segurança no estado do Maranhão, bem como a cópia das
notas de pagamento referente aos períodos de janeiro a outubro de 2019.
Senhoras e senhores, estamos diante de mais um calote do Governador
Flávio Dino que não paga as empresas de locação de veículos. Dessa vez,
a locação de veículos na Polícia Militar e na Polícia Civil do Estado do
Maranhão, os veículos foram locados, os veículos foram alugados, estão
com cinco meses atrasados e, a qualquer instante, as locadoras poderão
recolher as viaturas da Polícia Militar e as viaturas da Polícia Civil. As
empresas de locação de veículos estão passando por dificuldades, precisam
fazer a manutenção nas viaturas, têm que fazer o reparo nas viaturas, mas
não recebem o repasse por parte do Governo do Estado do Maranhão.
Então, recebemos a denúncia, recebemos a reclamação, constatamos a
veracidade, confirmamos a veracidade. Prova disso é que estamos
solicitando ao Governo do Estado do Maranhão que possa encaminhar
para esta Casa os documentos comprobatórios do pagamento, se é que
foram feitos, que mandem as cópias dos pagamentos, das notas fiscais da
locação de veículos na Polícia Militar e Polícia Civil do Estado do Maranhão.

Nós tivemos alguns incidentes no estado do Maranhão, nos últimos meses,
a exemplos da cidade de Santa Helena onde as viaturas da Polícia Militar e
da Polícia Civil foram metralhadas. Os marginais entraram na cidade,
metralharam as viaturas da Polícia Militar e da Polícia Civil, arrombaram
três agências bancárias. Da mesma forma, na cidade de Tutóia, entraram na
cidade, metralharam as viaturas da Polícia Militar e da Polícia Civil, marginais
fortemente armados. Mais uma vez, nós estamos solicitando ao Governo
do Estado do Maranhão que possa efetuar o pagamento das empresas de
locação de veículos da Polícia Militar e da Polícia Civil do Estado do
Maranhão. Se o Governador Flávio Dino já realizou o pagamento, o que
custa mandar os comprovantes para esta Casa? Senão, os motivos pelos
quais estão atrasados os repasses do pagamento das viaturas da Polícia
Civil e da Polícia Militar no Estado do Maranhão. Senhor Presidente,
tomei até um susto porque faltavam dez segundos ainda, mas o senhor já
apertou. Com base no susto, eu vou só reafirmar a nossa solicitação, o
nosso requerimento. Solicito aos demais pares que possam apreciar e
aprovar o requerimento. Que tenhamos transparência no Governo do
Estado. Estamos solicitando ao Governo do Estado que encaminhe a esta
Casa os motivos pelos quais estão atrasados os pagamentos da locação de
veículos. Se essas viaturas forem retiradas de circulação quem padece,
quem sofre é a população do Estado do Maranhão, é a população de São
Luís e a população dos outros interiores nas outras cidades. Porque tem
uma ocorrência, solicitam a Polícia Militar, solicitam o apoio da Polícia
Civil, e a Polícia Militar e a Polícia Civil não vão ter como se deslocar,
porque as Polícias Militares e Civis poderão ficar sem as suas viaturas.
Então a preocupação que temos com a Polícia Militar no Estado do
Maranhão e, principalmente, ao fiscalizar a aplicação do dinheiro público,
que o Governo do Estado possa honrar os seus compromissos com as
empresas de locação de veículos. E que a população não tenha interrupção
no serviço prestado pelas viaturas no Estado do Maranhão. Era o que eu
tinha para o momento e acredito que o requerimento será aprovado pelos
demais pares. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Wellington, só a título de
esclarecimento, tanto o Requerimento nº 657 que V. Ex.ª acabou de
encaminhar, quanto o Requerimento nº 658, que é o próximo a ser analisado
pelo Plenário, como são de decisão da Mesa necessitam de 22 votos para
serem derrubados. Só para deixar bem esclarecido, os Deputados que
aprovam o requerimento do Deputado Wellington, que mantêm a decisão
de Mesa, ao contrário, na verdade, os Deputados que mantêm a decisão da
Mesa permaneçam como estão. Mantido, com o voto contrário do
Deputado Wellington do Curso. Requerimento nº 658/2019, de autoria do
Deputado Wellington do Curso (lê). V. Ex.ª vai encaminhar, Deputado?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, eu solicito o encaminhamento novamente. Votação.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – V. Ex.ª, tem cinco minutos sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, apresentamos outro requerimento,
que é o Requerimento nº 658, em que nós solicitamos ao Governo do
Estado do Maranhão e ao Secretário de Educação do Estado para que
possam prestar as informações quanto aos motivos de não pagamento,
nos últimos três meses, da empresa LSL – Locações e Serviços, que presta
serviço ao Governo do Estado do Maranhão, bem como cópias de todas as
notas de pagamento referentes ao período de janeiro a outubro de 2019.
Então mais um requerimento, nós demonstramos mais uma vez na tribuna
desta Casa o calote do Governador Flávio Dino. Calote! O Governador
Flávio Dino que poderá perder as viaturas da Polícia Militar e Polícia
Civil, a qualquer instante, que poderão ser tiradas de circulação e agora
estamos diante de uma solicitação. Senhoras e Senhores, nós recebemos os
trabalhadores da LSL e os trabalhadores reclamando, Deputado Wellington,
nós não temos a quem recorrer. Deputado Wellington, alguém precisa
interceder por nós, alguém precisa falar na tribuna da Assembleia, alguém
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precisa cobrar do Governador Flávio Dino. Governador que mente dizendo
que as finanças estão tudo em dia, que está tudo ok. E nós não temos nem
como ir trabalhar, com salários atrasados, nem para o transporte nós
temos, nem como colocar a comida em casa, três meses de salários atrasados,
três meses para copeiras, merendeiras, agentes de portaria. Senhoras e
senhores, o vexame pelo qual estão passando esses trabalhadores e o
Governador Flávio Dino diz que paga os salários em dia. Mas quais os
salários em dia que ele está pagando? Porque os prestadores de serviços
estão com os salários atrasados e o Governador Flávio Dino não paga.
Mais uma vez, estamos cobrando do Governador Flávio Dino, que possa
honrar os seus compromissos, que possa pagar o salário dos terceirizados,
o salário dos contratados pela LSL. Uma empresa que presta serviço para
o Governo do Estado, para a Secretaria de Educação do Estado. E que,
Deputado, nós estamos suplicando, nós estamos implorando. Nós não
temos uma alternativa, estamos sem ter condições nem de se deslocar para
ir trabalhar. E ao mesmo tempo, o Governo mente dizendo que as finanças
do Estado estão todas ok. É o mesmo Governo que quebrou o Estado, que
aumentou o número de desempregados em mais de trezentos e setenta e
sete mil, é o mesmo Governador que aumentou a quantidade da pobreza
extrema no Estado do Maranhão, antes tinham 16.9 pulou para 19.9,
aumentou duzentos e trinta mil a mais, antes era um milhão e cem mil
pessoas, maranhenses que viviam em extrema pobreza, aumentou de 16.9
para 19.9, um aumento de aproximadamente duzentos e trinta mil, passando
de um milhão e cem para um milhão e trezentos mil maranhenses que
vivem na extrema pobreza. Então, o mesmo Governador que aumentou a
pobreza no Estado do Maranhão é o Governador que dá o calote e que não
paga os prestadores de serviços, não paga a locação de veículos. Governador
que dá calote. E, Senhoras e Senhores, nós chamamos a atenção para os
números do Governo do Estado. O Governo do Estado, no último final de
semana, vem se vangloriar do aumento do PIB, o 4º Estado que mais
cresceu, mas ele não fez nada para que isso acontecesse, pelo contrário, ele
faz o questionamento com relação à iniciativa privada, com relação às
empresas, quem tem uma parcela de aumento no PIB do Estado do
Maranhão é o agronegócio, que independente do Governo do Estado,
independente das ações do Governo do Estado, e tem contribuído para o
crescimento do Estado do Maranhão. O Governador, pelo contrário, ele
faz é perseguir e o Governador, pelo contrário, faz é aumentar os impostos,
como aumentou já três vezes, vou concluir, Senhor Presidente, aumentou
os impostos três vezes. Aumentou os impostos três vezes e vai tentar
aumentar os impostos novamente. E eu não acredito que os Deputados
estaduais, na atual legislatura, vão presentear a população do estado do
Maranhão, logo no primeiro ano de mandato, aumentando mais uma vez
os impostos dos trabalhadores, dos maranhenses. Eu não acredito! Mas
vamos ter uma ampla discussão e vamos ver quem está do lado do povo e
quem está literalmente do lado do governador da mentira, do governo da
mentira do estado do Maranhão. Então, mais uma vez, peço transparência
aos Deputados e que possam aprovar o requerimento, homens e mulheres,
trabalhadores que ganham um salário mínimo, que estão com seus salários
atrasados e não têm o direito nem à informação. É o básico, é o mínimo. Era
o que tinha para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Em votação. Os Deputados que mantêm a
decisão da Mesa permaneçam como estão. Mantida a decisão contra o
voto do Deputado Wellington do Curso. Requerimento nº 644/2019, de
autoria da Deputada Dr.ª Helena Duailibe (lê). Deputada Helena, eu peço
sua autorização para subscrever seu requerimento. Muito obrigado.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Com
a autorização da autora do requerimento, subscrevo também, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Dra. Helena autorizou também, Deputado
Wellington. Em votação. Em discussão. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento à deliberação da Mesa.
Requerimento n.º 672/19, de autoria do Deputado Adriano. Deputado
ausente. Fica para a próxima sessão. Requerimentos n.º 673/19 e 674/19,
de autoria do Deputado Fernando Pessoa (lê). Como vota a Deputada
Dra. Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Como vota o Deputado Roberta Costa?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA - Deferido.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Ficam incluídos, na Sessão Ordinária desta
terça-feira, dia 19 de novembro, Requerimento n.º 675/2019, de autoria do
Deputado Adriano; n.º 676/2019, de autoria do Deputado Vinícius Louro;
n.º 677/2019, de autoria do Deputado Dr. Yglésio; n.º 678/2019, de autoria
do Deputado Wellington do Curso; 679/2019, de autoria da Deputada
Doutora Helena Duailibe. Eu convido todos os presentes para se postarem
em posição de respeito para que possamos prestar homenagem e um
Minuto de Silêncio ao Senhor João Lobato, a pedido do Deputado Zé
Inácio.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Concedo a palavra ao Deputado Fábio Macedo,
por trinta minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Senhor
Presidente, uma Questão de Ordem enquanto o Deputado Fábio Macedo
ocupa a tribuna.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) - Logo depois do Grande Expediente, V. Exa. pudesse
me conceder o tempo da liderança do PSDB, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Concedido, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO (sem revisão do
orador) – Que o nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre louvado, hoje e
sempre. Senhor Presidente, membros desta Mesa, Senhores Deputados,
Senhoras Deputadas, imprensa, povo do Maranhão muito boa tarde. Senhor
Presidente, estivemos na última quinta-feira, por meio da Comissão de
Assuntos Econômicos desta Casa, a qual eu tenho a honra de presidir,
fizemos uma visita a cidade de Bacabal, onde nos acompanharam o
Deputado Zito, o Deputado Roberto Costa, Deputado Ciro Neto,
Deputado Wendell Lages e o Deputado Ariston. Logo que chegamos à
cidade fomos recebidos, o prefeito nos recebeu na Prefeitura, o Prefeito
Edvan Brandão, acompanhado da vice-prefeita, de vereadores, Presidente
da Câmara e várias lideranças daquela cidade. Logo após fomos fazer uma
visita, Senhores Deputados e Deputadas, imprensa, ao poço onde vai ser
extraído o gás que vai ser transformado para uso GNV e para o uso
industrial. Fica em um povoado, povoado Mata Diana. Estivemos lá em
uma grande comitiva, a imprensa nos acompanhou e chegando lá pudemos
olhar aquele poço onde vai ser de grande importância, não só para a cidade
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de Bacabal, mas para todo o povo do Maranhão. Porque é desse gás,
Deputado Carlinhos Florêncio, que de lá vai ser extraído o gás e, finalmente,
o povo do Maranhão vai poder usufruir daquilo que é seu, do recurso que
é seu, que é o recurso natural, do gás GNV. E esse GNV, como todos já
sabem, a gente tem falado muito aqui desde o início deste mandato, e até do
mandato passado, foi uma luta muito grande, porque a empresa se negava
a disponibilizar esse gás. Mas com a luta nossa, desta Casa, deste Deputado
que vos fala, com o apoio do Governador Flávio Dino que sempre achou
justo que o povo do Maranhão pudesse utilizar esse tipo de combustível.
Porque além de ser mais econômico, ele é mais barato e seria muito injusto
sermos o segundo maior produtor de gás terrestre, do Brasil, e não poder
usufruir dessa riqueza. E no Brasil são apenas 07 Estados, não utiliza
ainda esse tipo de combustível e, infelizmente, nós estávamos nessa lista.
Então foi um momento de muita importância para nós aqui desta Casa,
que teve um papel fundamental nesta luta, de estar lá anunciando, não só
para a cidade de Bacabal, mas dali anunciando para todo o Maranhão, e
sem falar, Deputado Roberto Costa, da economia que vai trazer e do
potencial industrial que o nosso estado vai ter por meio também do gás
industrial. Hoje a gente vê aí que a maioria das cerâmicas estão fechando,
por conta de não conseguir pagar a energia elétrica e com gás também
industrial, isso vai baratear muito e vai fomentar muito, sem dúvida, a
nossa economia no nosso estado, vai atrair também muitas indústrias, não
só para Bacabal, mas para o Maranhão inteiro, porque, por meio de Bacabal,
daquele poço é onde vai ser fornecido todo GNV e todo gás industrial para
o Estado no Maranhão. Empresas grandes aí como a AMBEV vão poder
utilizar e vai poder baratear. Com isso, fomenta a nossa economia. E para
que tudo isso possa começar vai depender aqui do Governador que já está
preparando junto a sua equipe de mandar o projeto de lei para que nós,
aqui desta Casa, possamos readequá-lo para a comercialização do gás aqui
no nosso estado. Porque da maneira que está hoje, só pode ser
comercializado 500 mil m³ e lá com toda a sua equipe competente que o
Governador Flávio Dino tem, já está mudando esse projeto e eu tenho
certeza que chegando aqui nesta Casa será unânime a mudança dessa
legislação e para que a empresa Eneva possa começar a construção
operacional para que possa realmente, enfim, o maranhense utilizar deste
tipo de combustível.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Deputado
Fábio Macedo, me permita um aparte?

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES – Um aparte
também ao Deputado Wendell Lages, Deputado Fábio Macedo.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Será uma
construção grande, vão ser mais de cem milhões de investimentos para que
possa acontecer todo esse projeto. E o que vai depender para isso iniciar?
Só vai ser esse projeto chegar aqui nesta Casa e um aparelho, como se
fosse um módulo, a empresa já vai fazer a compra que esse aparelho é que
faz a mudança e a transformação do gás que está lá para ser transformado,
para uso GNV e para uso industrial. Com a palavra, o Deputado Roberto
Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (aparte) –
Deputado Fábio, primeiro, eu quero agradecer em nome da cidade de
Bacabal, da população a ida da Comissão que V. Ex.ª preside, na sua
pessoa, pelo empenho que V. Ex.ª teve em levar essa Comissão até a cidade
de Bacabal, agradecer também ao nosso querido Deputado Ciro Neto que
a participação também foi fundamental, do Deputado Wendell Lages que
reforçou essa luta nossa, o nosso querido Deputado Ariston também que
com nosso querido Deputado Zito Rolim reforçou essa comissão no sentido
de irmos in loco conhecer no povoado Mata Diana o poço que está sendo
oferecido pela empresa para que a gente possa realmente ver esse tão
sonhado GNV sendo na verdade comercializado no Maranhão para atender
a população tanto o GNV como também que ele seja usado também
industrialmente. Eu acho que a presença da Comissão foi fundamental
juntamente na sua liderança porque essa é uma luta que nós estamos
travando nessa Assembleia e que V. Ex.ª como Presidente dessa Comissão

já vem ai alguns anos lutando juntamente à empresa para que ela pudesse
ter a consciência da importância que tem do GNV ser aplicado hoje no
Maranhão para atender a nossa população, porque o gás natural ele é
importante para a economia do estado, mas o GNV é fundamental porque
vai atender a população individualmente como um combustível mais barato,
e é isso que nós esperamos. A cidade de Bacabal fica feliz exatamente por
ser uma cidade de grande porte, uma cidade hoje que presta um serviço
para a toda a região do Médio Mearim, é a grande prestadora de serviço, é
uma cidade que tem hoje também a sua base formada na educação, Bacabal
tem mais de 15 universidades instaladas no município, tem uma força
agropecuária enorme, força na economia do estado do Maranhão. Portanto,
com o GNV sendo comercializado a partir de Bacabal, isso reforçará a
economia do município gerando emprego e renda, principalmente para a
nossa juventude, mas, acima de tudo, quem ganha com isso é todo o estado
do Maranhão. E o papel da comissão da Assembleia Legislativa, no nome
do Deputado que eu já citei aqui, já fiz o nosso agradecimento, tornou-se
fundamental porque essa grande luta se iniciou aqui, nesta Casa, com o
Senhor Deputado Fábio Macedo e tenho certeza de que a sensibilidade do
Governador Flávio Dino de compreender também a importância disso.
Hoje existe uma união entre a Assembleia Legislativa e o Governo do
Estado, inclusive o Prefeito Edvan Brandão, que participou de toda a
visita e se colocou à disposição da comissão e, acima de tudo, no que
depender da Prefeitura de Bacabal, no município de Bacabal, eu tenho
certeza de que ele fará de tudo para oferecer essa estrutura do município
para facilitar os trâmites de comercialização do gás. Então, eu fico muito
feliz, porque isso é um anseio de toda a população, da classe empresarial
de Bacabal e de todo a região. Eu fico muito feliz de a Assembleia Legislativa
fazer parte desta comissão num momento, como eu disse, importante para
o estado do Maranhão. Bacabal com certeza sairá ganhando muito com
isso, mas a presença dessa comissão foi fundamental e cito aqui uma coisa:
houve vários obstáculos colocados para que essa comissão não chegasse
até a cidade de Bacabal, mas quero citar aqui também a presença firme do
Deputado Othelino como Presidente do Poder Legislativo no sentido de
garantir a ida dos Deputados até Poço, lá em Mata Diana. Foi fundamental
inclusive na relação junto com a empresa que, em alguns momentos, houve
determinadas dificuldades, mas que foram superadas pelo Presidente
Othelino, garantindo a ida dessa comissão comandada por V.Ex.ª. Muito
obrigado, Deputado Fábio Macedo.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Parabenizo seu
belíssimo discurso, Deputado, e agradeço também o seu apoio.

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES – Deputado
Fabio Macedo, Deputado Wendell Lages, conceda um aparte.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Deputado
Wendell Lages, com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES (aparte) –
Deputado, eu queria parabenizá-lo por essa luta, por V.Ex.ª ter liderado
esse tempo todo, essa luta pelo GNV. A Assembleia Legislativa, a Comissão
de Assuntos Econômicos, da qual nós fazemos parte, e a população de
Bacabal e do Maranhão só têm a agradecer por mais essa conquista, mais
esse passo dado, essa vitória de poder lutar para que o nosso estado possa
produzir o GNV. Eu venho acompanhando o seu trabalho e o trabalho da
Comissão, desde o semestre passado, e vários diálogos e atividades já
foram realizados, várias visitas e audiências públicas na tentativa de escutar
a opinião também da sociedade civil e de entidades. A nossa visita, na
última quinta-feira, na cidade de Bacabal, comprovou o quanto é possível
que esse sonho seja realizado. Nós estamos falando de um produto que é
mais barato, que é mais eficiente. Algo tão sonhado pela população do
estado do Maranhão. A Assembleia Legislativa, apoiando esse trabalho,
como agora há pouco o Deputado Roberto Costa mencionou, isso é muito
importante a atuação e a participação do Presidente Othelino Neto de
poder viabilizar isso tudo. Nós como membros da Comissão, tenho certeza
que os nossos pares aqui na Casa também apoiam e sem dúvida o Governo
do Estado por também já estar iniciando esse termo de celebração, esse
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compromisso de poder trabalhar na questão daquele poço na qual nós
visitamos na cidade de Bacabal. Aproveito também a oportunidade para
agradecer a Prefeitura de Bacabal que nos recebeu, o nosso colega Deputado
Roberto Costa esteve em todos os momentos com a gente, nos orientando
lá e nos levando até o povoado. Foi uma visita muito importante e sem
dúvida viemos de lá bastante enriquecidos com todo o conhecimento que
foi aprendido, com todas as visitas in loco. Parabéns a toda Comissão de
Assuntos Econômicos pelo trabalho. Parabéns a V. Ex.ª por essa liderança
à frente da luta pelo GNV.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO - Obrigado pelas
palavras, Deputado, e agradeço o seu discurso.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO -
Deputado Fábio Macedo, me conceda um aparte?

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO - Com a palavra,
Deputado.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO (aparte)
- Eu queria parabenizar a Assembleia Legislativa e a Comissão de Assuntos
Econômicos que esteve presente em Bacabal agora, mas principalmente
pela luta que V. Ex.ª teve com a comissão para tornar viável a exploração
daquele poço lá na nossa região. A gente fica muito satisfeito, porque a
gente sabe da importância que é esse gás no sentido de dinamizar a economia
de uma região e, principalmente, uma região que já é tão habitada e tão
carente, com muitas necessidades principalmente no que tange a geração
de emprego e renda. Nós acreditamos que esse poço, vai se montada essa
indústria de beneficiamento lá para que possa ser usado, utilizado esse gás
não só para a região, mas como para todo o Estado do Maranhão. Então
está de parabéns a comissão, está de parabéns V. Ex.ª, também o Presidente
por ter permitido e ter feito um trabalho para que essa comissão fosse a
Bacabal. Eu gostaria também de mais uma vez parabenizar todos os
Deputados que foram a Bacabal, eu acho que isso é uma grande vitória
para a nossa região. Sem dúvida nenhuma é uma grande vitória para nossa
região e a gente sabe que surge aí uma nova esperança da revitalização
econômica daquela região, que tem sem dúvida nenhuma uma importância
muito grande populacional, mas que hoje estava precisando de algo novo
no sentido de impulsionar a economia daquela região. Bacabal é o polo
dessa região, por isso a gente sabe da importância que Bacabal tem naquela
região e também no que diz respeito a capitanear essa benesse que Deus
nos deu, essa que é uma grande verdade, Deus nos deu esse poço lá em
Bacabal e na nossa região, isso mostra a importância de que isso venha
para o futuro da nossa cidade. A gente sabe que a nossa cidade é grande e
tem em torno dela em torno de 400 mil habitantes e a gente sabe da
importância que isso vai trazer para a economia da nossa região. Por isso
está de parabéns o Governador Flávio Dino, o Governo do Estado que tem
conduzido esse processo da exploração de gás e a gente acredita muito que
isso vai ajudar a continuar desenvolvendo a nossa região. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Obrigado,
Deputado Carlinhos.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Me conceda um
aparte, por gentileza?

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Com a palavra,
Deputado.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) - Deputado
Fábio Macedo, feliz iniciativa de V. Ex.ª e devo lhe dizer que ações como
essas contribuem bastante para o resgate da dignidade política, não só no
Maranhão, mas como em todo país. Ações como essas dignificam a Casa.
É uma demonstração aos nossos eleitores, ao povo do Maranhão e mais
precisamente à região do Mearim que nós estamos aqui representando-
lhes com dignidade, responsabilidade e o sentimento de desenvolvimento.
Quero aqui neste momento adicionar aqui a sua perseverança, persistência

de ir à frente com um projeto desse, apesar de seus pares darem apoio,
estão dando apoio a V.Exa. para que esse ato fique marcado, mas não só na
história da sua vida política, mas na história desta Casa, que é a caixa de
ressonância da população. Parabenizo, por meio de V.Exa. o povo de
Bacabal, por meio dos Deputados também que são de lá, o Deputado
Carlinhos Florêncio, Deputado Roberto Costa, por esse grande avanço
que ora que eu antevejo neste momento que vai ser um avanço de maior
relevância, de maior importância para aquele município. Vai ficar em destaque
nacional, com certeza, e o Maranhão precisa disso, precisa do apoio de
todos de nós. Parabéns, Deputado Macedo, pela iniciativa e perspicácia
de ver um assunto pertinente tanto quanto esse. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Obrigado,
Deputado Hélio.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM – Deputado Fábio,
permita-me um aparte?

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO - Deputado Zito
com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM (aparte) – Deputado
Fábio, quero iniciar a nossa fala agradecendo, primeiramente, a V. Ex.ª pela
sua determinação, pelo seu empenho, pela coragem, pois sabemos as
dificuldades que enfrentamos hoje quando se trata de buscar melhoria para
o povo. Agradecer ao Prefeito de Bacabal, Senhor Edvan Brandão, assim
também como nosso querido Deputado Roberto Costa que fizeram uma
recepção magnífica a todos nós da Comissão, a todos os Deputados que
fazem parte da Comissão de Assuntos Econômicos, aqui já citados os
nomes, mas faço questão de repetir, V. Ex.ª como Presidente; Wendell
Lages, essa pessoa que vos fala, nosso amigo Ciro Neto, o Ariston e todos
lá em Bacabal me receberam muito bem. Nós sabemos da importância que
tem essa transformação do gás natural em GNV e gás industrial e aí abre-
se um leque onde vai ter geração de novos empregos, além de beneficiar a
população, quando trata de economia, porque o que nós estamos esperando,
que e será realidade, a economia para os taxistas, para as pessoas que
fizeram a transformação em seus veículos para que possa ser consumido o
GNV, assim também como para a indústria. Nós sabemos do custo da
energia elétrica para produzir hoje e qualquer que seja a indústria e sendo
utilizado o gás industrial, com certeza, o custo se tornará bem menor. Nós
sabíamos das dificuldades, da resistência que estava sendo imposta pela
Eneva na questão dessa transformação do gás natural para o GNV, para o
gás veicular, mas é lógico. Era muito cômoda a situação da Eneva quando
ela tem um mercado garantido para o gás natural sem que fizesse nenhum
esforço, sem que tivesse mais nenhum custo. Nós estamos buscando uma
forma de abrir oportunidade de trabalho, como já falei, porque aí, além
dessa planta que será construída em Bacabal, vai gerar emprego a partir da
execução dessa obra dessa planta também, depois com servidores que vão
prestar serviços a essa empresa, além de gerar oportunidade para os
caminhoneiros, para aquelas pessoas que vão transportar esse gás a
princípio. Isso tudo que nós estamos precisando para que a gente possa
compensar esse déficit absurdo que tem de desemprego no nosso país.
Portanto, como já falei, agradeço e repito aqui a todos os bacabalenses que
lá estavam nos esperando, a toda equipe do Prefeito Edvan, os Vereadores,
a Vice-prefeita Graciete, enfim, todos aqueles que nos receberam muito
bem, que nos conduziram até o local onde existe o poço nos apresentando
aquela obra lá que com certeza vai mudar muito a vida dos bacabalenses.
Nós gostaríamos que lá estivesse o nosso querido Deputado Carlinhos,
mas, infelizmente, ele já tinha um compromisso em Belém. O importante
é que nós fomos lá e conversamos com as pessoas não só gerando uma
expectativa, mas levando um assunto sério porque agora os passos já se
iniciaram, estamos em fase de conclusão, o Governador Flávio Dino tem o
interesse maior. Nós não podemos esquecer também o apoio dado pelo
nosso Presidente Othelino que viabilizou, sem nenhuma dificuldade, essa
viagem até Bacabal. Eu fico muito feliz e só posso dizer que nós fizemos
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uma visita em uma viagem muito proveitosa para os bacabalenses, para os
maranhenses.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Obrigado,
Deputado Zito, pelo seu belíssimo discurso. Gostaria aqui de reforçar
também e agradecer ao nosso Presidente Othelino, pois, sempre que essa
comissão precisou, ele se colocou à disposição, assim como toda a estrutura
aqui da Casa. Então, a gente não poderia deixar de reconhecer o que o nosso
Presidente vem fazendo também em defesa do uso do gás natural no nosso
estado.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO - Deputado Fábio, um
aparte, por favor.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Pode ser. Com
a palavra.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO – Deputado Fábio,
parabenizo pela iniciativa, agradeço ao Deputado Roberto, ao Prefeito
Edvan e a todos de Bacabal que nos receberam, na semana passada, nessa
visita a esse grande empreendimento que será desenvolvido, na cidade de
Bacabal, que é fruto dos diálogos e, principalmente, do trabalho feito por
esta Casa, que se iniciou na legislatura passada, por meio de Vossa Excelência,
e foi dado continuidade agora pela comissão. Nas visitas que fizemos à
empresa Eneva, as indagações que foram feitas já começaram a surtir
efeito. A empresa Eneva já fez o aporte financeiro de compensações sociais
que não vinham sendo feitas à Secretaria de Educação do Estado. Agora,
mais recentemente, a Eneva se disponibilizou a fazer o tratamento para a
utilização do gás veicular e do gás industrial por meio dos poços, na cidade
de Bacabal, que se tornará um novo centro econômico produtor de gás
veicular e industrial. Com o advento do gás processado, na cidade de
Bacabal, serão atraídas diversas indústrias que vão se instalar buscando
assim baratear o seu custo de produção, vão ser gerados vários empregos
na cidade e vai ser uma nova história para a cidade de Bacabal a partir desse
momento do gás e para o Maranhão e em especial por Bacabal estar mais
ou menos no centro do Estado, facilitar assim também a distribuição desse
gás para todo o Estado. E lembrar também que nós aqui na Assembleia
teremos ainda um papel muito importante, que será a alteração da atual Lei
que rege a utilização do gás natural no nosso Estado, que será reduzido de
500.000m³ por dia para 10.000m³ por dia, facilitando assim que várias
empresas se interessem na compra e na comercialização desse produto. É
uma luta da nossa Casa e em especial de V. Ex.ª e está de parabéns o povo
do Maranhão por ter Deputados que se comprometem. E o resultado está
sendo colhido e em breve nós teremos esse benefício do gás natural e do gás
industrial ajudando a baratear o custo no transporte e o custo dos insumos
no nosso Estado.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Deputado Ciro,
muito obrigado por suas palavras e pelo apoio que o senhor sempre deu
nessa causa.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Quando o senhor
puder me coloque na vez?

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Deputado
César, é um prazer.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (aparte) – Deputado,
que Deus acompanhe aí seus trabalhos. Quero parabenizá-lo também,
sobretudo, pela equipe que foi e V. Ex.ª individualmente por capitanear,
mas o conjunto da obra que tem sido importante, eu acompanhei a sua luta
do momento das dificuldades de V. Ex.ª poder implantar esse seu desejo,
esse seu trabalho, as limitações impostas, as dificuldades de superação lá
com a própria Eneva, mas V. Ex.ª venceu. Mas venceu na verdade foi a
Assembleia Legislativa pelas tuas mãos, pelo teu desejo de fazer isso. E eu
queria me somar, mesmo com a minha ausência física, mas o desejo de que
você tenha sucesso na sua empreitada, na sua caminhada e enaltecer o

apoio que o Roberto deu, que foi bem exaltado e é assim que devem fazer
todos os colegas em relação a isso. Pela equipe também que lhe deu apoio,
todos se manifestaram aqui, unanimidade na tentativa de proteger os teus
desejos, que é o desejo de todos nós. Parabéns e continue assim, Fábio.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Obrigado,
Deputado César. E V. Ex.ª coloca um assunto muito importante, se esta
Casa se unir, como foi desta vez, tudo fica mais fácil e só quem ganha é o
povo do Maranhão. Então, obrigado pelas suas palavras. E queria aqui
deixar registrado também, aqui à imprensa, nunca tive nada contra a empresa
Eneva, como nenhuma outra empresa, todas as empresas que quiserem se
instalar no nosso Estado são muito bem-vindas, é importante para a geração
de emprego, agora o que eu não poderia aceitar, e nem os meus colegas aqui
desta Casa, este Poder que representamos, é aceitar, Deputado César,
Deputado Roberto, Deputado Yglésio, que uma empresa como é a Eneva
venha para cá explorar o nosso benefício, porque esse benefício é nosso, é
um recurso dos maranhenses e transformá-lo todo em energia e vender
toda essa energia para fora, onde ela é colocada na rede, e a gente não poder
usufruir, o maranhense não poder usufruir desse recurso natural, que é o
gás que nós estamos falando aqui. Então com certeza é um momento de
muita felicidade para mim, marca o meu mandato, pode ter certeza disso,
de saber que toda luta, por mais que ela seja difícil às vezes, mas ela não é
impossível. Então para muitos que achavam que era impossível, nós fomos
a Bacabal na semana passada, como já falamos aqui, com a comitiva de
deputados e citando os nomes de todos que estavam, anunciar. Então isso
mostra que nada na vida é impossível quando você faz um trabalho com
responsabilidade e tratando as coisas a sério. Então, só quem ganhou
foram os maranhenses porque muito em breve poderá usar esse tipo de
combustível, que é mais econômico e é mais barato.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Fábio Macedo, Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Com a palavra,
o Deputado Wellington, depois eu encerro.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (aparte)
– Deputado Fábio, mais uma vez, parabenizá-lo, até porque já foi pauta de
outros momentos, na Assembleia Legislativa, e aí houve outros Presidentes
como Deputado Hélio, Deputado Adriano, mas no ano de 2019 capitaneado
por V. Ex.ª teve efetividade. Então, parabenizá-lo por esse momento que
estamos vivendo na Assembleia e já registrado por V. Ex.ª. Quem ganha é
o povo do Estado do Maranhão, porque nós já temos um custo de vida tão
alto no estado do Maranhão e a possibilidade de baixar o preço do
combustível, principalmente para os trabalhadores que utilizam o
transporte, a ferramenta do combustível e com certeza vai facilitar e muito
a vida de taxistas, de vans, de lotações e com certeza vai facilitar e muito o
transporte. Então, parabenizá-lo pela Presidência da Comissão, pelos
trabalhos, da mesma forma como o Deputado César Pires já externou,
infelizmente, não tivemos como participar da última reunião, mas tivemos
notícias do bom aproveitamento que foi a audiência pública, foi a reunião
e a forma como V. Ex.ª tem conduzido os trabalhos. Então, mais uma vez,
parabéns à Assembleia Legislativa, parabéns ao Presidente Othelino e a
todos os Deputados e em especial a V. Ex.ª que tem tão bem presidido a
Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa, parabéns!

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Obrigado,
Deputado Wellington, pelas palavras, me despeço aqui com muita
humildade, agradecendo a todos os meus colegas Deputados, agradecendo
a todos os maranhenses que acreditaram no nosso trabalho, que a gente
poderia conseguir esse gás, agradecer ao Presidente Othelino pela condução
desta Casa e por sempre colocar à disposição, agradecer ao Governador
Flávio Dino que teve um papel fundamental nessa luta também e essa
Casa está de parabéns. Então, viva o Maranhão!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Fábio, eu quero só parabenizá-lo
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também pela condução da Comissão. Parabenizar todos os Deputados
que estiveram lá em Bacabal, que encaparam essa grande luta. A gente sabe
que desde do início desse mandato V. Ex.ª está lutando contra, na verdade,
lutando para que o GNV seja uma realidade no Maranhão e agora caminha,
a passos largos, para que o povo do Maranhão tenha esse grande benefício.
Então, parabenizo V. Ex.ª, e em seu nome estendo a mensagem a todos os
membros da Comissão e também a todos os Deputados.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Obrigado,
Presidente Glalbert Cutrim.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Obrigado, Deputado Fabio. Deputado
Wellington do Curso, pelo tempo da liderança, do PSDB. V. Ex.ª tem cinco
minutos, sem direito apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa, Senhoras
e Senhores Deputados. Eu volto a ocupar a tribuna para falar da demagogia
do Governador Flávio Dino. Mais ou menos há uma semana, nós tivemos
contato com os dados do IBGE que mostram que nós temos, no estado do
Maranhão, um aumento da extrema pobreza, ou seja, nos quatro anos de
governo Flávio Dino, aumentou a extrema pobreza no estado do Maranhão.
Pulou de 16,9% para 19,9%. Então, nós tínhamos 1,100 milhão de pessoas
vivendo na extrema pobreza e teve aumento para um 1,330 milhão de
maranhenses vivendo em extrema pobreza. Então um aumento de 16,9%
para 19,9%. O Governador Flávio Dino não deu um “piu”. O Governador
Flávio Dino não falou nada. Tão logo saíram os dados e as informações de
que o estado do Maranhão teve um crescimento no PIB e é o quarto maior
crescimento, o Governador Flávio Dino veio se vangloriar, mas veja a
demagogia: primeiro, que ele não falou nada da extrema pobreza; segundo,
que ele tinha já tuitado antes, já tinha se pronunciado antes, já tinha dado
seu posicionamento antes dizendo que sem setor público forte não há
investimento e que deveríamos fazer uma reflexão sobre a Petrobras, sobre
o leilão da Petrobras, para quem acredita que o setor privado puxará
investimentos, isso nunca aconteceu no mundo. Então ele faz uma reflexão,
como economista do Twitter que ele é, dizendo que a iniciativa privada
não vai puxar os investimentos. E agora sai o resultado, em 2017, o Estado
do Maranhão teve o quarto maior crescimento e o segundo do Nordeste.
Ele vai para as redes sociais se vangloriar disso, mas, em momento algum,
ele faz o reconhecimento que é da iniciativa privada, principalmente pelo
agronegócio. Então, é uma demagogia de governo. Ele não dá atenção à
iniciativa privada e acha que, simplesmente, pelo poder público vai
solucionar todos os problemas. Mas que Poder Público é esse que aumenta
os impostos, que tem argolado os empresários, que tem massacrado os
empresários? Senhoras e senhores, nós temos do ano de 2019 para 2020,
está no orçamento, nós temos aí a previsão de uma arrecadação estadual
para 2020 na casa de 12%. Aí pergunta-se: como é que o Governador
Flávio Dino vai fazer isso? Como que ele vai aumentar a arrecadação em
12%? Só tem um caminho: ele vai trazer para esta Casa um novo aumento
de impostos, porque é isso que ele tem feito. Já aumentou os impostos
três vezes, já tomou mais de 60 mil carros e motos dos trabalhadores
maranhenses, ele leiloou sem dó e nem piedade 15 mil carros dos
trabalhadores maranhenses, já meteu a mão em mais de R$1 bilhão do
dinheiro dos aposentados do Maranhão, é um governador que só tem
retirado e dos mais pobres para dar para os mais ricos. Uma empresa como
o Mateus tem o benefício que sai de 18% para 2%, e olha o que acontece
com os demais supermercados, estão quebrando, assim como o Silmar,
Carone, supermercados da Grande Ilha, supermercados de São Luís que
quebraram e outros que estão quebrando. O benefício que é dado a uma
determinada empresa e o monopólio pisando na cabeça dos demais
concorrentes, quer dizer, não tem livre concorrência. Então, o Governador
Flávio Dino, quando vem para as redes sociais, mostra a sua demagogia,
Deputado César. É o Governador que cobra o pagamento das emendas da
Bancada Federal, cobra do Governo Federal o pagamento das emendas da
Bancada Federal, mas não paga a emenda dos deputados estaduais. Não

paga emenda nem para o básico, nem para o essencial, como no caso nós
temos cobrado o pagamento das nossas emendas parlamentares para o
Hospital Aldenora Bello. Nós destinamos R$ 400 mil das emendas
individuais para o Hospital Aldenora Bello. Tivemos que judicializar,
tivemos que buscar o abrigo na Justiça. Teremos uma audiência no início
de dezembro para tratar desse assunto. Então mostra mais uma vez a
demagogia do Governador Flávio Dino, que vem nas suas redes sociais
falar que a iniciativa privada não é responsável pelo crescimento e, pelo
contrário, o que ele faz? Não dá apoio nenhum para a iniciativa privada. E
a iniciativa privada tem melhorado o crescimento do PIB do Estado do
Maranhão e indo na contramão do que pensa o economista do Twitter
chamado Governador Flávio Dino. Só para concluir, o Estado do Maranhão
aumentou a quantidade de pessoas vivendo na extrema pobreza. Aumentou
a quantidade de pessoas vivendo na extrema pobreza, ou seja, no comando
do Governador Flávio Dino, na gestão do Governador Flávio Dino, no
Governo Flávio Dino aumentou a pobreza extrema no Estado do Maranhão.
Alguns projetos do Governador Flávio Dino faliram, ele não fala mais em
IDH. Por que ele não fala mais em IDH? Falido. E nós temos a denúncia e
a investigação de alguns projetos como a Rua Digna. No último final de
semana estivemos na zona rural participando da audiência pública para
tratar do plano diretor e recebemos muitas denúncias da Rua Digna. Já
estamos preparando documentação para solicitar tanto ao Governo do
Estado como também ao Ministério Público que possa fazer a investigação,
para que possa averiguar se existe a possibilidade de desvio de recurso
público e principalmente do apadrinhamento de associações de pessoas
ligadas ao Governo do Estado do Maranhão. E para finalizar, Senhor
Presidente, o Governo do Estado até hoje não explicou a questão dos
supersalários na Caema. E hoje recebemos candidatos aprovados no
concurso da Segep e no concurso do Iprev reclamando da grande quantidade
de cargos comissionados no Governo do Estado do Maranhão em
detrimento dos aprovados nos concursos da Segep e do Iprev. Estamos
solicitando informações já ao Governo do Estado. Estamos solicitando
informações ao Iprev e a Segep e os motivos pelos quais, em detrimento
dos aprovados em concurso, estão contratando temporariamente cada vez
mais servidores no Estado do Maranhão. Um desrespeito total e flagrante
à Constituição de 88 no seu artigo 37, que o Governador Flávio Dino
desrespeita cotidianamente. Então, mais uma vez, na luta em defesa dos
aprovados em concurso e em defesa dos aprovados da Segep, dos aprovados
do Iprev, dos aprovados da Aged, da Polícia Militar e da Polícia Civil no
Estado do Maranhão. Mas finalizo o meu pronunciamento chamando
atenção para a cara de pau do ‘Governo da Mentira’, do Governador
Flávio Dino que vai para o Twitter simplesmente para aplicar a demagogia.
Governador fascista travestido de comunista, que quebrou o Estado do
Maranhão e a população tem acordado. Chega de propaganda mentirosa,
chega de propaganda enganosa e, principalmente, propaganda enganosa
com o dinheiro público do suor do trabalhador maranhense.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Tempo dos Partidos ou Blocos: Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Declina. Bloco Parlamentar
Democrático PL/PMN, Deputado Hélio Soares, por oito minutos, com
direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão do
orador) - Mesa Diretora, em nome do Presidente, minhas referências aí a
todos os Deputados e Deputadas. Eu gostaria aqui neste momento de
registrar alguns dados de um pronunciamento que fiz semana passada
sobre o DPVAT. Senhoras Deputadas e Deputados, registram-se mais de
catorze mil indenizações por morte no Maranhão. Em uma década foram
mais de trezentos e noventa mil acidentes no país que foram indenizados
pelo seguro, conforme projeção, números ainda podem aumentar, uma vez
que vítimas e beneficiários têm até três anos para dar entrada no seguro
obrigatório. Esses dados são até 16 de novembro de 2019, Pastor Cavalcante,
campanhas de conscientização são grandes avanços na busca pela
diminuição dos acidentes fatais. Dia 17, ontem, foi comemorado o Dia
Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito, foi lembrado neste domingo,
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senhoras e senhores. A data celebrada pela Organização das Nações Unidas
alerta para as elevadas estatísticas de ocorrência no trânsito que deixam,
todos os anos, cerca de um milhão e duzentas mortes no mundo. É um
número assustador, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS.
No Brasil, dados do Seguro DPVAT mostram que mais de 391 mil acidentes
ocorreram no país e foram indenizados pelo o seguro obrigatório na última
década. No Maranhão foram 14.762 indenizações pagas, em dez anos. É
importante lembrar, Senhor Presidente, que os números ainda podem
aumentar, uma vez que as vítimas e benefícios têm até três anos para dar
entrada nos acidentes, ou seja, no seguro obrigatório, após o fim do prazo,
estima-se que mais de 398 mil indenizações terem sido pagas por morte no
trânsito em todo o país. A projeção do total de sinistros pagos após o
prazo de três anos para dar entrada na indenização, utiliza a base histórica
de 2012 a 2017, para calcular o volume médio de pagamento do primeiro,
segundo e terceiro ano em todo o país. Apesar disso, são projetados os
pedidos de indenizações pendentes, chegando assim, ao total de pagamentos
a serem realizados até o final do período de três anos. De acordo com o
levantamento da Seguradora Líder, São Paulo, 61.322 mil, Minas Gerais é
o segundo com 42.778. Esses registram os maiores quantitativos de
acidentes fatais ocorridos e indenizados pelo seguro obrigatório. Após o
prazo de três anos, para solicitar o benefício, a projeção é que tenham
sidos pagos mais de 62.387 e 43.542 seguros por morte, respectivamente.
Na sequência, os primeiros colocados são Paraná com 27.544, Bahia com
27.494 e o Rio de Janeiro com 26.254. Depois do período prescricional,
estima-se que haverá mais de 28 mil pagamentos, no Paraná e na Bahia, e
mais 26 mil, no Rio de Janeiro, em função de acidentes de trânsitos fatais.
Quando são analisadas as capitais, São Paulo lidera esse ranking com
12.112 acidentes fatais indenizados pelo DPVAT na última década; o Rio
de Janeiro vem em segundo lugar com mais de oito mil ocorrências
indenizadas por morte. Na sequência, estão Fortaleza com 3.339, Goiânia
com 3.125 e Belo Horizonte com 3.004. Florianópolis já caiu bastante
com 666 mil, Rio de Janeiro com 635 mil e Vitória com 428 mil aparecem
nas últimas posições. O superintendente de Operações da Seguradora
Líder, o senhor Arthur Froes, chama a atenção para a distância do Brasil
em relação ao cumprimento da década de ações pela Seguradora no Trânsito,
lançada pela ONU, em 2011, e para a importância de instrumentos de
proteção, como o seguro DPVAT, em um cenário em que milhares perdem
a vida todos os anos. É realmente alarmante, precisamos de leis, de
fiscalização, de conscientização e aparelhamento para que possamos
gradativamente diminuir esses índices. Medidas que intensificam a
fiscalização, como a Lei Seca, e campanhas de conscientização da população,
como Maio Amarelo e a Semana Nacional do Trânsito, são grandes avanços
na busca pela diminuição dos acidentes fatais, mas o cenário continua
mostrando a importância de investir na educação para a prevenção de
acidentes, na formação de condutores e reforço da fiscalização em todos os
estados do Brasil. Também é fundamental que haja mecanismo de proteção
para vítimas de acidentes, como o seguro DPVAT, que tem caráter social e
dá apoio às vítimas e seus familiares em um momento tão difícil, explica o
especialista. Sobre DPVAT, é um seguro obrigatório de caráter social que
protege mais de 210 milhões de brasileiros em caso de acidente de trânsito
sem apuração da culpa. Ele pode ser destinado a qualquer cidadão acidentado
em território nacional, seja motorista, passageiro ou pedestre, e oferece
três tipos de coberturas: morte, no valor de R$13.500; invalidez permanente:
R$135 a R$3.500 e reembolso de despesas médicas e suplementares até
R$2.700. A proteção é assegurada por um período de até três anos. Eu
estou fazendo esse registro aqui, Pastor Cavalcante, Deputado Vinicius,
Deputado César Pires e Deputado Ariston, para que nos sensibilizemos e
possamos também ir até nossa bancada federal para que faça um esforço
suprapartidário para que não venha extinguir essa taxa que é insignificante
para todos nós que temos veículos, e motociclistas...

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

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Deputado, só um
segundo. Para que não venha a extinção como é o pensamento do Presidente
da República. Deputado, concedo-lhe um aparte.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) –
Deputado Hélio Soares, primeiramente, quero parabenizá-lo pelo excelente
pronunciamento e dizer que o DPVAT vem ser cobrado justamente para
garantir uma segurança naquele momento mais difícil que o cidadão tem
quando acontece um sinistro com seu veículo, principalmente a àquelas
pessoas que são proprietárias de motocicletas, motos. Que a gente sabe ali
que é um veículo altamente perigoso, mas necessário dentro da sociedade
brasileira, pela sua economia, pela acessibilidade de possuir uma moto.
Mas o DPVAT vai assegurar aquilo ali por meio de um valor que o cidadão
brasileiro se dispõe uma vez só no ano, haja visto salve engano é no valor
de quarenta e poucos reais, dependendo da questão do veículo, carro ou
motocicleta. E dentro de um acidente, muitos às vezes a gente vê com
problemas de ortopedia dentro do sinistro, ali um cidadão conduzindo
uma moto quando bate vem aquele problema também material da moto e
o DPVAT vem justamente para assegurar. Às vezes a gente quando vê um
político defendendo a taxa do DPVAT, muitos que nunca precisaram do
DPVAT pode se questionar, dizer assim, que deveria estar defendendo
uma outra bandeira. Mas eu acredito que não, essa bandeira que V. Ex.ª está
levantando é importantíssima, principalmente para a gente garantir os
direitos daquelas pessoas menos favorecidas, das pessoas que realmente
que já compram uma moto em uma dificuldade, seu veículo com dificuldade
e às vezes acontece um sinistro e o DPVAT vai ali realmente ajudá-lo, tanto
na sua, vamos dizer assim, dentro do seu tratamento médico como também
no seu bem material. Então quero aqui parabenizar V. Ex.ª pelo
pronunciamento e em hora oportuna onde temos que nos juntar, todos os
parlamentares, políticos e garantir direitos à população e chamando o
Congresso Nacional para que não possa extinguir o DPVAT da nossa lei de
trânsito.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Agradeço e solicito
a Mesa que incorpore ao meu pronunciamento. O Presidente Jair Bolsonaro
assinou segunda-feira, dia 11, medida provisória que acaba com o seguro
obrigatório – DPVAT, que indeniza vítimas de acidente de trânsito. A
medida entra em vigor em 1º de janeiro de 2020. Em comunicado, o Ministério
da Economia afirmou que a medida provisória poderá evitar fraude no
DPVAT e amenizar ou eliminar os custos de supervisão do seguro por
parte do setor público. Os sinistros ocorridos até 31 de dezembro
continuarão sendo cobertos pelo DPVAT. A seguradora líder, atual gestora
do DPVAT, seguirá responsável pelos procedimentos de cobertura até 31
de dezembro de 2025. Depois dessa data a União assumirá os direitos e
obrigações envolvendo o DPVAT. O Governo estima que já descontados
os valores a serem pagos, olha aí, gente, atentai bem para esse trecho aqui:
o Governo estima, Deputado César, que já descontados os valores a serem
pagos, as indenizações por acidentes ocorridos até o final deste ano, o
DPVAT terá ainda um total de quatro bilhões e setecentos milhões de reais
a serem repassados a conta única do Tesouro Nacional em parcelas anuais
pagas até 2022, atentai bem!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Hélio, já lhe cortando e pedindo
perdão, V. Ex.ª já ultrapassou quatro minutos e é um tema é muito importante
até digno de um Grande Expediente, mas só pedir para V. Ex.ª tentar ser
mais sucinto que a gente ainda tem oradores inscritos para usar a tribuna.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Eu vou, se a sua
benevolência permitir, acho que um minuto já dá para finalizar, embora eu
vou voltar a esse assunto, pois acho pertinente, porque mexe com a
população, principalmente as mais desprovidas financeiramente de todo o
nosso Maranhão. A Medida Provisória, mas eu vou ser breve, Presidente,
antecipo os meus agradecimentos. A Medida Provisória não desampara os
cidadãos em caso de acidentes, já que quanto às despesas médicas há
atendimento gratuito e universal na rede pública, por meio dos SUS, afirmou
o Ministro da Economia. Quer dizer que ele está alegando, Presidente, que
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o DPVAT pode ser substituído ou que já é pela função do INSS, totalmente
equivocada. O INSS é lamentável porque não tem condições de arcar com
os compromissos sociais, imagina mais essa demanda enorme que o DPVAT
cobre, de uma maneira ou de outra cobre e ainda tem a parte que aí para o
SUS, quer dizer que não há necessidade de o INSS incorporar toda essa
demanda ainda, vai ficar a ineficácia maior ainda, também tem direito a
Auxílio Doença, aposentadoria por invalidez, auxílio acidente e pensão
por morte, conforme o caso. A Medida Provisória que acaba com o seguro
entra em vigor assim que for publicada no Diário Oficial da União, porém
precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional e aí chegada a hora de nós,
Deputados e essa Casa, V. Ex.ª é o Vice-Presidente, que desempenha com
bastante eficácia, mobilizarmos nossa bancada para que essa Medida não
seja aprovada pelo nosso Congresso, que a sociedade tanto espera pelo
Congresso e o Senado Federal. Porém precisa ser aprovada pelo Congresso
Nacional, em 120 dias, para não perder validade. De acordo com a
Seguradora Líder, em 2018, o país atingiu a quantidade de 18 indenizações
pagas por morte pelo DPVAT, a cada cem mil habitantes, como comparação
a taxa de mortalidade por crimes violentos como homicídio, latrocínio e
lesão corporal seguida de morte foi de 24,75, segundo a entidade. Nos
últimos 10 anos foram pagas mais de quatrocentas e oitenta e cinco mil
indenizações do seguro obrigatório por esse tipo de ocorrência sendo os
motociclistas os principais responsáveis. Então, Senhor Presidente, muito
obrigado por ter permitido aqui a finalização, mas eu precisava fazer
alguns aditivos em cima. Eu quero pedir a V. Ex.ª que fique registrado nos
Anais desta Casa que essas informações foram colhidas pelo Jornal do
Estado do Maranhão, na sua edição de domingo. Essa matéria tão
importante para todos nós que eu aproveito a oportunidade, neste momento,
para agradecer a edição do jornal O Estado. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO VINICIUS LOURO – Senhor
Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Pois não, Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, primeiro, eu quero aqui agradecer por sua
visita a nossa região, na cidade de Pedreiras, onde participamos de uma
grande vaquejada do Valber Filho, filho do Dr. Valber, liderança política de
Pedreiras. Depois, V.Ex.ª foi até a cidade de Igarapé Grande onde visitou
todos os enfermos, obras estruturantes do Prefeito Erlânio Xavier.
Aproveitar o ensejo também, dentro dessa questão de ordem, para
parabenizá-lo pela visita. Não é toda vez que a gente ver um Deputado
preocupado com as demandas da sociedade da região do Médio Mearim.
V.Ex.ª faz diferente. Queria aproveitar aqui e pedir para falar no Tempo da
Liderança.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado, V.Ex.ª...

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Já estou inscrito na
liderança antes.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Antes de V.Ex.ª, tem o Deputado César inscrito
pelo Bloco Parlamentar de Oposição. E, logo após, o Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO VINICIUS LOURO – Senhor
Presidente, com todo respeito, o deputado César tem a lei a seu favor, a
sua prioridade pela lei de preferência e, principalmente, ter que respeitar
pelo fato da sua idade ser bem mais avançada do que a minha. Tenho todo
respeito e carinho por esse nobre amigo, Deputado César Pires.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Obrigado pela gentileza, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Presidente, eu já
ia embora, mas a liderança do nosso bloco não foi nem preciso pedir. Como
ele está aí, eu tenho que ficar também, senão, eu perco a vice-liderança.
Mas eu quero só comunicar também que eu já tenho requerimento
protocolado pedindo apoio da nossa bancada para que não vá em extinção
essa taxa DPVAT que é tão importante para todos os brasileiros. Muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Obrigado, Deputado Hélio. Deputado César,
V.Ex.ª tem a palavra.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Deputado Glalbert Cutrim, Deputado Rildo
Amaral, Senhores Deputados aqui presentes. Eu vi, ainda há pouco, o
Deputado Wellington tratar sobre as dificuldades do Governo e a
possibilidade de aumentar 12%. Ele dizia que não sabia de onde o Governo
faria isso. Eu acho que nós precisamos de um “Mandrake” chamada Larissa
Abdalla, que é a coordenadora, diretora, superintendente, sei lá do Detran.
O que eu vejo aqui é que é preciso que eu venha dar publicidade a isso que
é a taxa de vistoria que era de R$11,80 passou para R$30,00. O Detran
emite uma nota confusa, mentirosa, dizendo que é inverdade e que sempre
foi esse preço. Mentira! Eu tenho os dados aqui, os documentos colocados
para as pessoas pagarem de R$11,80, R$30,00 em uma majoração de
254%. Um pouco mais tarde, aumentou de R$30,00 para R$115,00, numa
majoração de 385%. Ao todo dá 1.045% de majoração nesses anos de
aumento, Senhor Presidente, da taxa de vistoria do Detran. Algo que eu
não vi nunca. Não tem inflação no mundo que cubra isso. Só Bill Gates
ganha dinheiro dessa forma. Acho que, fora ele, não dá. O Detran emite
uma nota descabida, desconexa, pensando que está enganando as pessoas,
mas nós temos as documentações aqui apresentadas de uma majoração de
1.045%. Quando chega no gravame, também não é diferente. Era R$38.53,
passou para R$292, e o que é pior: R$ 95,02 ficam para o Detran. O
restante vai para essa empresa que não se sabe qual é, não tem detalhamento.
E você só pode pagar isso no cash, não é emitido código de barra e você
tem que pagar cash. Porque vai para uma conta estranha que é preciso a
Justiça e a Promotoria apurar isso. Sabe quanto foi o aumento do gravame?
Setecentos sessenta e oito por cento, Deputado Glalbert. E para aonde vai
esse dinheiro eu não sei, se tem aumento de 1045, tem aumento de 768 e na
placa 22%. E o que pior, a placa custa R$ 116,00. Eu tenho as notas fiscais
aqui que essa placa custa R$ 17,00, dezessete reais, uma nota emitida pela
Prefeitura de Timon. Pela Prefeitura de Timon a nota fiscal emitida. Mas
Senhores, para que a gente possa complicar ainda mais, eu vejo aqui algo
que me estranha: uma nota fiscal, e são muitas, dos carros que são
apreendidos, eles ficam lá no pátio da VIP, você paga ainda alguma coisa,
depois é leiloado e a nota fiscal é emitida pelo Detran. E na nota fiscal que
eu tenho aqui do Detran, ela não diz os chassis, não diz a cor do veículo,
não diz o ano do veículo. Está aqui, aqui diz apenas Honda Pop 100, R$
1.430,00, não diz o ICMS, porque diz que não é isento. Está aqui, são
inúmeros dessa natureza. E tem outra aqui, tem outra nota fiscal, uma
Honda Cg 125 Fank, R$ 1.562,00. Não sei aonde vai o ICMS, o dinheiro
vai para o Detran e o Detran agora é um arrecadador. Ah, isso pode? Não
sei, é preciso ver, mas é preciso que ele nos dê explicações, que eu falei
também isso e a nota não veio dizendo isso. Pode ser que o Detran possa
dar essas notas, mas para aonde vai esse dinheiro? Senhores, é preciso uma
investigação muito séria, muito séria em relação a isso, não pode ficar
dessa ordem. Que é pior ainda, Deputado Hélio, tem apenas três, Deputado,
três, três casas da placa Indústria e Representação, MM Placas, Maranhão
Placas e um vendedor só chamado UTSCH Brasil. Segundo, é estrangeiro
que vende essas placas. Aí você paga e é estranho, porque ninguém paga
por boleto. Se alguém me disser que paga por boleto, chegou um boleto na
sua casa vai pagar a placa está mentindo. É cash, é metido em um código de
barras que só Deus sabe para aonde vai. Aqui, alguém venha amanhã e diga
o contrário. A nota fiscal, quando eu digo dessas placas que estão aqui
comigo, é emitida por uma prefeitura, R$ 17,00, cobra R$ 116,00. O
outro, o Detran recebe R$ 95,00 e cobra R$ 292,00 e recebe R$ 95,00.
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Senhores, eu estou falando de um acréscimo que ele bota como mentira
dizendo que... bota aqui a nota, de 2013 para cá nenhuma taxa de vistoria
do órgão custou R$ 118,000. Está aqui a documentação de R$ 118,00.
Está aqui a documentação de R$ 118,00 nas minhas mãos, está aqui R$
118,80, está aqui a nota: Departamento, datado de 31/12. Hora,
16h48min23seg. Departamento Estadual de Trânsito, Placa OFJEZK8387,
está aqui os R$ 118,80 que não diz. E depois foi desse jeito. Eu estou
falando, gente, de uma majoração de 1045% em 4 anos. Então, Senhor
Governador, tire o seu pessoal do planejamento e bota a coordenadora do
Detran porque ela faz mágica com o dinheiro dos carros. Agora é preciso
também que a sociedade fique indignada, não adianta só eu vir aqui me
indignar, não adianta só eu aqui pesquisar, não adianta nós virmos aqui
denunciar, é preciso que a sociedade também faça a sua parte, é preciso que
a sociedade comece a averiguar que tomaram os seus carros, apreenderam
os seus carros, leiloaram os seus carros, emite nota fiscal do governo que
você não vê o ICMS, mas que é isento, e para aonde vai o dinheiro do carro
tomado? O que o Detran faz para merecer tudo isso? Por isso aquela
investigação toda, por isso essas quantidades de blitz que tem aí. E tem
mais, na resolução diz o seguinte: se o débito não der para pagar a conta
completa, o dono, o proprietário original, com seus débitos, ainda arcam
com as despesas. Vou denunciar ao Conatran, vou denunciar, falei com o
procurador-geral, vou denunciar, falei com o Dr. Marcelo, que me diz que
desconhecia essa nota, vou denunciar, já liguei para os dois, vou fazer isso
e vou ligar para o Conatran e vou entrar com documento no Conatran, no
Conselho Nacional de Trânsito, ou no Departamento Nacional de Trânsito
para justificar por que essa majoração, por que uma nota mentirosa, que eu
tenho os dados, que alguém amanhã me peça e eu dou hoje para ser
publicado. Senhores, a nota diz que nunca cobrou esse valor, está aqui,
mas o mais grave que eu acho, além da nota, que pode ser reparada, dizer
que pode dar, não tem problema, mas não me explicaram, se explicar, eu
me curvo, não tem problema, mas tem que explicar. Agora, algo mais grave:
Por que a gente não sabe aonde é que vai o dinheiro? Por que você não paga
como boleto bancário? Por que as agências não recebem esse recurso? Por
que vem com um código que só Deus sabe para aonde vai parar? Por que
você paga R$ 17,00, como eu tenho as notas aqui, e depois cobra do
usuário cento e dezesseis reais? Por que isso? Por que que a sociedade é
que tem que pagar o preço sempre disso? Já não basta a quantidade de
carros que tomaram, que leiloaram, que cobraram? A hospedagem que
cobraram dos carros e vende e o lucro ainda vai para o Detran, é muito fácil,
é tipo uma coisa que contraria: eu compro, eu vendo, eu pago e eu recebo.
A mesma coisa. As investigações que estão sendo feitas, não estão sendo
apuradas, não foi levado a termo. O Ministério Público entrou com uma
ação, eu tenho ela aqui, o Detran não respondeu, mas vai responder esse,
porque eu vou levar ao Conatran. Então, seu Flávio Dino, dona Larissa
Abdalla, a senhora merece responder todas, aquilo que eu estou inquirindo
aqui, sob pena da senhora ser cúmplice de um desmantelo, de um desmando
e de uma desonestidade jamais vista. Eu não vou me silenciar, agora você,
proprietário de carro, você, usuário de carro, também tem que se indignar,
também não pode aceitar-se, curvar-se, baixar a cabeça e ser aliado dessas
inconveniências que estão sendo praticadas. Vamos para frente! A luta
continua.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Vinícius Louro, V.Exa. tem cinco
minutos pela Liderança do Bloco PL/PMN. E aproveito aqui para lhe
agradecer pela recepção, mais uma vez, pela região lá do Médio Mearim,
onde estivemos juntos, lá no parque do nosso amigo Valber Filho, parabenizar
V.Exa. também pela luta incansável pela região do Médio Mearim. Hoje já
assinei aqui publicando vários requerimentos de V.Exa. e me sinto muito
honrado de poder sempre que posso colaborar com a população da região
e também colaborar com o trabalho que Vossa Excelência já desenvolve lá,
que é reconhecido. Se não fosse tão reconhecido, Vossa Excelência não
estaria aqui mais uma vez. Então, parabéns, Deputado Vinicius. Muito
obrigado pela recepção. Vossa Excelência tem cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Glalbert Cutrim, Senhoras e Senhores

Deputados, membros da galeria, internautas, telespectadores da TV
Assembleia, funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz
aqui hoje a esta tribuna é para falar da grande festividade que nós tivemos
na cidade de Lago dos Rodrigues, onde nós tivemos a presença, Deputado
Hélio Soares, do nosso líder político e Presidente do PL no estado do
Maranhão, Deputado federal Josimar de Maranhãozinho, e a Deputada
Detinha. Tivemos lá também, em reunião na residência do Ex-prefeito e
Ex-deputado Raimundo Louro, o Prefeito Lavepel, de Conceição do Lago
Açu, a liderança política, Presidente da Câmara de Poção de Pedras e pré-
candidato a prefeito, Valnei, e demais lideranças que foram prestigiar a
visita do nosso Presidente do partido, Josimar de Maranhãozinho.
Consecutivamente, prestigiar também o Prefeito Edjacir, da cidade de
Lago dos Rodrigues, uma cidade que tem um prefeito à frente da sua
gestão. Quero parabenizar o Prefeito Edjacir e a Primeira-Dama Vânia,
todo o secretariado, os funcionários da Prefeitura municipal de Lago dos
Rodrigues pela grande gestão. Nós sabemos que o Prefeito sozinho,
Deputado Hélio, não consegue trabalhar, tem que ter toda uma equipe
capacitada para que ele possa desenvolver uma grande gestão, e o Prefeito
Edjacir, mediante essas parcerias, como o Deputado Vinicius Louro,
Deputado Josimar de Maranhãozinho, que colocou só agora R$5,835
milhões para a cidade de Lago dos Rodrigues em asfalto, em estradas
vicinais, em ambulância e outras benfeitorias para aquela cidade. Nós
sabemos que o momento é de crise e de dificuldade. Eu coloquei R$900 mil
na nossa emenda de bancada que foi para o asfalto da Rua do Comércio,
Ricardão e Povoado São Lourenço, Deputado César Pires. Muitos não
acreditavam. A Oposição foi hoje lá, de forma irresponsável, Deputado
Pastor Cavalcante, filmar a execução da obra. As máquinas tiveram que
sair na execução, fizeram o serviço de terraplanagem, as máquinas que
tiveram que sair, mas com 15 dias retornaram e fizeram e hoje o asfalto é
realidade, está lá concluído. Talvez a Oposição, pensando que hoje Lago
dos Rodrigues vive num momento do passado, que antigamente as obras
eram concluídas, não tinham responsabilidade, não tinham o compromisso
que o Prefeito Edjacir está tendo. Mas hoje eu vim aqui para falar de festa,
para falar de alegria, para falar das inaugurações, para falar da qualidade de
vida do povo de Lago dos Rodrigues mediante essas obras. Hoje, no
Povoado São Lourenço, não existe mais poeira no verão, não existe mais
lama no inverno. Antigamente, uma dona de casa tinha que limpar os
móveis da sua casa, os pratos, as panelas três, quatro vezes por dia por
causa da poeira. Se era para tomar café, tinha que limpar os móveis, tinha
que limpar ali a mesa, os talheres, os pratos, as panelas. Se era para
almoçar, tinha que limpar de novo. Se era para jantar, tinha que limpar. E
hoje é realidade, graças a Deus. Graças ao Governador Flávio Dino e o
Deputado Vinícius Louro que pôde contemplar esse povoado. Que
realmente o nosso trabalho veio por meio de um reconhecimento, fui
votado na cidade de Lago dos Rodrigues e bem votado, e agora a gente
agradece esses votos como, Pastor Cavalcante? Pelas obras, por meio da
nossa presença, do empenho e isso é que vem realmente melhorar a qualidade
de vida de Lago dos Rodrigues com essas parcerias, como do Deputado
Josimar de Maranhãozinho. E eu quero aqui parabenizar Lago dos Rodrigues
pelos seus 25 anos de emancipação política, cidade essa onde eu tenho
muito carinho, cidade essa onde minha avó hoje reside, estou lá quase de 20
em 20 dias só almoçando com a minha avó e automaticamente junto do
povo de Lago dos Rodrigues, Deputado César Pires. Então, a cidade agora
completou 25 anos de emancipação política e eu quero aqui parabenizar o
seu povo. Parabéns, Lago dos Rodrigues, pelos seus 25 anos de emancipação
política. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Bloco Parlamentar Solidariedade/PP. Declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

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

GLALBERT CUTRIM -  Nada mais havendo a tratar declaro encerrada a
presente Sessão.

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho

Primeira Secretária, Senhora Deputada Andreia Martins Rezende
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Andreia Martins Rezende, Antônio
Pereira, Arnaldo Melo, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá,
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Fernando Pessoa, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto
Evangelista, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Rigo Teles, Rildo
Amaral, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Gentil. Ausentes os
(as) Senhores (as) Deputados (as): Adriano, Ariston, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Ciro Neto, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal,
Duarte Júnior, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Glalbert Cutrim, Othelino
Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Roberto
Costa, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. A 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 (as) Deputado (as):  Adelmo Soares, Daniella Tema,
Vinícius Louro, Hélio Soares e Wellington do Curso. Esgotado o tempo
regimental destinado ao Pequeno Expediente, a Presidente declarou aberta
a Ordem do Dia, anunciando que não havia “quórum” regimental para
apreciar a matéria constante na Ordem do Dia, que foi transferida para a
próxima Sessão Ordinária, na qual também foram incluídos os
Requerimentos nºs: 644/2019, de autoria da Deputada Doutora Helena
Duailibe; 672/2019, de autoria do Deputado Adriano; 673 e 674/2019, de
autoria do Deputado Fernando Pessoa, na forma regimental. No primeiro
horário do Grande Expediente ouviu-se o Deputado Vinícius Louro. No
tempo dos Partidos e Blocos, a Deputada Mical Damasceno falou pelo
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão e o Deputado Curo Neto falou
pela Liderança do Bloco Parlamentar Solidariedade. As demais agremiações
declinaram do tempo a elas destinado.  No Expediente Final não houve
oradores inscritos. 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, 18 de novembro de 2019.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 12 DE NOVEMBR0 DE 2019 ÀS 11h30.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
NETO EVANGELISTA – Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus declaro aberta a Sessão Solene convocada através do Requerimento
nº 455/2019, de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que vos
fala, em comemoração aos 30 anos do Ministério Público do Trabalho, no
Maranhão. Convido a compor a Mesa o Exmo. Senhor Rodrigo Maia,
Procurador-geral do Estado, neste ato representando o Governador Flávio
Dino; Exmo. Senhor Desembargador Luiz Cosmo da Silva Júnior, neste
ato representando o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. Exmo.
Senhor Alberto Bastos Balazeiro, Procurador-geral do Trabalho. Exmo.
Senhor Raimundo Nonato Silva Júnior, Secretário municipal de Relações
Parlamentares, neste ato representando o Senhor Prefeito de São Luís
Edivaldo Holanda Júnior. Exmo. Senhor Maurel Mamede Selares,
Procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. A Senhora Rebeca

Cossetti, chefe do setor de Fiscalização do Trabalho da Superintendência
Regional do Trabalho no Maranhão. A Senhora Sandra Gonçalves,
Presidente da Comissão Advocacia Trabalhista da OAB, neste ato
representando o Presidente Thiago Diaz. Convido a todos para assistirem
um vídeo sobre o Ministério Público do Trabalho.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
NETO EVANGELISTA – Convido a todos para assistir um vídeo sobre o
Ministério Público do Trabalho. Concedo a palavra ao Procurador-chefe
do Ministério Público do Trabalho no Maranhão, o Senhor
Maurel Mamede Selares.

O SENHOR PROCURADOR
MAUREL MAMEDE SELARES - Bom dia a todos. Cumprimento o
Excelentíssimo Senhor Rodrigo Maia, Procurador-Geral do Estado, neste
ato representando o Governador Flávio Dino. O Excelentíssimo Senhor
Desembargador Luís Cosmo da Silva Júnior, neste ato representando o
Tribunal Regional do Trabalho da 16º região. Exmo. Senhor Alberto Bastos
Balazeiro, Procurador-Geral do Trabalho. Exmo. Senhor Raimundo Nonato
Silva Júnior, Secretário Municipal de Relações Parlamentares, neste ato
representando o Prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. Senhora
Rebeca, auditora fiscal, Rebeca Cosseti, Chefe do Setor de Fiscalização do
Trabalho, da Superintendência Regional do Trabalho no Maranhão.
Doutora Sandra Gonçalves, Presidente da Comissão de Advocacia
Trabalhista da OAB, neste ato representando o Presidente Thiago Diaz. E
o Excelentíssimo Senhor Deputado Neto Evangelista, autor da Proposição.
Antes de começar a discursar, eu lembrei de um episódio que aconteceu
comigo, recentemente, eu estava na minha sala e fui procurado por Dr.ª
Anya, era para fazer uma representação no Ministério Público, no Hospital
Aldenora Bello, de uma ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público
do Trabalho, e que houve uma doação de mais de oito milhões de reais para
o hospital. Eu conversei com a Anya e falei: não, Anya, eu não vou porque
não participei dessa ação. Essa ação foi ajuizada por você, o Procurador
Regional Roberto participou no segundo grau, houve um acordo também
intermediado pelo Desembargador, doutor Gerson, e eu não tive qualquer
participação nesta ação. Eu vou ao Aldenora Bello tirar foto e dizer que eu
que participei! Eu falei: eu prefiro não ir. Aí a Anya falou: não, mas estou
com a audiência, o Roberto também está em sessão e tu vais representando
o Ministério Público, como chefe. E fui. Chegando ao local, eu conheci o
diretor do Aldenora Bello, conheci a direção, de um modo em geral, várias
pessoas, o advogado e tudo e fiquei pensando como aquelas pessoas têm
um papel importante perante a nossa sociedade. E eu olhei o diretor
contando tudo aquilo com uma empolgação enorme que ainda tem muito a
crescer e achei aquilo tão interessante e falei: esse pessoal aqui que representa
o Hospital Aldenora Bello tem uma importância muito grande para nossa
sociedade. E ele me disse: vamos conhecer o hospital. E eu fui conhecê-lo.
Conhecendo o hospital, eu já conhecia de há muitos anos, há mais de 20
anos, e retornei ao hospital. Conhecendo o hospital. eu passando pelos
corredores. eu olhei enfermeiros andando, médicos cuidando de pacientes,
pessoas na limpeza do estabelecimento e era ali parecia uma colmeia de
abelhas, parecia uma coisa desorganizada e totalmente organizada, porque
todo mundo sabia o que fazia. E o diretor falando comigo, e ele tem toda a
importância, e a importância dele não diminuiu para mim, mas parece que
a voz dele foi diminuindo e eu comecei a ouvir a voz dos que ali trabalhavam.
E eu comecei a ver que existe a importância daqueles representantes da
instituição, de toda a diretoria, mas existe também a importância de todo
mundo que está ali cada um fazendo o seu trabalho, do médico que está ali,
do enfermeiro que está ali, da pessoa da limpeza que está ali. E ao mesmo
tempo, eu lembrei do que eu tinha dito para Anya, que eu preferia não ir ao
local porque eu não tinha participando daquela ação civil pública. E eu
comecei a pensar que aquela ação civil pública, apesar do belíssimo trabalho
da Dra. Anya, era o resultado do trabalho de muita gente, de muito servidor,
desde do servidor que recebe o representante da empresa, ou a testemunha
lá na nossa recepção, desde o servidor que faz a limpeza que deixa o
ambiente limpo para o nosso trabalho, o técnico que está ali despachando
os procedimentos, os analistas também. Então a gente começa a perceber
que é todo um conjunto. Sem tirar a importância de quem representa a
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instituição, a gente vê que aquela instituição tem muito mais coisa por trás,
tem muito mais gente por trás, é um trabalho enorme ali. E eu comecei a me
sentir também que eu também tinha a minha participação, Anya, naquela
ação civil pública que foi no dia que eu fui lá tirar foto, pelo menos isso, eu
tive essa participação. E iniciarei o meu discurso. Eu confesso aos senhores
que eu sou melhor falando de improviso do que lendo, e eu sou muito ruim
falando de improviso, mas continuemos. Inicialmente peço a Deus que
abençoe este momento. Agradeço a todos pela presença. Cumprimento os
procuradores do trabalho aqui presentes; servidores, demais trabalhadores
do Ministério Público do Trabalho; representantes da Superintendência
do Trabalho; Dra. Léa; do Ministério público; do Tribunal de Justiça;
sindicatos, associações; organizações não governamentais e a todos
presentes. Agradeço à população maranhense, que é o objetivo maior de
todas as nossas ações. Agradeço à Assembleia Legislativa do Maranhão,
especialmente ao Excelentíssimo Senhor Deputado Neto Evangelista, pela
iniciativa desta bela homenagem prestada ao Ministério Público do Trabalho
no Maranhão. Segundo Balzac, falando das mulheres, a bela idade de trinta
anos é o ápice poético da vida. Prefiro acreditar que é um dos ápices que
sempre será seguido de muitos outros ápices, incluindo os ápices que
ainda virão para o Ministério Público do Trabalho no Maranhão. Como
todos perceberão, não citarei nomes de pessoas nesse discurso sob pena
de cometer injustiças e, principalmente, para enfatizar que cada palavra
aqui dita refere-se a todos os membros e servidores que passaram ou estão
atualmente em nosso Ministério Público do Trabalho, estagiários também.
E todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para esta história. O
Ministério Público do Trabalho no Maranhão já nasceu com uma grande
missão, pois surgiu logo após a Constituição Federal de 1988, que aumentou
de forma significativa as atribuições do Ministério Público de um modo
geral. Saiamos de uma situação, quase figurativa, com funções e emissão de
parecer e composição de sessões de juízes e tribunais, para abraçar um
conjunto de novas atribuições advindas da abertura democrática e,
certamente, nem mesmo os integrantes da carreira e seus servidores tinham
uma noção exata da importância do nosso papel que estava surgindo com
o novo texto constitucional. Até então, tínhamos na seara trabalhista, em
grande parte, somente as lides individuais. E o papel do Ministério Público
do Trabalho, apesar de já ser relevante, tinha a sua importância em fases
recursais, não tendo ainda uma maior influência na vida diária do trabalhador,
nem mesmo tinha uma atuação ainda profunda na defesa de seus direitos
fundamentais. O que ocorreria em passos rápidos e também em um curto
prazo. Estávamos ainda na fase de negação da existência do trabalho análogo
ao de escravo no Brasil, apesar das denúncias já existentes da sua ocorrência,
principalmente após os trabalhos realizados por Dom Pedro Casaldáliga,
no Pará e no Mato Grosso. Não havia correntes, como chamar esse trabalho
de escravidão?, diziam. E o Maranhão era um dos campeões dessa
ilegalidade, assim como da negativa da sua existência. O trabalho infantil,
inclusive o doméstico, ainda fazia parte da nossa cultura, e os que assim
contratavam crianças e adolescentes classificavam-se como benfeitores,
visto que davam oportunidades para os infantes estudarem e viverem em
um município melhor que os de sua origem. A informalidade no mercado de
trabalho maranhense era regra geral e a contratação de servidores públicos
era na sua maior parte realizada por indicações, mesmo com a já existente
obrigatoriedade de contratação por concursos públicos. A obediência às
normas de segurança do trabalho, normalmente no setor de construção
civil, era quase inexistente. Essa era apenas uma singela parte do cenário
que existia à frente dos desbravadores, procuradores e servidores que
iniciavam suas tarefas no Maranhão no ano de 1989. Certamente, atuações
isoladas não resolveriam os problemas de uma seara tão complexa, que era
aqui observada. Assim, iniciaram-se os trabalhados com grandes parceiros,
como o Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, Justiça do
Trabalho, Organizações não-Governamentais, Centro de Defesa de
Açailândia, Comissão Pastoral da Terra, Polícias Federal, Rodoviária, Civil
e Militar, Sindicatos, Corpo de Bombeiros e muitos outros parceiros
importantes, que eu pretendo incluir também a OAB. O combate ao
trabalho análogo de escravo, por ser a irregularidade que mais feria e ainda
fere os direitos fundamentais do ser humano, foi o carro-chefe de toda a
nossa atuação que ali se iniciava com a proliferação, no Estado, das
fiscalizações por meio dos grupos móveis de erradicação do trabalho análogo

ao de escravo, por ser a irregularidade que mais feria e ainda fere os direitos
fundamentais do ser humano, foi o carro-chefe de toda a nossa atuação que
ali se iniciava, com a proliferação, no estado, das fiscalizações por meio
dos grupos móveis de erradicação do trabalho análogo ao de escravo,
realizada de forma desbravadora e com resultados extremamente
importantes. Levou-se dignidade aos trabalhadores nos mais longe rincões
deste estado, muitas vezes a locais em que o Poder Público nunca havia
alcançado antes. Foi o momento em que os integrantes do Ministério
Público do Trabalho, com demais parceiros, tornaram-se verdadeiros
bandeirantes às avessas, levando a liberdade e a dignidade aos trabalhadores
dos nossos diversos municípios e buscando os tesouros que as traças e
ferrugens não destroem, que são os tesouros da missão retamente cumprida.
Tivemos a oportunidade de olhar nos olhos desses trabalhadores, ouvir
seus pedidos de socorro e vimos, em uma prática bem dolorida e impactante,
a essencialidade de nossas atividades. Verificamos mais do que nunca que
não poderíamos nos dar o direito de fraquejar. No combate ao trabalho
infantil, foram inúmeras as atuações com instauração de inquéritos civis,
ajuizamento de ações civis coletivas e individuais em um trabalho quase
incansável, além da assinatura de termo de ajuste de conduta com empresas
e com grande parte dos municípios do Maranhão, trazendo-se especial
destaque aos termos de conduta firmados com os municípios maranhenses
para a implementação de políticas públicas no combate ao trabalho infantil,
com a garantia de reserva de uma parcela do orçamento público a este
combate, além do fortalecimento de conselhos tutelares e outros órgãos
importantes para essa atuação. Hoje, apesar de termos muito trabalho
ainda a fazer nesta seara, percebemos que contribuímos bastante para a
mudança de mentalidade a respeito da prejudicialidade do trabalho infantil.
Neste mesmo caminho de ações junto aos entes públicos municipais, pode
se citar os Termos de Ajuste de Condutas firmados com quase todos os
municípios do Maranhão para A realização de concursos públicos, além de
ações ajuizadas na Justiça do Trabalho com este mesmo desiderato, tendo
como resultado inúmeros municípios que realizaram concursos públicos
pela primeira vez por meio da nossa atuação. Não se podendo esquecer do
pioneirismo do Ministério Público do Trabalho no Maranhão na
implementação de políticas públicas de erradicação do trabalho análogo ao
de escravo, sendo a primeira Procuradoria do país a assinar um Termo de
Ajuste de Conduta neste sentido com o Estado da Federação, cujo modelo
de atuação está sendo seguido por outras Procuradorias do Trabalho no
país. Parabenizamos aqui também o Governo do Estado por essa decisão
de assinar um documento tão importante para o combate ao trabalho
análogo de escravo em nosso Maranhão. Nesta mesma área de combate ao
trabalho análogo de escravos temos uma importante parceria com a OIT, a
ONG Repórter Brasil e também com o Governo do Estado no Projeto
‘Escravo, nem pensar!’, sendo que o Maranhão foi o primeiro Estado do
Brasil a aderir a esse projeto de ações educativas voltadas à prevenção e ao
combate do trabalho escravo. Nossas atuações, porém, vão muito mais
além: através do combate à discriminação dos estabelecimentos
empregatícios, inserção de trabalhadores com deficiência no mercado de
trabalho, combate ao assédio moral no emprego, combate à exploração
sexual, combate ao tráfico de pessoas e demais situações de precarização
do trabalhador, inclusive com soluções de conflitos entre empregadores,
trabalhadores, sindicatos e entes públicos pela realização de inúmeras
mediações. Assim temos conseguido a pacificação das partes e obtido
benefícios sociais imensos. Com palestras, treinamentos, visitas às escolas,
participação em órgãos colegiados, temos levado informações sobre direito
dos trabalhadores a toda sociedade, transmitindo informações não só sobre
Direito do Trabalho, mas principalmente sobre direitos fundamentais e
sobre a dignidade dos trabalhadores. Acrescenta-se a tudo isso as incontáveis
destinações sociais de valores advindos de condenações em ações civis
públicas e coletivas ou de ações de execução de termo de ajuste de conduta,
em citações em que os valores de ressarcimento, a título de dano moral
coletivo, são revertidos para a própria comunidade. E aqui como exemplo,
cita-se a recente destinação da quantia de mais R$ 8 milhões ao Hospital
Aldenora Bello, que me referi há pouco, entidade pioneira do tratamento
de câncer do Maranhão. E que para se ter uma ideia da importância da
doação, esse estabelecimento hospitalar que possui uma fila com 900
pacientes à espera de cirurgia oncológica e com média de espera de 1 ano,
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com os equipamentos adquiridos por meio da quantia doada haverá redução
da fila para 60 a 90 dias. Mais um trabalho social de valor incalculável.
Nem tudo são flores, entretanto. Muitas das irregularidades pelas quais
lutamos teimam em subsistir, apesar de termos tido melhoras acentuadas
em todas elas. Perdemos também há poucos anos um grande guerreiro, que
inclusive era prata da casa e estamos vivendo uma das fases mais difíceis
da nossa atuação, seja em relação aos problemas financeiros, com cortes de
gastos públicos que afetam diretamente as nossas atividades, situação que
levou ao fechamento de duas séries de Procuradorias do Trabalho, Bacabal
e Caxias. Seja pelos ataques sofridos à atuação do Ministério Público, de
modo geral, por meio de dispositivos legais, como em alguns aspectos da
lei de abuso de autoridade, seja em situações especificas relacionadas ao
Ministério Público do Trabalho, com ameaças concretas de extinção do
órgão, com a tentativa de esvaziamento das nossas atuações, através do
corte sistemático e talvez premeditado de direitos, outrora considerados
consolidados dos trabalhadores, dando-se a impressão de que os grandes
culpados pela situação de crise pela qual passa o país, são os trabalhadores
e os órgãos que atuam em sua defesa, mas não estamos parados, olhando
a banda passar, pois qualquer mudança para melhor nunca veio e nem virá
de presente para nós. Utilizando-se de uma frase de Dante Alighieri, de
que no inferno os lugares mais quentes são reservados àqueles que
escolheram a neutralidade em tempo de crise, nós nunca ficamos neutros e
sempre buscamos o nosso espaço. Hoje, apesar de toda a crise porque
passa a instituição, vislumbramos um horizonte de crescimento e estamos
fazendo acontecer essa visão, pois sabemos da importância do papel que
exercemos e não deixaremos que as nossas instituições em defesa da
sociedade sejam destruídas, sob pena de pagarmos um preço bastante alto,
em termos de queda de qualidade de vida da população, aumento das
diferenças salariais, sociais e da concentração das riquezas e eliminação de
salva guardas, principalmente para os cidadãos mais vulneráveis. Lembro-
me que há alguns anos, tínhamos um confronto de valores resumido na
indagação “a natureza dificulta o progresso?” Hoje, parece que a pergunta
modificou para “o trabalhador dificulta o progresso?” e nós temos certeza
que não. E nossa missão, hoje, é difundir esta certeza fazendo valer mais
que nunca a nossa missão constitucional de defesa dos direitos
fundamentais. Entendemos que esses 30 anos, sejam apenas a juventude
da instituição e o brilho nos olhos continuam da mesma forma daqueles
tempos longínquos na Rua do Alecrim, no centro da nossa São Luís,
quando iniciávamos as nossas lutas olhando para a frente, sempre com a
esperança e certeza de que o melhor ainda estar por vir, obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
NETO EVANGELISTA – Destaco a presença do nobre deputado estadual,
deputado Ariston, presente aqui prestigiando a nossa sessão solene,
presença dos procuradores: Tânia Gadelha, Marcos Antônio de Sousa
Rosa, Marcos Sérgio Castelo Branco Costa, Maurício Pessoa Lima, Márcia
Cristina Aliaga, senhor Anderson Régis Cavalcante, Diretor Regional do
Ministério Público do Trabalho, excelentíssimo senhor Manoel Lopes
Veloso, Juiz Titular da 3° Vara do Trabalho. Uma hora eu fiquei preocupado,
seu discurso lido foi assim, você disse que você fala melhor de improviso,
fiquei preocupado em você querer levar essa tribuna e tomar a vaga da
gente, aqui na Assembleia, parabéns pelo pronunciamento, mas fala com
causa própria, fala com o coração, em primeiro lugar. Concedo a palavra ao
procurador-geral do Trabalho, senhor Alberto Bastos Balazeiro.

O SENHOR ALBERTO BASTOS BALAZEIRO – Bom dia a
todos e a todas. Queria saudar a Mesa, saudar inicialmente o Excelentíssimo
Deputado Neto Evangelista, autor da proposição e Presidente desta Sessão
Solene; o Excelentíssimo Senhor Rodrigo Maia, Procurador Geral do Estado,
neste ato, representando o Senhor Governador Flávio Dino; o Excelentíssimo
Senhor Desembargador Luís Cosmo da Silva Júnior, neste ato,
representando o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª; o Excelentíssimo
Senhor Maurel Mamede Selares, meu amigo, Procurador Chefe do
Ministério do Trabalho aqui no Maranhão; o Excelentíssimo Senhor
Raimundo Nonato Silva Júnior, Secretário Municipal de Relações
Parlamentares, neste ato, representando o Prefeito de São Luís, Edivaldo
Holanda Júnior; a Excelentíssima Rebeca Cossetti, Chefe do Setor de

Fiscalização do Trabalho da Superintendência Regional do Maranhão; a
Excelentíssima Doutora Sandra Gonçalves, Presidente da Comissão de
Advocacia Trabalhista da OAB - Seccional do Maranhão, representando,
neste ato, o Presidente Tiago Diaz; colegas do Ministério Público aqui
presentes; Senhor Parlamentar Deputado Ariston, que também nos prestigia
aqui; servidores do Ministério Público e desta Casa, advogados, minhas
senhoras e senhores. Hoje é sem dúvida um dia marcante na história do
Ministério Público do Trabalho. Esse dia de celebração do passado lembra
o pai da História, o grego Heródoto. Naqueles primórdios da civilização,
definiu com simplicidade a importância para a humanidade entender o seu
passado, se ele pensar o passado, compreender o presente, idealizar o
futuro. E é isso que estamos fazendo, aqui, hoje. Ao revisitar a história
dessa recente instituição na vida do povo maranhense, podemos também
compreender claramente o papel dessa mesma instituição nos dias de hoje
e, ainda mais, podemos projetar o futuro do MPT. Quis o destino que
houvesse uma coincidência de circunstâncias que fazem dessa data, de
fato, mais especial. De um lado, o Ministério Público do Trabalho no
Maranhão está em festa comemorando 30 anos de sua instalação nesse
importante Estado da Federação e, ainda, Senhor Presidente, festejando a
recente posse do Doutor Maurel Mamede Selares, meu colega de concurso
no cargo de Procurador Chefe da regional. A regional maranhense do parquet
laboral foi criada pela Lei n° 7.671, de 21 de setembro de 1988, mas
somente foi instalada, de fato, em 26 de maio de 1989. Além de sua sede na
capital maranhense, a 16º região também conta com as procuradorias nas
cidades de Imperatriz, Caxias e Bacabal. As últimas com as atividades
sendo provisoriamente atendidas por outras e pela regional da capital, mas
cujo retorno e pleno funcionamento é compromisso da nossa gestão na
Procuradoria Geral do Trabalho. Mais ainda, é compromisso da nossa
gestão, Doutor Maurel, botar em São Luís a sua primeira sede própria. E
essa melhoria das condições físicas e estruturas na instituição do Maranhão
tem como razão de ser prestar o melhor serviço à sociedade e dar as
melhores condições de trabalho ao nosso corpo de servidores, terceirizados,
estagiários, hoje, na casa de 73 servidores, 13 membros, todos irmanados
por trazer a dignidade do trabalho aos 217 municípios maranhenses.
Acrescento que a nossa instituição aqui trintenária tem um novo gestor,
como eu havia dito, doutor Maurel Selares, plenamente à altura da sua
grandiosa missão institucional para cujo exercício reúne todas as qualidades
necessárias. Preciso também fazer, neste momento, um sincero
agradecimento ao doutor Luciano Aragão que respondeu pela instituição
nesses últimos dois anos. Doutor Luciano, já em parceria com o colega
Maurel, soube conduzir essa regional com sabedoria, e espírito público
num cenário tão diverso do ponto de vista orçamentário, legislativo e
institucional. Teve habilidade para conduzir a regional com precisão e hoje
nos ajuda de modo substancial. Senhor Presidente, o procurador-chefe
anterior é o nosso diretor geral em Brasília hoje, exercendo o cargo de
diretor geral. Também aqui a coordenadora nacional de Meio Ambiente do
Trabalho, lotada no Maranhão. Então, o Maranhão está prestigiado
duplamente. Também nós estamos prestigiados em Brasília com a presença
de dois maranhenses, minha amiga. Minhas senhoras e meus senhores,
festejamos aqui a história de 30 anos do Ministério do Trabalho do
Maranhão, história construída por muitos que se dedicaram e deram o seu
sacrifício a esta Casa e a este Estado, mas que também se renova. Eu vou
aqui chamar você de decano, Maurício, porque estava aqui Roberto Magno,
mas eu vou chamar você de decano na sequência, você e Ânia, no cenário
de defesa diária de Direito Social e das instituições trabalhistas. E é essa a
coincidência a que aludi inicialmente. Amplamente divulgada ontem, o
noticiário oficial de hoje traz o texto da Medida Provisória nº 905 que
parece repetir a equivocada ideia de que a redução de direitos pode ser
fomento da economia, quando o ciclo econômico, para ser induzido, exigiria
o inverso, que é o mercado consumidor forte. Os sonhados empregos da
reforma trabalhista de 2017 hoje ainda patinam em inúmeros recordes de
informalidade. O texto provisório, em novo e grave equívoco, adentra
temas centrais da própria atuação do Ministério Público do Trabalho,
Desembargador Góis, a exemplo da dinâmica dos termos de reajuste de
conduta e da destinação da reparação, mas que, certamente, encontrarão
correções e limites no Congresso Nacional e no confronto com a
Constituição Federal. Em tempos turbulentos, como os que vivemos
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atualmente, queremos sempre ser porta-vozes da esperança. Se por um
lado os desafios que se põem no horizonte de nossa instituição são mais
difíceis, por outro temos a determinação de um Ministério Público do
Trabalho mais forte e efetivo. Nossa instituição deve se manter fiel ao seu
corolário de defesa do direito social e, ao mesmo tempo, ser capaz de se
reinventar, de usar da inovação como meio para vencer obstáculos, ser
ambiciosa a ponto de buscar sempre um lugar de maior relevância na nossa
sociedade. Combater a chaga do trabalho em condições análogas a da
escravidão em um estado com histórico de quase 2.700 resgatados de 2003
a 2018, o mesmo lutar pela erradicação de sua prática correlata, o trabalho
infantil com números próximos a 100 mil, sendo estimativa do IBGE, ou
ainda enfrentar um cenário com três, quase quatro mil ações de trabalho,
apenas em 2018, é reconhecer que fizemos muito bem, mas temos muito
ainda por fazer. Saiba, Dr. Maurel, para essa missão de fazer avançar o
nosso MPT, a regional no Maranhão contará sempre com meu apoio
incondicional e de todo corpo de gestão do Ministério Público do Trabalho
em Brasília. Estamos conduzindo o MPT em três vertentes, mas com o
mesmo objetivo: ser mais relevante para a sociedade brasileira. Os eixos:
Gestão Administrativa e Orçamentária eficiente. Aprimoramento da forma
de atuação para ser mais resolutiva. E a projeção institucional perante a
nossa sociedade. O Ministério Público do Trabalho está também
repensando a sua forma de atuação. A tão debatida Resolução 166 se insere
nesse contexto de se buscar uma atuação mais resolutiva e está sendo
maturada em um intenso processo de discussão, para qual convido todos
os colegas a participarem, a sociedade também, realizado e sendo conduzido
pela comissão de membros do Conselho Superior. O MPT pode e deve
produzir bons resultados. Articular soluções, ser positivo. Somos hoje
uma instituição adepta ao diálogo, uma instituição que fala com todos os
segmentos, que põe à mesa de forma técnica as questões, e debate, que é o
que precisamente faremos com a MP 905. Mas dialogar não nos impedirá
de agir com firmeza quando verificado qualquer vilipêndio ao direito social
e às instituições que o tutelam. É nesse sentido que estamos abrindo canais
diretos de diálogo com todos os interlocutores institucionais. Fazemos
parte da República e dela somos peça fundamental. Devemos, portanto,
ocupar, contiver nosso espaço, dialogando com Legislativo, Judiciário,
Executivo e com os demais atores institucionais. Só mesmo por meio do
diálogo franco, baseado na técnica poderemos cumprir efetivamente o
papel atribuído pela Constituição, a Parquet Laboral. Agradeço, por fim, a
todos aqueles que fizeram e fazem história do MPT no Maranhão. Cada
trabalhador maranhense festeja hoje conosco. Agradeço a sensibilidade do
Senhor Deputado proponente que destacou de forma única a atuação do
Ministério Público do Trabalho no Maranhão. Façamos tudo que estiver
ao nosso alcance para entregar para a sociedade um MPT mais resolutivo
e muito mais relevante. É dia de festejar, mas é dia de agir. Seguimos firmes.
Parabéns, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
NETO EVANGELISTA – Registro a presença da Deputada Mical
Damasceno aqui presente na Sessão Solene em homenagem aos 30 anos do
Ministério Público do Trabalho. E confesso aos senhores e as senhoras a
minha felicidade em poder ter sido ao autor desta proposição, apoiada por
todos os pares aqui, aprovados por todos os pares desta Sessão Solene
haja vista a necessidade de ser pautada qualquer Sessão Solene, na Casa,
para apreciação dos membros da Assembleia e toda a Assembleia aprovou,
reconhecendo, assim, a importância do Ministério Público do Trabalho no
nosso Estado. E confesso aos senhores que quando essa discussão aqui,
inclusive com o Presidente Othelino, Presidente da Casa, da apreciação
desta Sessão Solene, eu dizia ao Presidente de algumas identificações que
eu tinha com o próprio Ministério Público do Trabalho, haja vista quando
fui Secretário de Desenvolvimento Social aqui do Estado do Maranhão,
desenvolvemos alguns planos, alguns seminários de erradicação do trabalho
infantil. Recordo-me, em 2016, quando cheguei a chamar 70 municípios
com maior índice de trabalho infantil aqui no Estado, colocamos dentro de
um seminário, discutindo e capacitando os gestores públicos desses
municípios para ir ao enfrentamento também desse grave problema que
temos aqui ainda no Maranhão. E coincidência ou não, o Ministério Público
do Trabalho, assim como a Constituição faz 30 anos, nesses últimos anos,

eu também faço, não sei se foi coincidência ou se foi obra do destino, mas
fico muito feliz em poder ser o autor dessa Proposição, em um momento
que se faz mais necessário ainda a participação efetiva do Ministério
Público do Trabalho, a união das Instituições, porque vivemos ainda um
momento de economia fraca que começa a ter algum tipo de reação, mas
ainda não veio os seus reflexos ainda para o cidadão, ou seja, nós temos
ainda muitos brasileiros, muitos maranhenses fora do mercado de trabalho
e a partir do momento em que a Assembleia Legislativa, representação da
população do Maranhão, homenageia o Ministério Público do Trabalho, é
também convidando, abrindo as portas do Poder Legislativo do Maranhão
para que nós possamos fazer essa discussão juntos. A Assembleia vem
discutindo temas dessa natureza, antes de vir para a Sessão Solene estava
no seminário que a Assembleia está promovendo: “o Maranhão discutindo
o Brasil”, onde eram discutidas as PECs que estão tratando sobre a reforma
Tributária. E a mídia divulga bastante duas reformas que estão postas e, a
meu ver, e me parece que é de fato a principal proposta apresentada, a 45,
apenas trata de uma simplificação, uma unificação aí dos tributos. E a
gente discutia aqui Assembleia Legislativa a necessidade de irmos além, de
taxarmos mais quem pode pagar mais, e taxarmos menos quem pode pagar
menos. E quem é que pode pagar menos? É sobretudo o trabalhador, que
é o alvo do trabalho do Ministério Público, garantir essa dignidade da
pessoa humana, e nessa discussão dessa apresentação de um novo modelo
de Reforma Tributária, chegamos à conclusão, depois de diversos estudos,
que essa taxação de riqueza, de acordo com a renda, de acordo com o
patrimônio, nós taxaríamos a mais do que é hoje, os vinte e sete meio por
cento de tributação, no Imposto de Renda, em apenas algo em torno 2,8%
da população brasileira, ou seja, a grande maioria da população do País, ela
e, por consequência também no Maranhão, ela teria uma taxação de imposto
menor, obviamente, se você casando, quando você tira imposto você tem
achar outros espaços para acrescentar o nosso orçamento, é justamente
fazendo esse balanço entre quem ganha menos e quem ganha mais, e
quando a gente faz isso permite que a pessoa de baixa renda não seja
apenas um mero consumidor, mas seja uma pessoa também que possa
começar a pensar em outro estilo de vida financeira, até mesmo quando a
gente discutia agora lá embaixo no investimento, porque nós somos um
País aí dentro da OCDE que tem a maior taxa de imposto sobre consumo,
e quem são os maiores consumidores? São os trabalhadores, são as pessoas
de menor renda, são as pessoas que a Assembleia Legislativa sempre busca
ter uma atenção maior. Eu tenho certeza absoluta que o Ministério Público
do Trabalho também porque são os trabalhadores que fazem o nosso
Maranhão, que fazem o nosso Brasil. E desse diapasão da criação do
Ministério Público do Trabalho junto com a Constituição, jamais poderia
faltar a figura do MPT, porque, afinal de contas, essa Constituição de 1988
elegeu ali a dignidade da pessoa humana como centro de gravidade desse
universo jurídico. Então era necessário ter uma instituição que pudesse
olhar, de fato, para aqueles que constroem o nosso País, que são os
trabalhadores. Portanto, nestes 30 anos do Ministério Público do Trabalho,
eu parabenizo a instituição, em nome dos Senhores, em nome das Senhoras,
que são Procuradores do Trabalho, em nosso Estado, e que ajudam o
desenvolvimento no Maranhão. Sei que existem alguns procuradores que
não são maranhenses e, nos dias de hoje, e assim eu ouço meus filhos
falando, se a gente pode dar spoiler, quando eu vou contar alguma coisa lá
em casa, meu filho fala assim, o do meio: pai, mas isso spoiler. E dando um
spoiler eu conversava com o pessoal da direção do MTT, falavam que
existem alguns Procuradores que não são maranhenses e prestam serviços
aos maranhenses e seria justo que a Assembleia Legislativa pudesse
homenagear tornando estes Procuradores como cidadãos maranhenses. E
aí fica inclusive essa discussão já na Assembleia Legislativa. Já olho alguns
Procuradores sorrindo aqui, mas, na verdade, é um reconhecimento ao
trabalho que vocês desenvolvem pelo nossos Estado, que é um Estado
potencialmente rico, mas uma riqueza não transferida para as pessoas. E
isso é algo que deve ser debatido, jamais deve ser cerceado esse debate em
nosso Estado. Portanto, o meu reconhecimento aos Senhores e às Senhoras
que fazem o Ministério Público do Trabalho no Maranhão. E, sem dúvida
nenhuma, fazem o sorriso de muito trabalhadores do nosso Estado, no
momento em que precisam da ação dos Senhores. Obrigado. Nada mais
havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.
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