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COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)

I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Titulares

PRESIDENTE

Suplentes

Deputado Márcio Honaiser
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Adriano
Deputado Ariston

Deputado Vinicius Louro
Deputado Helio Soares
Deputado Neto Evangelista
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Roberto Costa
Deputado Wendell Lages

VICE-PRESIDENTE
REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle
PRESIDENTE:
Dep. Prof. Marco Aurélio
VICE-PRESIDENTE
Dep. Wendell Lages
REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

Suplentes

Deputado Wellington do Curso
Deputado Neto Evangelista
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula
Deputada Betel Gomes
Deputado Carlinhos Florêncio

Deputado Helio Soares
Deputado Ciro Neto
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Ariston
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Wendell Lages
Deputada Daniella

PRESIDENTE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

V - Comissão de Saúde
Titulares

Deputado Ciro Neto
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Helio Soares
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Antonio Pereira
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Wendell Lages

Deputado Neto Evangelista
Deputado Wellington do Curso
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Duarte Junior
Deputada Daniella
Deputado Roberto Costa
Deputado Prof. Marco Aurélio

Titulares

Suplentes

Deputado Wellington do Curso
Deputado Vinícius Louro
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Dr. Yglésio
Deputada Ana do Gás
Deputada Betel Gomes
Deputado Ricardo Rios

PRESIDENTE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Márcio Honaiser
Deputada Prof. Socorro Waquim
Deputado Adelmo Soares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Roberto Costa
Deputado Wendell Lages

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 14:00
SECRETÁRIA

Deputado Vinícius Louro
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Ciro Neto
Deputada Ana do Gás
Deputado Adelmo Soares
Deputado Roberto Costa
Deputado Fabio Macedo

Suplentes

Deputado Vinícius Louro
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Wendell Lages

Suplentes

Deputada Mical Damasceno
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Deputado Ciro Neto
Deputado Edson Araújo
Deputada Ana do Gás
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios

Suplentes

Deputado Wellington do Curso
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Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Adriano
Deputado Leonardo Sá

Deputado Helio Soares
Deputada Betel Gomes
Deputado Vinícius Louro
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Ana do Gás
Deputado Adriano
Deputada Mical Damasceno

PRESIDENTE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

Titulares

Deputado Vinícius Louro
Deputado Leonardo Sá
Deputado Neto Evangelista
Deputado Rafael Leitoa
Deputada Daniella
Deputada Betel Gomes
Deputado Pastor Cavalcante

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

Dep. Dr. Yglésio

Dep. Adelmo Soares

SECRETÁRIA

Suplentes

Deputada Helena Duailibe
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Wellington do Curso
Deputado Adelmo Soares
Deputado Duarte Junior
Deputado Roberto Costa

Suplentes

Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Fabio Macedo
Deputado Jota Pinto
Deputado Edson Araújo
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputada Prof. Socorro Waquim
Deputado Pastor Cavalcante

Suplentes

Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Edson Araújo
Deputado Duarte Junior
Deputado Wendell Lages
Deputada Mical Damasceno

X - Comissão de Ética

PRESIDENTE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

Titulares

Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Ariston
Deputado Wendell Lages
Deputada Helena Duailibe

Suplentes

Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Vinícius Louro
Deputado Pastor Cavalcante
Deputada Daniella
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Adriano
Deputado Jota Pinto

XII - Comissão de Segurança Pública
PRESIDENTE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

Titulares

Deputado Márcio Honaiser
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Jota Pinto
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Edson Araújo
Deputada Betel Gomes
Deputado Leonardo Sá

XIII - Comissão de Turismo
REUNIÕES:
Quintas-feiras | 08:30

Deputado Helio Soares
Deputado Ciro Neto
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ariston
Deputado Antonio Pereira
Deputada Betel Gomes
Deputada Prof. Socorro Waquim

VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos

XI - Comissão de Assuntos Econômicos
Titulares

Deputado Jota Pinto
Deputado Wendell Lages
Deputado Neto Evangelista
Deputado Antonio Pereira
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Adriano
Deputada Betel Gomes

Titulares

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Titulares

Suplentes

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional

VII - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias
Titulares

Deputado Márcio Honaiser
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Neto Evangelista
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Duarte Junior
Deputado Wendell Lages
Deputado Prof. Marco Aurélio

IV - Comissão de Administração Pública,
Seguridade Social e Relações de Trabalho

III - Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia
Titulares

Titulares

Titulares

Suplentes

Suplentes

Deputado Vinícius Louro
Deputada Ana do Gás
Deputado Neto Evangelista
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputada Daniella
Deputado Roberto Costa
Deputado Fabio Macedo

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13 / 07 / 2022 – 4ª FEIRA
PROGRESSISTA – ........................................................... 09MINUTOS
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – (PSD).................... 06 MINUTOS
BLOCO PARL. INDEPENDENTE-(MDB/PV)...............06 MINUTOS
BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.............23 MINUTOS
BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO .PDT/-PL- PSC.........17 MINUTOS
ESCALA RESERVA
PODEMOS.............................................................05 MINUTOS
ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 13.07.2022 – (QUARTA-FEIRA)
I - PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNO – REGIME DE URGÊNCIA(REQ
Nº 192/22)
1. PROJETO DE LEI Nº 324/2022 DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, QUE DISPÕE SOBRE A ALÍQUOTA DO
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E COMUNICAÇÃO (ICMS) INCIDENTE SOBRE BENS E SERVIÇOS
CONSIDERADOS ESSENCIAIS PELA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 194, DE 23 DE JUNHO DE 2022. DEPENDE DE PARECER DAS COMISSÕES TÉCNICAS.
II - PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
2. PROJETO DE LEI Nº 050/2022 DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A LIBERDADE
RELIGIOSA E/OU CREDO E A APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS A QUEM PRATICAR ATOS DE DISCRIMINAÇÃO POR MOTIVO DE RELIGIÃO OU CRENÇA, NO ÂMBITO
DO ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
– RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA.
3. PROJETO DE LEI Nº 170/2022, DE AUTORIA DO
DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, INSTITUI O DIA ESTADUAL DO NOTÁRIO E REGISTRADOR PÚBLICO NO ÂMBITO
DO ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
– RELATOR DEPUTADO ADRIANO.
4. PROJETO DE LEI Nº 251/2022, DE AUTORIA DO
DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, CLASSIFICA O MUNICÍPIO
DE BALSAS COMO DE RELEVANTE INTERESSE TURÍSTICO.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO
CIRO NETO.
5. PROJETO DE LEI Nº 236/2022 DE AUTORIA DA
DEPUTADA DANIELLA, QUE INSTITUI O DIA ESTADUAL DE
COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MENINA E MULHER COM
DEFICIÊNCIA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA.
6. PROJETO DE LEI Nº 440/2019 DE AUTORIA DA DEPUTADA DANIELLA, QUE DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO
INCISO I DO ART. 10 DA LEI Nº 7.736 DE 25 DE ABRIL DE 2002
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA– (ACATANDO SUBSTITUTIVO) RELATOR DEPUTADO
DR. YGLÉSIO.
III - PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
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1º TURNO TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
7. PROJETO DE LEI Nº 576/2021 DE AUTORIA DO DEPUTADO CIRO NETO, DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE
DA COMUNICAÇÃO DOS CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL AO
MINISTÉRIO PÚBLICO, DA REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE
NASCIMENTO REALIZADO POR MÃES E/OU PAIS DE MENORES DE 14 (QUATORZE) ANOS. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
– RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURELIO.
8. PROJETO DE LEI Nº 217/2022 DE AUTORIA DO DEPUTADO CIRO NETO, DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO SELO
DE QUALIDADE E AUTENTICIDADE ARTESANAL INDÍGENA,
PRODUZIDO NO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORAVEL DA COMISSÃO DE
CONTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA.
9. PROJETO DE LEI Nº 227/2022 DE AUTORIA DO DEPUTADO CIRO NETO, INSTITUI A REALIZAÇÃO, EM CARÁTER ANUAL, DA “SEMANA DE VALORIZAÇÃO DE MULHERES
QUE FIZERAM HISTÓRIA” NO ÂMBITO DA REDE ESTADUAL
DE EDUCAÇÃO.COM PARECER FAVORAVEL DA COMISSÃO
DE CONTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADRIANO.
IV - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
10. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº
22/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ MARANHENSE À SENHORA
PAULA CRISTINA DE ASSIS NASCIMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA.
V – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM 1º E 2º TURNO – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº
195/2022)
11. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 043/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES. QUE CONCEDE O TÍTULO
DE CIDADÃO MARANHENSE AO MÉDICO VETERINÁRIO SEVERINO PESSOA DE LIMA. DEPENDE DE PARECER DA COMISSÃO TÉCNICA.
VI– PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM 1º TURNO-TRAMITAÇÃO ORDINARIA
12. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 013/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR
GILSON RAMALHO DE LIMA. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
– RELATOR DEPUTADO ADRIANO.
VII – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
13. REQUERIMENTO Nº 191/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA DETINHA, SOLICITANDO 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, OS PROJETOS DE

4

4

QUARTA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2022

LEI NºS 080/2022, QUE INSTITUI A “CAMPANHA COM A FORÇA
DO CORAÇÃO LILÁS”, EM UNIDADES DE ENSINO DA REDE
PÚBLICA E PRIVADA E Nº 259/2022, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO AS MULHERES COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, AMBOS DE SUA AUTORIA.
14. REQUERIMENTO N° 193/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO JOTA PINTO, SOLICITANDO QUE, SEJA DISCUTIDO E VOTADO, EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE
SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 330/2022, DE SUA AUTORIA.
VIII - REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DA MESA
15. REQUERIMENTO Nº 197/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, SOLICITANDO QUE SEJA ENVIANDA MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIARES DO ENGENHEIRO VICENTE CAVALCANTE FIALHO, FALECIDO EM 12
DE JULHO DE 2022 .
PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE
EMENDAS
DATA: 12/07/2022 –TERÇA-FEIRA
ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
MOÇÃO Nº 017/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO
MÁRCIO HONAISER, ENVIA MOÇÃO DE APLAUSOS AO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, E EXTENSIVO AOS CAROLINENSES, PELA COMEMORAÇÃO DO SEU ANIVERSÁRIO DE 163
ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 321/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA DETINHA, QUE ELEVA A “DANÇA PORTUGUESA” À CONDIÇÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL E CULTURAL DO ESTADO DO MARANHÃO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 322/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA DETINHA, QUE INSTITUI A CAMPANHA
“COM O CORAÇÃO DE MULHER”, NO ÂMBITO DO ESTADO
DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 323/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA DETINHA, CONSIDERA DE UTILIDADE
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARANHÃOZINHO - APAE, NO MUNICÍPIO DE MARANHÃOZINHO - MA.
ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 320/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, QUE GARANTE
AOS CANDIDATOS INSCRITOS NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) E NOS VESTIBULARES DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS A GRATUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL RODOVIÁRIO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.
ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 046/2022,
DE AUTORIA DA DEPUTADA MICAL DAMASCENO, QUE
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO PASTOR AMARILDO MARTINS DA SILVA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 043/2022,
DE AUTORIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE CONCEDE
O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO MÉDICO VETERINÁRIO SEVERINO PESSOA DE LIMA.
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 044/2022,
DE AUTORIA DO DEPUTADO WENDELL LAGES, QUE CON-

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
CEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO JOSÉ RIBAMAR
DE OLIVEIRA “CANHOTEIRO” À HANDEBOLISTA SILVIA
HELENA ARAÚJO PINHEIRO PITOMBEIRA.
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 045/2022,
DE AUTORIA DO DEPUTADO ADRIANO, QUE CONCEDE A
MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN”
AO SR. ALBERTO PESSOA BASTOS.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº317/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, QUE DETERMINA
A SUBSTITUIÇÃO DE SIRENES SONORAS NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICOS E PRIVADOS DO ESTADO DO
MARANHÃO, PARA NÃO GERAR INCÔMODOS SENSORIAIS
AOS ALUNOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
(TEA).
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 318/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA DRª HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI O
DIA ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO À PSICOFOBIA, A SER
CELEBRADO NO DIA 12 DE ABRIL.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 319/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA DRª HELENA DUAILIBE, QUE INCLUI NO
CALENDÁRIO DE COMEMORAÇÕES OFICIAIS A “SEMANA
ESTADUAL DA LONGEVIDADE”.
ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
Não matéria em quarta sessão.
Diretoria Geral de Mesa, 12 de julho de 2022.
Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia doze de julho de dois mil e vinte e dois.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado Wellington do Curso.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ciro Neto.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Antônio Pereira,
Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires,
Ciro Neto, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda,
Edson Araújo, Fábio Macedo, Hélio Soares, Jota Pinto, Márcio
Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará
Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim,
Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Wellington
do Curso, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Daniella, Detinha, Doutora
Thaíza Hortegal, Glalbert Cutrim, Pastor Cavalcante, Vinícius Louro e
Wendell Lages.
I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Em nome do povo e invocando a
proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o Senhor
Segundo Secretário para fazer a leitura do texto bíblico e da Ata da
sessão anterior.
O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CIRO NETO (lê texto bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Ata lida e considerada aprovada. Com a
palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do Expediente.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZITO ROLIM – (lê Expediente).
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II – EXPEDIENTE.
PROJETO DE LEI N° 325/2022
Dispõe sobre o programa de estímulo à implantação das tecnologias de
conectividade móvel no estado do Maranhão viabilizar a chegada da tecnologia de
quinta geração (5G).
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º – O Poder Executivo poderá instituir o “Programa de Estímulo à Implantação das tecnologias de conectividade móvel”, com o
objetivo de estimular a implantação de infraestrutura de telecomunicações para promover o melhor ambiente de desenvolvimento da economia digital, no âmbito do Estado do Maranhão.
§ 1º – Considera-se como economia digital aquela baseada em
tecnologias de computação digital, que se caracteriza por incorporar
a internet, as tecnologias e os dispositivos digitais, inclusive as mídias
digitais, nos processos de produção, na comercialização ou distribuição
de bens e na prestação de serviços.
Art. 2º – O Programa de Estímulo à Implantação das tecnologias
de conectividade tem por finalidade:
I – Estimular a implantação das tecnologias de conectividade 4G
e 5G para promoção e inclusão do ambiente favorável à economia digital e ao desenvolvimento econômico do Estado do Maranhão;
II – Promover o debate acerca dos ganhos e impactos advindos
da chegada da tecnologia 5G;
III – estimular a modernização das legislações locais que tratam
da implantação de infraestrutura de telecomunicações para permitir a
atualização tecnológica das redes;
IV – Cooperar com os entes municipais para o alinhamento das
legislações locais ao arcabouço legal e regulatório que tratam da implantação de infraestrutura de telecomunicações;
V – Desenvolver estratégias para modernizar, simplificar e dar
celeridade aos processos de licenciamento das infraestruturas de telecomunicações de modo a estimular sua implantação e regularização, com
vistas a atração de investimentos no Estado do Maranhão;
VI – Desenvolver ambiente favorável à expansão da conectividade em áreas periféricas dos grandes centros urbanos Maranhenses, bem
como no interior do estado e suas zonas rurais;
VII – Atuar, em cooperação com startups e empreendimentos digitais de comunidades ou territórios periféricos, para a implementação
do Programa de que trata esta Lei.
Art. 3º – A implementação do Programa de Estímulo à Implantação das tecnologias de conectividade móvel, se dará através das seguintes medidas:
I – Indicação de texto base, aos executivos e legislativos municipais, para Projeto de Lei que trata da ocupação e uso de solo na implantação da infraestrutura de suporte de telecomunicações (torres, postes,
topos de prédio, mobiliário urbano etc.);
II – Realização de eventos com os legislativos municipais para
divulgação dos impactos e ganhos advindos da implantação do 5G e
definição de estratégias para fomentar a expansão da infraestrutura de
telecomunicações por legislações modernas e processos ágeis, eficazes
e eficientes de licenciamento;
III – Promoção do debate entre os vários interlocutores envolvidos na implantação do 5G, incluindo as esferas federais, estaduais
e municipais do Setor Público, os empreendedores da indústria de telecomunicações e entidades representativas dos setores produtivos da
economia digital baseada na conectividade.
Art. 4º – Fica definido, na forma do Anexo I, o texto base, com
caráter indicativo, para elaboração de projetos de lei, no âmbito dos municípios do Estado do Maranhão, com vistas à modernização da legislação municipal sobre infraestrutura de suporte para telecomunicações.
Art. 5º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO I – PROPOSTA DE PROJETO DE LEI MUNICIPAL
Dispõe sobre normas para a implantação e compartilhamento de
infraestrutura de suporte e de telecomunicações.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 6º – A implantação e compartilhamento de infraestrutura de
suporte e de telecomunicações no município fica disciplinada por esta
lei, observado o disposto na legislação e na regulamentação federal pertinente.
§ 1º – Não estão sujeitas às prescrições previstas nesta Lei os
radares militares e civis, com propósito de defesa ou controle de tráfego
aéreo, bem como as infraestruturas de radionavegação aeronáutica e as
de telecomunicações aeronáuticas, fixas e móveis, destinadas a garantir
a segurança das operações aéreas, cujos funcionamentos deverão obedecer à regulamentação própria.
Art. 7º – Para os fins de aplicação desta lei, adotar-se-ão as normas expedidas pela Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel
– e as seguintes definições:
Área Precária: área sem regularização fundiária.
Detentora: pessoa física ou jurídica que detém, administra ou
controla, direta ou indiretamente, uma infraestrutura de suporte;
Estação Transmissora de Radiocomunicação (ETR): conjunto de
equipamentos ou aparelhos, dispositivos e demais meios necessários
à realização de comunicação, incluindo seus acessórios e periféricos,
que emitem radiofrequências, possibilitando a prestação dos serviços
de telecomunicações;
Estação Transmissora de Radiocomunicação Móvel: certa ETR
implantada para permanência temporária com a finalidade de cobrir
demandas emergenciais e/ou específicas, tais como eventos, situações
calamitosas ou de interesse público;
Estação Transmissora de Radiocomunicação de Pequeno Porte:
aquela que apresenta dimensões físicas reduzidas e aptas a atender aos
critérios de baixo impacto visual, tais como:
(a) ETR cujos equipamentos sejam harmonizados, enterrados ou
ocultados em obras de arte, mobiliário ou equipamentos urbanos; e/ou
(b) as instaladas em postes de energia ou postes de iluminação
pública, estruturas de suporte de sinalização viária, camuflados ou harmonizados em fachadas de prédios residenciais e/ou comerciais, os de
baixo impacto, os sustentáveis, os de estrutura leves e/ou postes harmonizados que agreguem os equipamentos da ETR em seu interior;
(c) ETR cuja instalação não dependa da construção civil de novas
infraestruturas de suporte ou não impliquem na alteração da edificação
existente no local;
Instalação Externa: Instalação em locais não confinados, tais
como torres, postes, totens, topo de edificações, fachadas, caixas d’água
etc.;
Instalação Interna: Instalação em locais internos, tais como no
interior de edificações, túneis, centros comerciais, aeroportos, centros
de convenção, shopping centers e malls, estádios etc.;
Infraestrutura de Suporte: meios físicos fixos utilizados para dar
suporte a redes de telecomunicações, entre os quais postes, torres, mastros, armários, estruturas de superfície e estruturas suspensas;
Poste – infraestrutura vertical cônica e autossuportada, de concreto ou constituída por chapas de aço, instalada para suportar as ETRs;
Poste de Energia ou Poste de Iluminação Pública: infraestrutura
de madeira, cimento, ferro ou aço destinada a sustentar linhas de transmissão e/ou distribuição de energia elétrica e iluminação pública, que
pode suportar ETRs;
Prestadora – Pessoa jurídica que detém concessão, permissão ou
autorização para exploração de serviços de telecomunicações; Torre –
infraestrutura vertical transversal triangular ou quadrada, treliçada, que
pode ser do tipo autossuportada ou estaiada.
Radiocomunicação; telecomunicação que utiliza frequências radioelétricas não confinadas a fios, cabos ou outros meios físicos.
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Art. 8º – As Estações Transmissoras de Radiocomunicação e as
respectivas Infraestruturas de Suporte ficam enquadradas na categoria
de equipamento urbano e são considerados bens de utilidade pública
e relevante interesse social, conforme disposto na legislação e regulamentação federal aplicáveis, podendo ser implantadas, compartilhadas
e utilizadas em todas as zonas ou categorias de uso, desde que atendam
exclusivamente ao disposto nesta lei.
§ 1º – Em bens privados, é permitida a instalação e o funcionamento de estações transmissoras de radiocomunicação e de infraestrutura de suporte com a devida autorização do proprietário do imóvel ou,
quando não for possível, do possuidor do imóvel, mesmo que situado
em Área Precária.
§ 2º – Nos bens públicos municipais de todos os tipos, é permitida a implantação da infraestrutura de suporte e a instalação e funcionamento de estações transmissoras de radiocomunicação mediante Termo
de Permissão de Uso ou Concessão de Direito Real de Uso, que será
outorgada pelo Município, a título não oneroso.
§ 3º – Em razão da utilidade pública e relevante interesse
social para a implantação da infraestrutura de suporte e a instalação
e funcionamento de estações transmissoras de radiocomunicação, o
Município pode ceder o uso do bem público de uso comum na forma
prevista no §2º para qualquer particular interessado em realizar a
instalação de Infraestrutura de suporte, incluindo prestadoras ou
detentoras sem limitação ou privilégio. Nesses casos, o processo
licitatório será inexigível, nos termos da legislação aplicável.
§ 4º – A cessão de bem público de uso comum não se dará de
forma exclusiva, ressalvados os casos em que sua utilização por outros interessados seja inviável ou puder comprometer a instalação de
infraestrutura.
Art. 9º – Não estará sujeita ao licenciamento municipal estabelecido nesta Lei, bastando aos interessados comunicar previamente a
implantação e funcionamento ao órgão municipal encarregado de licenciamento urbanístico:
I – de ETR Móvel;
II – de ETR de Pequeno Porte;
III – de ETR em Área Internas;
IV – a substituição da infraestrutura de suporte para ETR já licenciada; e
V – o compartilhamento de infraestrutura de suporte e ETR já
licenciada.
Art. 10 – O limite máximo de emissão de radiação eletromagnética, considerada a soma das emissões de radiação de todos os sistemas
transmissores em funcionamento em qualquer localidade do Município,
será aquele estabelecido em legislação e regulamentação federal para
exposição humana aos campos elétricos, magnéticos ou eletromagnéticos.
§ 1º – Os órgãos municipais deverão oficiar ao órgão regulador
federal de telecomunicações no caso de eventuais indícios de
irregularidades quanto aos limites legais de exposição humana a campos
elétricos, magnéticos e eletromagnéticos.
Art. 11 – O compartilhamento das Infraestruturas de Suporte pelas prestadoras de serviços de telecomunicações que utilizam estações
transmissoras de radiocomunicação observará as disposições das regulamentações federais pertinentes.
CAPÍTULO II
DAS RESTRIÇÕES DE INSTALAÇÃO E OCUPAÇÃO
DO SOLO
Art. 12 – Visando à proteção da paisagem urbana, a instalação
externa das infraestruturas de suporte deverá atender às seguintes disposições para viabilizar as ETRs:
I – Em relação à instalação de torres, 3m (três metros) do alinhamento frontal e 1,5m (um metro e meio) das divisas laterais e de fundos,
sempre contados a partir do eixo da base da torre em relação à divisa
do imóvel ocupado;
II – Em relação à instalação de postes, 1,5m (um metro e meio)
do alinhamento frontal, das divisas laterais e de fundos, sempre conta-
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dos a partir do eixo do poste em relação à divisa do imóvel ocupado.
§ 1º – Poderá ser autorizada a implantação de infraestrutura de
suporte sem observância das limitações previstas neste artigo, nos casos
de impossibilidade técnica para sua implantação, devidamente justificada junto aos órgãos Municipais competentes pelo interessado, mediante
laudo que justifique a necessidade de sua instalação e indique os eventuais prejuízos caso não seja realizado.
§ 2º – As restrições estabelecidas nos incisos I e II não se aplicam
aos demais itens da infraestrutura de suporte, tais como: contêineres,
esteiramento, entre outros.
§ 3º – As restrições estabelecidas no inciso II, deste artigo, não
se aplicam aos postes, edificados ou a edificar, em bens públicos de uso
comum.
Art. 13 – Poderá ser admitida a instalação de abrigos de equipamentos da Estação transmissora de radiocomunicação nos limites do
terreno, desde que:
I – Não promova prejuízo para a ventilação do imóvel vizinho;
II – Não seja aberta janela voltada para a edificação vizinha.
Art. 14 – A instalação dos equipamentos de transmissão, contêineres, antenas, cabos e mastros no topo e fachadas de edificações é
admitida desde que sejam garantidas condições de segurança previstas
nas normas técnicas e legais aplicáveis, para as pessoas no interior da
edificação e para aquelas que acessarem o topo do edifício.
§ 1º – Nas ETRs e infraestrutura de suporte instaladas em topos
de edifícios não deverão observar o disposto nos incisos I e II do artigo
7º da presente Lei.
§ 2º – Os equipamentos elencados no caput deste artigo
obedecerão às limitações das divisas do terreno do imóvel, não podendo
apresentar projeção que ultrapasse o limite da edificação existente para
o lote vizinho, quando a edificação ocupar todo o lote próprio.
Art. 15 – Os equipamentos que compõem a ETR deverão receber, se necessário, tratamento acústico para que o ruído não ultrapasse
os limites máximos permitidos e estabelecidos em legislação pertinente.
Art. 16 – Implantação das ETRs deverá observar as seguintes
diretrizes:
I – Redução do impacto paisagístico, sempre que tecnicamente
possível e economicamente viável, nos termos da legislação federal;
II – Priorização da utilização de equipamentos de infraestrutura
já implantados, como redes de iluminação pública, sistemas de videomonitoramento público, distribuição de energia e mobiliário urbano; e
III – priorização do compartilhamento de infraestrutura no caso
de implantação em torres de telecomunicação e sistema rooftop.
CAPÍTULO III
DA OUTORGA DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO, DO
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE OBRA E AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL
Art. 17 – A implantação das Infraestruturas de suporte para equipamentos de telecomunicações depende da expedição de Alvará de
Construção.
Art. 18 – A atuação e eventual autorização do órgão ambiental
pertinente ou do órgão gestor somente será necessária quando se tratar de instalação em Área de Preservação Permanente ou Unidade de
Conservação.
§ 1º – O processo de licenciamento ambiental, quando for
necessário, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de
licenciamento urbanístico, cujas autorizações serão expedidas mediante
procedimento simplificado.
§ 2º – A licença ambiental de implantação da infraestrutura terá
prazo indeterminado, atestando que a obra foi executada, conforme
projeto aprovado.
Art. 19 – O pedido de Alvará de Construção será apreciado pelo
órgão municipal competente e abrangerá a análise dos requisitos básicos a serem atendidos nas fases de construção e instalação, observadas
as normas da ABNT, e deverá ser instruída pelo Projeto Executivo de
Implantação da infraestrutura de suporte para estação transmissora de
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radiocomunicação e a planta de situação elaborada pela requerente.
§ 1º – Para solicitação de emissão do Alvará de Construção deverão ser apresentados os seguintes documentos:
I – Requerimento;
II – Projeto executivo de implantação da infraestrutura de suporte
e respectiva(s) ART(s);
III – Autorização do proprietário ou, quando não for possível, do
possuidor do imóvel;
IV – Contrato/Estatuto social da empresa responsável e comprovante de inscrição no CNPJ – Cadastro nacional de Pessoas Jurídicas;
V – Procuração emitida pela empresa responsável pelo requerimento de expedição do Alvará de Construção, se o caso;
VI – Comprovante de quitação de taxa única de análise e expedição de licenças no importe de XX UFM (Unidade Fiscal Municipal) a
ser recolhido aos cofres públicos do município.
Art. 20 – O Alvará de Construção, autorizando a implantação das
Infraestruturas de suporte para equipamentos de telecomunicações, será
concedido quando verificada a conformidade das especificações constantes do Projeto executivo de implantação com os termos desta lei.
Art. 21 – Após a instalação da infraestrutura de suporte, a
Detentora deverá requerer ao órgão municipal competente a expedição
do Certificado de Conclusão de Obra.
§ 1º – O Certificado de Conclusão de obras terá prazo indeterminado, atestando que a obra foi executada, conforme projeto aprovado.
Art. 22 – O prazo para análise dos pedidos e outorga do Alvará
de Construção, bem como do Certificado de Conclusão de Obra, será
de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de apresentação dos
requerimentos acompanhados dos documentos necessários.
§ 1º – Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo, se o
órgão licenciador municipal não houver finalizado o processo de
licenciamento, a(s) empresa(s) interessada(s) estará(ão) habilitada(s) a
construir, instalar e ceder sua infraestrutura de suporte, incluindo os
equipamentos de telecomunicações, ressalvado o direito de fiscalização
do cumprimento da conformidade das especificações constantes do seu
Projeto executivo de implantação pelo município.
Art. 23 – A eventual negativa na concessão da outorga do Alvará
de Construção, da Autorização Ambiental ou do Certificado de Conclusão de Obra deverá ser fundamentada e dela caberá recurso administrativo.
Art. 24 – Na hipótese de compartilhamento, fica dispensada
a empresa compartilhante de requerer Alvará de Construção, da
Autorização Ambiental e do Certificado de Conclusão de Obra,
nos casos em que a implantação da detentora já esteja devidamente
regularizada.
CAPÍTULO IV
DA FISCALIZAÇÃO
Art. 25 – A fiscalização do atendimento aos limites referidos no
artigo 5º desta lei para exposição humana aos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por estações transmissoras de radiocomunicação, bem como a aplicação das eventuais sanções cabíveis, serão
efetuadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel –, nos
termos dos artigos 11 e 12, inciso V, da Lei Federal nº 11.934/2009.
Art. 26 – Constatado o desatendimento de quaisquer dos requisitos estabelecidos nesta lei, o órgão outorgante deverá intimar a prestadora responsável para que no prazo de 30 (trinta) dias proceda às alterações necessárias à adequação.
CAPÍTULO V
DAS PENALIDADES
Art. 27 – Constituem infrações à presente Lei:
I – Instalar e manter no território municipal infraestrutura de suporte para estação transmissora de radiocomunicação sem o respectivo Alvará de Construção, autorização ambiental (quando aplicável) e
Certificado de Conclusão de Obra, ressalvadas as hipóteses previstas
nesta lei;
II – Prestar informações falsas.
Art. 28 – Às infrações tipificadas nos incisos do artigo anterior
aplicam-se as seguintes penalidades:
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I – Notificação de Advertência, na primeira ocorrência;
II – Multa, na segunda ocorrência, consoante legislação muni-

Art. 29 – As multas a que se refere esta lei devem ser recolhidas
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da sua imposição ou da decisão
condenatória definitiva, sob pena de serem inscritas em Dívida Ativa
municipal.
Art. 30 – A empresa notificada ou autuada por infração à presente
lei poderá apresentar defesa, dirigida ao órgão responsável pela notificação ou autuação, com efeito suspensivo da sanção imposta, no prazo
de 30 (trinta) dias contados da notificação ou autuação.
Art. 31 – Caberá recurso em última instância administrativa das
autuações expedidas com base na presente lei ao Prefeito do Município,
também com efeito suspensivo da sanção imposta.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 32 – Todas as Estações Transmissora de Radiocomunicação
que se encontrem em operação na data de publicação desta lei, ficam
sujeitas à verificação do atendimento aos limites estabelecidos no artigo
5º, através da apresentação da Licença Para Funcionamento de Estação
expedida pela Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel –, sendo que as licenças já emitidas continuam válidas.
§ 1º – Fica concedido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da publicação desta lei, podendo ser prorrogado por igual período a
critério do poder executivo municipal, para que as prestadoras apresentem a Licença para Funcionamento de Estação expedida pela Agência
Nacional de Telecomunicações para as Estações Rádio Base referidas
no caput deste artigo e requeiram a expedição de documento comprobatório de sua regularidade perante ao Município.
§ 2º – O prazo para análise do pedido referido no parágrafo acima
será de 30 (trinta) dias contados da data de apresentação do requerimento acompanhado da Licença para Funcionamento de Estação expedida
pela Agência Nacional de Telecomunicações para a Estação transmissora de radiocomunicação.
§ 3º – Findo o prazo estabelecido no parágrafo acima, se o órgão
licenciador municipal não houver finalizado o processo de expedição de
documento comprobatório de regularidade, a empresa requerente estará
habilitada a continuar operando a Estação transmissora de radiocomunicação de acordo com as condições estabelecidas na licença para funcionamento da Anatel, até que o documento seja expedido.
§ 4º – Após as verificações ao disposto neste artigo, e com o
cumprimento dos prazos estabelecidos e apresentação da Licença
Para Funcionamento de Estação expedida pela Agência Nacional de
Telecomunicações, cabe ao poder público municipal emitir Termo de
Regularidade da Estação transmissora de radiocomunicação.
Art. 33 – As infraestruturas de suporte para equipamentos de
telecomunicações que estiverem implantadas até a data de publicação
desta lei, e não estejam ainda devidamente licenciadas perante o Município nos termos desta Lei, ficam sujeitas à verificação do atendimento
aos requisitos aqui estabelecidos.
§ 1º – Fica concedido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da publicação desta lei, podendo ser renovado por igual período
a critério do poder executivo municipal, para que as detentoras apresentem os documentos relacionados no parágrafo único do artigo 14º
desta lei e requeiram a expedição de documento comprobatório de sua
regularidade perante o Município.
§ 2º – Nos casos de não cumprimento dos parâmetros da presente
lei, será concedido o prazo de até 02 (dois) anos para adequação das
infraestruturas de suporte mencionadas no caput.
§ 3º – Em casos de eventual impossibilidade de total adequação,
essa será dispensada mediante apresentação de laudo ou documento
equivalente que demonstre a necessidade de permanência da infraestrutura devido aos prejuízos causados pela falta de cobertura no local.
§ 4º – Durante os prazos dispostos nos §1º, §2º acima, não poderão ser aplicadas sanções administrativas às detentoras de infraestrutura
de suporte para Estação transmissora de radiocomunicação, menciona-
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das no caput motivadas pela falta de cumprimento da presente lei.
§ 5º – Após os prazos dispostos nos §1º, §2º acima, no caso da não
obtenção pela detentora do documento comprobatório da regularidade
da Estação perante o Município ou apresentação do laudo técnico ou
documento similar que demonstre a necessidade da permanência da
infraestrutura, será aplicada multa de XX UFM mensais (equivalendo
a R$ 500,00).
Art. 34 – Em casos eventuais de necessidade de remoção de uma
Estação transmissora de radiocomunicação, a detentora terá o prazo de
180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da comunicação da necessidade de remoção pelo poder público, para protocolar o pedido de autorização urbanística para a infraestrutura de suporte que substituirá a
Estação a ser remanejada.
§ 1º – A remoção da estação transmissora de radiocomunicação
deverá ocorrer em no máximo 180 (cento e oitenta) dias a partir da
emissão das licenças de infraestrutura da Estação que irá a substituir.
§ 2º – O prazo máximo para a remoção de Estação Transmissora
de radiocomunicação não poderá ser maior que 2 (dois) anos a partir do
momento da notificação da necessidade de remoção pelo poder público.
§ 3º – Nos dois primeiros anos de vigência dessa lei, devido ao
alto volume de estações transmissoras de radiocomunicação que passarão por processo de regularização, todos os prazos mencionados no Art.
29º serão contados em dobro.
Art. 35 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequimão” em 05 de julho de 2022. - ARNALDO MELO - Deputado
Estadual
PROJETO DE LEI N° 326/2022
Considera de Utilidade Pública o
CLUBE DE MÃES SANTA TEREZINHA, com sede no Município de Sucupira do Norte, Estado do Maranhão.
Art.1°- Fica considerada de utilidade pública o CLUBE
DE MÃES SANTA TEREZINHA, inscrito no CNPJ sob o nº
12.121.281/0001-10, com sede e foro na Rua Luis Gonzaga Carneiro,
s/n, Bairro Centro no Município de Sucupira do Norte, Estado do Maranhão.
Art.2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de junho
de 2022. – Daniella - Deputada Estadual
PROJETO DE LEI N° 327/2022
Considera de Utilidade Pública o
INSTITUTO SOCIAL E ESPORTIVO
TIO GIL, com sede no Município de
São Luís, Estado do Maranhão.
Art.1°- Fica considerada de utilidade pública o INSTITUTO SOCIAL E ESPORTIVO TIO GIL, inscrito no CNPJ sob o nº
33.634.323/0001-96, com sede e foro na Rua Dr. José Murta, nº 35,
Bairro Alemanha no Município de São Luís, Estado do Maranhão.
Art.2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de junho
de 2022. – Daniella - Deputada Estadual
PROJETO DE LEI Nº 328 /2022
Declara de utilidade pública à As-

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
sociação de Políticas Públicas Oficina dos
Sonhos.
Art. 1º Declara-se de utilidade pública à Associação de Políticas
Públicas Oficina dos Sonhos, com sede e foro na cidade de Barreirinhas, no estado do Maranhão.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 27 de junho de 2022. - DUARTE JUNIOR Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
A Associação de Políticas Públicas Oficina dos Sonhos, é
uma pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº
22.928.132/0001-10, é uma associação de direito privado, constituída
por tempo indeterminado, sem fins econômicos, de caráter organizacional, filantrópico, cultural e socioeducativo e, constituída em 02 de
agosto de 2010, com sede na Rua Passagem do Canto, município de
Barreirinhas/MA.
A associação tem por finalidade e objetivos: promover, desenvolver e apoiar ações para a elevação e manutenção da qualidade de
vida do ser humano, através das atividades de assistência social, saúde,
educação, cultura, desporto e lazer e atividade de serviço de complementação diagnostica e terapeuta; promover a ética e cultura de paz, da
cidadania e dos direitos humanos da democracia e os valores universais;
promover a solidariedade, a cooperação e o respeito à diversidade para
a construção de valores de cidadania e da inclusão social; promover
o empreendedorismo social; promover ações de inclusão social por
meio de atividades produtivas que compreendem à economia solidaria,
agricultura familiar, psicultura, horticultura, apicultura, caprinocultura,
artesanatos, construções de habitações populares, bioconstruções; promover voluntariado e mutirões; promover a cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; promover e fortalecer a política
de ambiente sustentável e tudo que integra esse sistema; promoção da
assistência social, da segurança alimentar e nutricional, da inclusão social, educação suplementar, e da cultura; promoção da assistência social, através de qualificação profissional para inclusão no mercado de
trabalho para jovens e adultos; ações que visem a segurança alimentar
e nutricional de baixa renda, especialmente aqueles que se encontram
abaixo da linha da pobreza; promover e executar programas e projetos
que fortaleçam os direitos humanos da crianças, adolescentes, jovens,
adultos e idosos.
Nestes termos, fundado nos relevantes serviços que esta Instituição vem prestando à sociedade, submeto à consideração do Plenário
desta Casa Legislativa a presente proposição e conto com o apoio dos
meus ilustres pares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar
de medida de relevante interesse social.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 27 de junho de 2022. - DUARTE JUNIOR Deputado Estadual
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ckman” em São Luís, 21 de junho de 2022. - Ciro Neto - Deputado
Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 047 /2022
Concede o Título de Cidadão Maranhense à Francisco José Honaiser, empresário, referência no ramo agropecuário do
Estado do Maranhão.
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense à Francisco José Honaiser, natural do Carazinho/RS.
Art. 2º Este Projeto de Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-

JUSTIFICATIVA
Francisco José Honaiser é natural de Carazinho/RS, mudou-se
para Balsas/MA juntamente com sua família, no ano de 1976, período
em que houve grande fluxo de migrantes vindos de diversas partes do
Brasil.
Com a chegada desses migrantes, especialmente do Rio Grande
do Sul, começou o cultivo das terras balsenses, que apoiados pelo povo
hospitaleiro da cidade, consolidaram a região como uma das de maior
potencial do país, desde aquela época.
Seu Francisco, como é conhecido em Balsas, com sua visão
empreendedora e tino comercial, juntou-se já em julho de 1977, com
amigos e sócios e fundaram a LAVRONORTE Produtos para Lavoura
Ltda, empresa pioneira na região na oferta de implementos agrícolas e
insumos. Um marco na mecanização da agricultura do Estado.
Com o crescimento da LAVRONORTE e da pujante economia
da região, Seu Francisco e sua família começaram a perceber outras
demandas importantes da região em que poderia contribuir com município, retribuindo, à Balsas toda sua receptividade.
Um dos grandes entraves do desenvolvimento local, à época, era
a falta de oportunidades de qualificação, obrigando muitos balsenses e
filhos do Sul do Maranhão a buscarem sua formação superior em outras cidades e estados. Motivado pela trajetória dos próprios filhos, que
também saíram de Balsas para estudar, Seu Francisco decide abrir a
UNIBALSAS – Faculdade de Balsas, em 2007, um marco na história
da educação da região.
Hoje a UNIBALSAS possui a melhor nota pelos critérios de avaliação do MEC para Instituições de Ensino Superior do Maranhão.
Além da UNIBALSAS, a CROMO Construtora é um exemplo
da ampla visão de futuro de Seu Francisco, foi a CROMO a executora
do Programa Minha Casa Minha Vida em Balsas, com mais de 4 mil
famílias beneficiadas com a casa própria.
A UNIBALSAS recebeu a Certificação do Great Place to Work
Brasil por suas boas práticas em Gestão de Pessoas e a LARVONORTE
se orgulha de ter funcionários há mais de 40 anos e ter na equipe duas
gerações da mesma família.
Ao mesmo tempo em que contribui com o desenvolvimento econômico de Balsas, Seu Francisco e Dona Eunice sua esposa sempre
se preocuparam com as questões sociais da cidade, contribuindo com
ações em prol das pessoas que mais precisam.
Um exemplo é a sua dedicação à APAE de Balsas, da qual Seu
Francisco e Dona Eunice participaram da Direção da entidade por mais
de 20 anos e seguem atuando, não só lá como em outras instituições
sociais no nosso município, obras e ações da Igreja Católica e voluntariado.
Uma das palavras-chave da trajetória de Seu Francisco é a FAMÍLIA. Seja pela coragem de levar sua família para uma nova região,
seja no desejo de ver seus filhos também dedicados não só aos negócios
como às necessidades da cidade. Pois, a Família que também existe nas
empresas.
E, a outra palavra é PIONEIRISMO. Um dos primeiros a chegar em Balsas para investir na Agricultura. Pioneiro na mecanização
agrícola da região. Implantar uma das primeiras faculdades de Balsas.
É de fato uma pessoa de importância história não só para região Sul do
estado como para todo o Maranhão.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 21 de junho de 2022. - Ciro Neto - Deputado
Estadual
REQUERIMENTO N° 193/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o artigo 220, do Regimento Interno,
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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 Projeto de Lei nº 330/2022, de
autoria do deputado Jota Pinto.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, SÃO LUÍS-MA, EM 12 JULHO DE 2022. JOTA PINTO - Deputado Estadual
REQUERIMENTO Nº 196 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos que dispõe o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que seja agendada
para o dia 03 de agosto de 2022 a Sessão Solene para a entrega da Medalha do Mérito Legislativo “Manoel Beckman” ao Tenente-Coronel
Francisco de Sousa Pereira e da Medalha do Mérito Legislativo “Sargento Sá” ao Sargento Evandro Costa Monteiro.
Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 12 de julho de 2022. - RAFAEL LEITOA - Deputado Estadual
REQUERIMENTO Nº 197 /2022
Senhor Presidente,

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
INDICAÇÃO N° 4897 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, solicito que, após ouvida a mesa, seja a presente
Indicação encaminhada ao Governador do Maranhão, Exmo. Carlos
Brandão, ao Secretário de Educação do Estado, Senhora Luzinete Pereira da Silva e, ao Magnifico Reitor Professos Doutor Gustavo Pereira
Costa – Reitor da UEMA, para viabilizar a implantação do curso de
Direito no município de Pedreiras.
A presente proposição tem importante respaldo no crescente número de jovens que tem migrado da cidade de Pedreiras para capital do
Estado, no mais, o curso de direito já foi criando através da Portaria n°
627/2006 – CONSUN/UEMA, aguardando apenas a implantação para
funcionamento.
Ademais o município de Pedreiras é considerado polo na região
do Médio Mearim, e com a implantação do curso de Direito, iria atender
a população de Pedreiras e, também os municípios no entorno, contribuindo para o crescimento educacional de toda a região.
Diante do exposto acima, solicito a especial atenção do Excelentíssimo Senhor Governador Carlos Brandão, ao Secretária de Educação, Senhora Luzinete Pereira da Silva e ao Magnifico Reitor Professos
Doutor Gustavo Pereira Costa – Reitor da UEMA no sentido de atender
nosso pleito, pela importância que a causa requer para toda a população
médio Mearim.

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, requeiro a Vossa Excelência, após aprovação da Mesa Diretora, que seja
enviada mensagem de Pesar a família do engenheiro Vicente Cavalcante Fialho, falecido na madrugada desta terça feira dia 12/07/2022, aos
84 anos.
Na vida política, Vicente Fialho foi prefeito de São Luís, no ano
de 1971, Ministro de Minas e Energia na gestão de José Sarney como
Presidente da República exerceu o mandato de deputado federal de
1991 a 1995.
Com sua morte, perde a vida pública, um representante que honrou com competência e seriedade todos os cargos por ele ocupados.

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís 07 de julho de 2022. – VINICIUS LOURO –
Deputado Estadual

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 12 DE JULHO DE 2022 - Othelino Neto
- Deputado Estadual

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 a Excelentíssima Prefeita de Central do Maranhão, Senhora Cleudilene Gonçalves Privado Barbosa, solicitando a adoção de
medidas que contribuam para a disseminação da campanha JULHO
AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer
nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento
eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.

REQUERIMENTO Nº 199 / 2022
Recurso contra apreciação, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, do Projeto de Lei nº 205/2021, de minha autoria.
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o artigo 182, § 4º, do Regimento Interno
desta Casa, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja
submetido ao Plenário o Parecer nº 400/2022 oriundo da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, referente ao Projeto de Lei Ordinária nº 205/2021, que rejeitou a Proposição de minha autoria, que
estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes do estado do
Maranhão ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma
culta oficial e orientações legais de ensino, e dá outras providências.
Ademais, reitero os mais altos protestos de estima, consideração
e respeito, sempre à pronta disposição.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 13 de julho de 2022. - Mical Damasceno - Deputada
Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4898/2022
Senhor Presidente,

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4899/2022
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 Prefeito de Cidelândia, Senhor Fernando
Augusto Coelho Teixeira, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4900/2022
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 Prefeito de Conceição do Lago Açu,
Senhor Divino Alexandre de Lima, solicitando a adoção de medidas
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e
assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
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indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4901/2022
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 Prefeito de Carolina, Senhor Erivelton
Teixeira Neves, solicitando a adoção de medidas que contribuam para
a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4902/2022
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 Prefeito de Codó, Senhor José Francisco
Lima Neres, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a
disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
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desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4903/2022
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 Prefeito de Coroatá, Senhor Luis Mendes
Ferreira Filho, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a
disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4904/2022
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 a Excelentíssima Prefeita de Colinas, Senhora Valmira Miranda da Silva Barroso, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tu-
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mores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4905/2022
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 Prefeito de Coelho Neto, Senhor Bruno José
Almeida e Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam para
a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4906/2022
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 Prefeito de Cedral, Senhor Fernando Gabriel Amorim Cuba, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à
conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
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A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4907/2022
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 Prefeito de Centro Novo do Maranhão,
Senhor Joedson Almeida dos Santos, solicitando a adoção de medidas
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e
assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4908/2022
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 Prefeito de Centro do Guilherme, Senhor
José Soares de Lima, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à
conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
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mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4909/2022
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 a Excelentíssima Prefeita de Chapadinha, Senhora
Maria Dulcilene Pontes Cordeiro, solicitando a adoção de medidas
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e
assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4910/2022
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 Prefeito de Capinzal do Norte, Senhor
André Pereira da Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da impor-
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tância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4911/2022
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 Prefeito de Carutapera, Senhor Airton
Marques Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam para
a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4912/2022
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 Prefeito de Caxias, Senhor Fábio José Gen-
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til Pereira Rosa, solicitando a adoção de medidas que contribuam para
a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4913/2022
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 Prefeito de Cajapió, Senhor Marcone Pinheiro Marques, solicitando a adoção de medidas que contribuam para
a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4914/2022
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 encaminha-
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do ofício a Excelentíssima Prefeita de Cajari, Senhora Maria Félix
Rodrigues dos Santos, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4915/2022
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 Prefeito de Brejo de Areia, Senhor Francisco Alves da Silva solicitando a adoção de medidas que contribuam para
a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4916/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
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seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício a Excelentíssima Prefeita de Buriti Bravo, Senhora
Luciana Borges Leocádio solicitando solicitando a adoção de medidas
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e
assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4917/2022
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 Prefeito de Cantanhede, Senhor José Martilho dos Santos Barros, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 4918/2022
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 Prefeito de Cândido Mendes, Senhor José
Bonifácio Rocha de Jesus, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4919/2022
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 Prefeito de Buritirana, Senhor Tonisley dos
Santos Sousa, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a
disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4920/2022
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 Prefeito de Buriticupu, Senhor João Carlos
Teixeira da Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à
conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4921/2022
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 Prefeito de Campestre do Maranhão,
Senhor Fernando Oliveira da Silva solicitando a adoção de medidas
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e
assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4922/2022
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 Prefeito de Cachoeira Grande, Senhor
Raimundo César Castro de Sousa, solicitando a adoção de medidas
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e
assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4923/2022
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 a Excelentíssima Prefeita de Bom Lugar, Senhora Marlene
Silva Miranda, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a
disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
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Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4924/2022
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 Prefeito de Brejo, Senhor José Farias de
Castro, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização
da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4925/2022
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 Prefeito de Buriti, Senhor José Arnaldo
Araújo Cardoso, solicitando a adoção de medidas que contribuam para
a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
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não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4926/2022
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 a Excelentíssima Prefeita de Bom Jardim, Senhora Christianne de Araújo Varão, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à
conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4927/2022
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 Prefeito de Bom Jesus das Selvas, Senhor
Luís Fernando Lopes Coelho, solicitando a adoção de medidas que
contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e
assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
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câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 06 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO N° 4928/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor
Carlos Brandão e ao Secretário de Saúde do Estado do Maranhão o
Senhor Tiago Fernandes, solicitando a ida do Programa Saúde na
Praça no município de Coelho Neto, programa da Secretaria de Estado
da Saúde (SES), executado em parceria com a Empresa Maranhense de
Serviços Hospitalares (Emserh), que tem o objetivo de facilitar o acesso
da população aos serviços de saúde.
A presente propositura surge da demanda que a população do
município tem, no que tange atendimento médico especializado, além
de diminuir as filas existentes no SUS, proporcionando a melhoria da
qualidade no atendimento de saúde, o que de já solicito aos nobres pares
a aprovação da Indicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequimão” em São Luís, 07 de julho de 2022. - Ana do Gás - Deputado
Estadual - PCdoB
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4929 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicito que, após ouvida a mesa, seja
a presente indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do
Estado do Maranhão, Sr. Carlos Brandão, e à Sra. Leuzinete Pereira
Silva, Secretária de Estado da Educação, solicitando a construção de
01 (uma) Creche no Jardim Tropical II, município de São José de
Ribamar - MA.
O aludido bairro, que é bastante populoso, carece de serviços públicos. Desta forma, no sentido de dar atendimento a demanda da população ali residente, solicito especial atenção para atendimento ao pleito.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em 07 de julho de 2022. – Betel Gomes - Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 4930 /2022

INDICAÇÃO Nº 4932/2022

Senhor Presidente,

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicito que, após ouvida a mesa, seja
a presente indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do
Estado do Maranhão, Sr. Carlos Brandão, e ao Sr. Aparício Bandeira,
Secretário de Estado da Infraestrutura, solicitando 2 km (dois quilômetros) de pavimentação asfáltica para ruas do Jardim Tropical II,
município de São José de Ribamar - MA.
A presente solicitação visa proporcionar melhores condições de
trafegabilidade para veículos e pedestres, assim como prevenir eventuais problemas de saúde, visto que o trânsito de veículos por ruas nuas
ocasiona o levantamento de poeira que pode levar ao desenvolvimento
de doenças respiratórias, sobretudo em crianças e recém nascidos.
Ante o exposto, solicito especial atenção para atendimento ao
pleito.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em 07 de julho de 2022. – Betel Gomes - Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4931 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja encaminhada à Sua Excelência o Governador do Estado do
Maranhão, Dr. Carlos Orleans Brandão Junior, solicitando-lhe que determine providências, objetivando a pavimentação asfáltica de várias
ruas no Município de Balsas – MA, quais sejam:
- Bairro Trisidela: Travessa do Cruzeiro (167 m), Rua do Cruzeiro (196 m), Rua dos Anjos (76 m), Rua 12 (281 m), totalizando 720
metros;
- Bairro de Fátima: Travessa Raimundo Félix, 315 metros;
- Bairro Bacaba: Rua São Francisco (396 m), Rua 13 (98 m),
totalizando 494 metros;
- Bairro Açuncena Velha: Rua Treze (304 m), Rua Ayrton Senna
(370 m), totalizando 674 metros;
- Bairro Jardim Iracema: Rua Dois (180 m), Rua Quatorze (entre as Ruas 19 e 21 – 176 m), totalizando 356 metros;
- Bairro CDI: Rua das Mangueiras e Rua das Amoras, totalizando 200 metros;
- Bairro Grotões: Rua Um e Rua Quatro, totalizando 355 metros;
- Bairro Flora Rica: Rua da Fazenda (439 m), Rua Quatorze
(412 m), Rua Travessa Três de Maio (648 m), Rua 15 de Dezembro
(857 m), Rua D (226 m), totalizando 2.582 metros;
Desta forma, pretende-se a pavimentação asfáltica das referidas
ruas, totalizando 5.026 m (cinco mil e vinte seis metros) de asfalto.
O pleito é suma importância para aquela municipalidade, agregando condições de trafegabilidade e garantindo o direito de ir e vir aos
munícipes da cidade de Balsas.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, em 01 de julho de 2022. - ANDREIA
MARTINS REZENDE - Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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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 Prefeito de Humberto de Campos, Senhor
Luis Fernando Silva dos Santos, solicitando a adoção de medidas que
contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e
assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4933/2022
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 Prefeito de Igarapé do Meio, Senhor José
Almeida de Sousa, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à
conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4934/2022
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 Prefeito de Icatú, Senhor Walace Azevedo
Mendes, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização
da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4935/2022
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 Prefeito de Itaipava do Grajaú, Senhor
Jovaldo Cardoso Oliveira Júnior, solicitando a adoção de medidas
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e
assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
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indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4936/2022
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 Prefeito de Itapecuru Mirim, Senhor Benedito de Jesus Nascimento Neto, solicitando a adoção de medidas
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e
assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4937/2022
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 Prefeito de Imperatriz, Senhor Francisco
de Assis Andrade Ramos, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
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Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4938/2022
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 Prefeito de Itinga do Maranhão, Senhor
Lúcio Flávio Araújo Oliveira, solicitando a adoção de medidas que
contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e
assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4939/2022
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 Prefeito de Igarapé Grande, Senhor Erlânio Furtado Lula Xavier, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
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A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4940/2022
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 Prefeito de Governador Eugênio Barros,
Senhor Francisco Carneiro Ribeiro, solicitando a adoção de medidas
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e
assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4941/2022
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 Prefeito de Governador Newton Belo,
Senhor Roberto Silva Araújo, solicitando a adoção de medidas que
contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e
assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
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Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4942/2022
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 Prefeito de Graça Aranha, Senhor Ubirajara Rayol Soares, solicitando a adoção de medidas que contribuam para
a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4943/2022
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 Prefeito de Grajaú, Senhor Mercial Lima
de Arruda, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a
disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do
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diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4944/2022
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 Prefeito de Governador Edison Lobão,
Senhor Geraldo Evandro Braga de Sousa, solicitando a adoção de
medidas que contribuam para a disseminação da campanha JULHO
AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer
nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento
eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4945/2022
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
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ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Gonçalves Dias, Senhor Antônio
Soares de Sena, solicitando a adoção de medidas que contribuam para
a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4946/2022
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 Prefeito de Cururupu, Senhor Aldo Luis
Borges Lopes, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a
disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4947/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Nunes Freire,
Senhor Josimar Alves de Oliveira, solicitando a adoção de medidas
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e
assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4948/2022
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 Prefeito de Esperantinópolis, Senhor Aluísio Carneiro Filho, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à
conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 4949/2022
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 Prefeito de Davinópolis, Senhor Raimundo Nonato Almeida dos Santos, solicitando a adoção de medidas que
contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e
assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4950/2022
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 Prefeito de Estreito, Senhor Leoarren Túlio
de Sousa Cunha, solicitando a adoção de medidas que contribuam para
a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
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SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4951/2022
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 Prefeito de Duque Bacelar, Senhor Francisco Flávio Lima Furtado, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4952/2022
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 Prefeito de Governador Luiz Rocha,
Senhor José Orlanildo Soares de Oliveira, solicitando a adoção de
medidas que contribuam para a disseminação da campanha JULHO
AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer
nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento
eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4953/2022
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 a Excelentíssima Prefeita de Governador Archer, Senhora
Antônia Leide Ferreira da Silva Oliveira, solicitando a adoção de
medidas que contribuam para a disseminação da campanha JULHO
AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer
nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento
eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4954/2022
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 Prefeito de Dom Pedro, Senhor Ailton Mota
dos Santos, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a
disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente

QUARTA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2022

25

indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4955/2022
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 Prefeito de Guimarães, Senhor Osvaldo
Luis Gomes, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a
disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4956/2022
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 Prefeito de Fortaleza dos Nogueiras, Senhor Luiz Natan Coelho dos Santos, solicitando a adoção de medidas
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e
assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
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Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4957/2022
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 Prefeito de Godofredo Viana, Senhor Shirley Viana Mota, solicitando a adoção de medidas que contribuam para
a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4958/2022
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 Prefeito de Fortuna, Senhor Sebastião
Pereira da Costa Neto, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
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não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4959/2022
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 a Excelentíssima Prefeita de Fernando Falcão, Senhora Raimunda da Silva Almeida, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4960/2022
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 a Excelentíssima Prefeita de Feira Nova do Maranhão,
Senhora Luiza Coutinho Macedo, solicitando a adoção de medidas
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e
assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
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câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4961/2022
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 Prefeito de Formosa da Serra Negra,
Senhor Cirineu Rodrigues Costa, solicitando a adoção de medidas
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e
assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 07 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZITO ROLIM – Expediente lido, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Expediente lido. À publicação.
III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Oradores inscritos no Pequeno
Expediente. Com a palavra, o Deputado Jota Pinto por cinco minutos,
sem direito a apartes.
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O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO (sem revisão do orador)
- Senhor Presidente em exercício Deputado Wellington, senhores
deputados, deputadas, imprensa e todos que nos assistem pela TV
Assembleia, pelas redes sociais. Senhor Presidente, trago, nesta manhã
de terça-feira, dois assuntos importantes sobre a cidade de São José
de Ribamar. A população, na semana passada, recebeu a notícia de um
decreto do Prefeito Julinho proibindo alguns eventos na cidade, uso
de máscara, correto, pelo motivo do aumento dos números de caso da
Covid. E a Prefeitura apresentou um número de 542 novos casos. Até aí
tudo bem. Já que aumentou esse número de casos na cidade, teria que
tomar alguma atitude, algumas medidas sanitárias, medidas preventivas
para poder combater essa doença terrível. Mas, logo em seguida, quando
a Prefeitura baixou este decreto proibindo os eventos na cidade, e desde
já quero ser solidário à Vereadora Lauane, que tinha, naquele mesmo
período, o Arraial da Família no Bairro do Panaquatira e, praticamente,
as brincadeiras que iriam ter nesse arraial foram impedidas de adentrar
a cidade. Inclusive, praticamente, a Prefeitura, através dos seus agentes
de trânsito, interditando e não deixando nenhum cidadão que mora em
Panaquatira chegar a seus lares. Proibindo o direito do cidadão de ir
e vir. Mas, logo em seguida, no dia seguinte, chegou um documento
oficial da Secretaria de Saúde do Estado e da Vigilância Sanitária
contestando esses números, dizendo que esses números que a Prefeitura
de Ribamar estava apresentando não eram verdadeiros. E aí diz o
seguinte: Análise das Notificações. Conforme publicação nas redes
sociais do município de São José de Ribamar, no dia 9 de julho, os
dados informados não condizem. Quem está dizendo isso é a Secretaria
de Saúde do Estado e a Vigilância Sanitária. E diz ainda mais: Fazse é necessário demonstração dos dados extraídos do Sistema de
Notificação de Covid no Maranhão. E aí vem o dado. No mês de julho,
a Prefeitura de Ribamar diz que tem 542 novos casos. O governo do
Estado aqui, por meio da Secretaria de Saúde e da Vigilância Sanitária,
mostra que foram feitas apenas 62 novas testagens e apenas 10 casos
positivos. Isso é grave. Isso é muito grave. Vai mais ainda adiante a nota
da secretaria. Destacamos ainda que os dados do município de São José
de Ribamar que foram veiculados na mídia de 42 novos casos não são
dados condizente com os que registramos no Sistema de Notificação da
Covid 19. Diante disso, já que a Prefeitura de Ribamar apresenta um
dado para poder justificar um decreto de 542 novos casos, e a Secretaria
de Saúde do Estado e a Vigilância Sanitária dizem que esses números
não são verdadeiros, são números que apenas estão manipulando, pelo
que está aqui, para poder justificar um decreto. E aí com essa gravidade
desses números de a Prefeitura querer aumentar os casos para justificar
um decreto, trazendo um prejuízo enorme para a economia local, porque
aí quem sofre são os comerciantes, os pequenos comerciantes, aqueles
que impulsionam a economia no município. Eu estou dando entrada
aqui para que a Secretaria de Saúde e também a Vigilância Sanitária
informem esta Casa, oficialmente, se esses números que a Prefeitura de
São José de Ribamar apresentou são números falsos, números apenas
para justificar um decreto. Se isto for, é grave. Se esse número for
confirmado, nós vamos encaminhar para que o Ministério Público tome
as devidas providências.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Deputado Antônio Pereira, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, queria pedir aqui um copo de água
por favor, Senhor Presidente, bom dia, Presidente Othelino, caros
deputados presentes à Mesa, obrigado, Pedro, obrigado pelo irmão,
deputados em plenário imprensa, galeria, sociedade maranhense,
Internautas que nos assistem e também aí a televisão aberta oferecida
por esta Casa ao povo do Maranhão para que se possa, para que possa
estar constantemente atualizado do que acontece do que acontece nessa
casa. Senhor presidente ocupo essa tribuna nessa manhã para trazer a
informação de que na última sexta-feira o governador Carlos Brandão
com as bênçãos de Deus que Deus nos abençoe nesta manhã também
esteve em Imperatriz, onde aparentemente demonstrou grande vigor
físico, demonstrando completa recuperação de sua saúde e lá chegou já
à tardezinha, receber algumas lideranças e fomos a exposição ao parque
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exposição da Imperatriz a EXPOIMP recebidos O governador e toda
sua caravana onde eu estava presente, Marco Aurélio estava presente,
Rildo Amaral estava presente, Cleiton Noleto estava presente, outras
lideranças. Deputado Márcio Jerry estava presente. E fomos ao parque
da exposição onde fomos ali guiados pelo seu presidente, presidente
daquela instituição do Sinrural de Imperatriz, Afonso Danda. Também
algumas outras autoridades do Sinrural, como Ferrari, ex-presidente.
Como Hamilton Miranda secretário, outros pecuaristas ali. E durante
duas, três horas, andamos nos estandes primeiros estandes a li do estado
que representa o estado, diga-se de passagem, tanto agricultura, a
Secretaria de Agricultura como a SEMA e outras secretarias muito bem
representadas nessa grande festa do homem e da mulher do campo da
região Tocantina, que é a EXPOIMP. O estado muito bem representado
através dessas secretarias. E o Brandão foi ali visitou leilões, outras,
outros estandes ali importantes. E todas as vezes como veterinário que
é. Como do ramo, do agronegócio, todos nós sabemos que sua família
é do agronegócio. Ele explicou e explicitou muitos temas que foram
colocados ali para ele. Realmente como professor que é, neste assunto
e ali eu percebi, Deputado Marco Aurélio, Vossa Excelência que estava
presente o tempo todo. Ele também deu uma entrevista longa numa
rádio que estava localizada dentro. Uma das principais rádios ali de
Imperatriz estava localizada dentro do Parque de Exposição. Falou para
todos os imperatrizenses, demonstrando um perfeito conhecimento
de causa daquele assunto, que é a agropecuária, é o agronegócio. E
também falou da agricultura familiar, muito importante também para as
questões de renda de trabalho do Maranhão. A partir dali, no outro dia,
fomos fazer uma visita ao Parque de Exposição de Porto Franco, junto
com o Prefeito Deoclides, a ex-deputada, sua irmã, Valéria Macedo, o
ex-deputado Macedinho e outras lideranças. A vice-prefeita de Porto
Franco também estava presente, vereadores ali de Porto Franco. Enfim,
fizemos aquela visita ao Parque de Exposição de Porto Franco e,
depois, nos dirigimos a Imperatriz, onde fomos fazer uma caminhada
pelo calçadão. E eu perguntei ao Governador: “O senhor está bem?”
“Não, eu estou muito bem.” Porque ele realmente transparece saúde.
Ele realmente está muito bem. E visitamos, por um longo tempo, o
calçadão de Imperatriz, capitaneado, guiado por Marcone, que é um
inovador da Toque Bolsas, que é uma nova aquisição desse grupo
político. E nós precisamos respeitar isso. As pessoas que vem, que
chegam sejam bem vindas, precisam ser abraçadas adequadamente,
assim como outros líderes empresariais estiveram ali com o Brandão
caminhando pelo calçadão. A partir dali. o Governador visitou obras,
como, por exemplo, foi fez uma visita ao Restaurante Popular. Estava
presente o Rildo. Estava presente o Marco Aurélio. Eu também estava
presente ali na grande Santa Rita, no Bom Sucesso. Estivemos lá juntos
e, depois, fomos visitar a Universidade Federal do Maranhão e, de lá,
uma avenida de cinco quilômetros que eu, aqui, nesta Casa, no final de
abril, fiz uma defesa para que pudesse asfaltar aquela avenida de cinco
quilômetro que dá acesso a muitos bairros...
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Mais dois minutos para o Deputado
Antônio Pereira concluir.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Obrigado,
Presidente. Eu aqui, desta tribuna, fiz um apelo ao Governo tanto
municipal quanto estadual e, pessoalmente, fiz ao Governo estadual
para que pudesse asfaltar esse acesso à Universidade Federal, a avenida
Bom Jesus, que foi asfaltada, foi feita a drenagem, meio-fio. Em alguns
lugares, foi feito bloqueteamento porque eram lugares que pegam
mais água, que tem um uma quantidade de água que passa por cima
da avenida. Feita adequadamente vai durar por muitos e muitos anos.
Não é uma recuperação daquela avenida. Eu digo que aquela avenida
foi refeita completamente. Cinco quilômetros de asfalto ali do governo
do estado. E eu quero me incluir nisto, porque defendi aqui muito antes
e também estive lá durante o período da construção. Portanto eu quero
agradecer ao Governador Brandão. E sem esquecer que, logo depois
dessa visita, ele esteve na Agesul, recebendo lideranças prefeitos, exprefeitos, lideranças ali da região, vereadores da Região Tocantina
e depois veio aqui para Itapecuru, São Mateus e outras cidades.
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Os nossos agradecimentos ao Governador Brandão, sem esquecer
também que tudo isso foi, conjunta e politicamente, decidido com o
ex-governador Flávio Dino. Imperatriz não pode esquecer e a Região
Tocantina não pode esquecer tudo que ele fez por aquela região. Muito
obrigado, Governador Brandão, por dar atenção a esta classe política.
Quero dizer que Imperatriz, hoje, muitas lideranças políticas, muitos
vereadores estão conosco e, todo dia, vem um a mais. Nós temos
absoluta certeza de que teremos, no final desta eleição, a maioria dos
vereadores de Imperatriz apoiando o Carlos Brandão, apoiando o
Governador Flávio Dino, porque entendem o trabalho que o Brandão
está fazendo, entendem o trabalho que o Governador Flávio Dino fez.
Eu fico muito feliz pela minha região abraçar essa pré-candidatura da
maneira como está abraçando. Senhor Presidente, muito obrigado. Era
esse o registro. Agradecer a todos os companheiros e companheiras
que estiveram conosco naquelas visitas que o Governador Brandão fez.
Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Rafael Leitoa, por cinco
minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, galeria,
telespectadores da TV Assembleia. Presidente Othelino, o que eu
venho destacar é a continuidade de um governo exitoso na pessoa
do nosso Governador Carlos Brandão, que vem dando continuidade
às políticas públicas e muitos programas criados, inclusive, por esta
Casa, como os programas Restaurante Popular, Comida na Mesa, Mais
Escolas e Escola Digna. No último sábado, houve a inauguração de
dois Restaurantes Populares, um em Duque Bacelar, onde a população
já tinha esse anseio e que começou a funcionar no sábado, e um na
cidade de Timon. Talvez o único programa que ainda não havia chegado
ao nosso município e que agora chega para complementar todas as
políticas públicas do governo do Estado no município de Timon. No
Parque Alvorada precisamente, são servidas hoje 1.500 refeições, mil
almoços e 500 jantares. O Ex-governador Flávio Dino, na sua saída,
destinou dois Restaurantes Populares, pediu para que o Deputado
Rafael e a Deputada Socorro indicassem o local onde funcionariam
esses restaurantes. De pronto, a gente viu que, na região sul, região
que precisa de mais serviços públicos, fosse feita ali a construção
desse Restaurante Popular e, em parceria com a comunidade, com a
Associação de Moradores do Parque Alvorada, o Amopa, que eu quero
aqui agradecer em nome do Presidente Elder e seus sócios que fizeram a
termo de sessão do prédio para que pudesse funcionar um equipamento
público de grande importância para o Parque Alvorada e região, que
é o Restaurante Popular. São mil almoços por dia e 500 jantares a R$
1 e garantindo a segurança nutricional da nossa cidade, dos nossos
habitantes. Então fico muito feliz dessa conquista ter de fato hoje ser
uma realidade a nosso município vi ontem a fila para que as pessoas
pudessem para que as pessoas pudessem fazer ali a sua refeição. Vejo
trabalhadores, vejo pai de família, mãe de família. A inauguração no
sábado foi um sucesso, obviamente que nós não participamos pelo
período vedado, mas vimos fotos. vídeo e depoimentos de populares
agradecendo ao governador Carlos Brandão, ao ex-governador Flávio
Dino, ao deputado Rafael que indicou o local e que fez com que a gente
pudesse ter essa política efetiva, inclusive através de uma indicação
parlamentar que nós já tínhamos feito aqui na Assembleia Legislativa.
Então, senhor presidente, fico muito feliz porque mais uma ação do
governo do Maranhão chega a Timon e uma ação exitosa que dá
resultado prático. Infelizmente neste período tão difícil que o país vive.
Mas, presidente, eu gostaria de aproveitar o tempo que me resta para
destacar uma outra grande ação essa sempre que foi a nossa atenção
especial que é a segurança pública, que é a edição da Medida Provisória
nº 389 de 1º de julho editada pelo governador Carlos Brandão criando
mais uma estrutura da Polícia Militar no município de Timon no seu
artigo segundo que cria a estrutura da Polícia Militar no seu inciso
terceiro. Só para ratificar no seu artigo primeiro no inciso quarto que cria
a primeira companhia independente de moto patrulhamento tático da
polícia militar com sede na cidade de Timon e circunscrições nas áreas
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das unidades subordinadas ao CPAI 4, mais uma estrutura da Polícia
Militar no nosso município, e que vai abranger toda a área CPAI 4,
que compreende o batalhão de Timon, o batalhão de Caxias, o batalhão
de Codó, e o batalhão de Coroatá, mas a sede será no município de
Timon, uma companhia independente de moto patrulhamento, que será
comandada por um Major, que é o PM da Polícia Militar, para garantir
a ostensividade da segurança pública, na cidade de Timon, ficamos
muito felizes porque essa medida provisória foi editada no primeiro
de julho, através de várias reuniões que nós tivemos com secretário
de Segurança, nosso amigo Coronel Leite, vistoriamos o prédio onde
funcionará esta companhia independente, e que nos poucos dias, ela
será implantada, de fato, na cidade de Timon, já está criada através da
Medida Provisória, inclusive, senhor presidente, eu peço que a gente
tente aprovar essa medida provisória antes do recesso, para que a gente
possa transformá-la em lei, o mais rápido possível, para que a gente
possa ter ali, a garantia dessa estrutura, sem falar também, que na
mesma Medida Provisória, o governador do Estado do Maranhão, cria o
quadragésimo sexto batalhão da Polícia Militar, com sede no município
de São Raimundo das Mangabeiras, e circunscrição também, na
cidade de Sambaíba, Loreto, São Félix de Balsas, Benedito Leite, São
Domingos do Azeitão, cria o primeiro batalhão de moto patrulhamento
tático da Polícia Militar da região metropolitana de São Luís e o
segundo batalhão, deputado Rildo, deputado Antônio, deputado Marco
Aurélio, o segundo batalhão de moto patrulhamento tático da Polícia
Militar, com sede na cidade de Imperatriz, com mais uma estrutura
da polícia militar na Região Tocantina, e ficamos muito felizes, pois
conseguimos trazer uma unidade da polícia militar, para região leste
com sede, na cidade de Timon, que com certeza, ajudará muito ao nosso
policiamento, e lembrando, presidente Othelino, nós colocamos recurso
da nossa emenda parlamentar para a compra de oito motocicletas, para
ajudar a estruturação da Companhia Independente, para que ela já
nasça forte, já nasça, de fato, resolvendo os problemas da segurança
pública no nosso município. Então, Senhor Presidente, era este o meu
pronunciamento na manhã de hoje, trazendo essas duas grandes boas
novas para a região leste, Restaurante Popular em Duque Bacelar e na
cidade de Timon e Companhia Independente do Motopatrulhamento da
região leste com sede na cidade de Timon. Era isso, Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Deputada Mical Damasceno por cinco minutos, sem apartes. Deputada
Mical, Vossa Excelência já está com a palavra. Habilite o áudio para que
nós possamos ouvi-la. Peço que liberem o áudio para a Deputada Mical,
que está gesticulando ali. Ainda não estamos lhe ouvindo, Deputada.
Libere aí no seu terminal o áudio. Agora, sim, estamos lhe ouvindo.
A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, Mesa Diretora, deputados e
deputadas, funcionários da Casa, imprensa, a Deus seja a glória. Quero
aqui iniciar minha fala dizendo que, nas minhas andanças pelo estado
do Maranhão, sempre sou abordada, alguém vem me perguntar quem eu
vou apoiar como pré-candidato ao senado federal. Eu estava esperando
uma decisão da minha convenção, CEADEMA - Convenção Estadual
das Assembleia de Deus no Estado do Maranhão. Como faço parte
de um projeto político pela minha denominação, daí, então, a nossa
convenção, a Assembleia de Deus escolheu apoiar o pré-candidato
Pastor Bel. Aquele homem que sempre, em suas falas, diz que...
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Mical, acho que a sua conexão caiu. Eu vou chamar o
próximo orador. Deputado Yglésio, Vossa Excelência vai à tribuna? Eu
vou chamar o Deputado Yglésio, em seguida, chamarei novamente a
Deputada Mical. Deputado Yglésio por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) - Bom dia a todos e a todas. Projeta, por favor, a imagem TI.
Ele está baixando, peço só que não compute o tempo por enquanto,
Presidente. Preciso das imagens. A última primeiro. Pessoal, bom
dia. Eu recebi, na última sexta-feira, uma denúncia de funcionários
da enfermagem. Claro que a pessoa não se identifica porque fica com
medo, neste momento, em relação ao Hospital de Clínicas Integradas,
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reclamação esta que já encaminhamos e que me parece que já foi
solucionada. Vejam vocês, saiu uma circular assinada por uma gerente
de enfermagem do hospital, relacionada a pertences de pacientes.
Vejam só: Prezados coordenadores, a gerência de enfermagem vem,
por meio deste documento, informar que, a partir do dia 11 de julho
de 2022, será de inteira responsabilidade das equipes de enfermagem
o sumiço de pertences de pacientes entregues pela família e, assim, a
equipe terá que reembolsar à família em caso de prejuízos. Isso aqui é
um verdadeiro absurdo. Quando eu vi, eu mandei isso, era quase meianoite eu mandei para o diretor do hospital, para o Marcos Grangeiro,
que se comprometeu a tomar providências. No mesmo momento,
avisei o Secretário de Saúde que considerou inadmissível também. Eu
espero que já esteja solucionado esse caso. Eu trago à tribuna para que
o pessoal da enfermagem tenha absoluta certeza de que nós estamos
atuando em defesa deles, porque não tem sentido algum a enfermeira
criar uma norma em que o profissional de enfermagem, que ganha
pouco, que está ali para cuidar das pessoas, se transforme em guarda
de pertences das pessoas. Quando a gente vai para o estacionamento,
está lá: o estabelecimento não se responsabiliza por pertences deixados
no interior do veículo. Imagina agora se a enfermagem fosse se
responsabilizar por pagar prejuízo. Quem tem que dar a segurança é
a instituição. É isto que tem que acontecer: criar processos adequados
para garantir a segurança do paciente e de seus pertences. Então, fica
aqui o agradecimento ao Marcos Granjeiro que, prontamente, se dispôs
a resolver isso; ao Secretário de Saúde, Tiago Fernandes, também, que
não compactua com isso aqui. E a enfermagem pode ter certeza de que
o Deputado Yglésio sempre em defesa dos profissionais de enfermagem
porque somos companheiros de trabalho, nunca abandonei a medicina
por um dia sequer, nunca, e nunca abandonarei. Segundo ponto, pode
começar aqueles outros slides lá por favor. Volta, pronto. Tratando de
Concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Novas
evidências que demonstram o tamanho da fraude que aconteceu, que
se infiltraram aqui dentro da Assembleia. Presidente da Assembleia
buscou um concurso liso, cheio de lisura e infelizmente foi vítima de
uma quadrilha que se infiltrou. Aquela inscrição bem ali, dá um zoom
por favor na imagem. Consegue dar um zoom ali? Inscrição N.º22.184,
volta o zoom, mostra a outra. Olha lá, fez 10 pontos, 09 pontos, 10 e 40.
Aprovado quase fecha a prova. O outro, vamos lá gente, por favor, TI,
me ajude! O outro, a outra folha. Ali aquela outra inscrição, pronto. 71,
72, olha ali, outro gênio, 10, 10, 09, 40. Aprovado, bombou também.
Aí vamos lá, gabarito preliminar, mostra aí. Preliminar, questão 44,
gabarito preliminar a letra B, mostra a questão. Próxima: aí virou letra
A, o gabarito foi mudado, letra A. Certo? Mostra agora a questão, é a
próxima. Vamos ler, agora aproxima. Vamos lá, lição básica aqui. Mais
dois minutos por favor. Determinado projeto de lei ao ser aprovado
pela Câmara Municipal do município Y, foi vetado pelo prefeito de
Y. Apreciaram o veto em sessão, sendo que o veto foi rejeitado pela
metade, mais um dos vereadores presentes. Presentes, sendo certo que
apenas cinco deixaram de comparecer. Ato contínuo o presidente da
câmara promulgou o projeto tornando-o lei. O prefeito representou ao
Tribunal de Justiça Estadual postulando inconstitucionalidade da lei
que julgou o pedido. O que era o gabarito anterior? B. Improcedente,
já que análise do veto exige maioria absoluta. Virou obviamente A
totalmente procedente porque veto precisa de maioria absoluta pra ser
julgado, tem que ter cinquenta por cento mais um, mesmo, ou seja,
os dois que fraudaram tinham o gabarito preliminar todo na mão. E
aí quando mudou os dois erraram a mesma questão. Então, ou é uma
coincidência que acontece aí uma probabilidade de bilionésimos, né?
porque você tem que pegar dois habitantes do planeta terra, multiplicar
pela possibilidade de fazer a prova e de ser na mesma questão. Nós
vamos estar tratando da probabilidade de bilhões, de um em bilhões, ou
está caracterizado, de fato, aqui, uma fraude. Então peço, pelo amor de
Deus, ao nosso Presidente, à nossa Mesa Diretora e já está sendo feito
isso tem que ser destacada a atuação do Presidente nisso. Trago mais
essa coisa aqui apenas para que fortaleça nossa linha de argumentação,
para que seja rescindido o concurso com esses bandidos da CEPERJ,
que tentaram fraudar o concurso aqui no Maranhão. Comigo aqui não
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vai acontecer fraude. Enquanto eu estiver aqui para monitorar, essas
coisas não vão ter. Eram essas palavras. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Deputada Mical Damasceno. Vossa excelência teve o pronunciamento
interrompido. Teve um problema na conexão. Então pode reiniciar seu
pronunciamento. Vossa Excelência tem cinco minutos, sem apartes.
A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem revisão
da oradora) – Obrigada, Senhor Presidente. Então, Senhor Presidente,
eu estava dizendo que, nas minhas andanças pelo estado do Maranhão
,sempre sou abordada referente ao apoio ao senado federal, quem eu
vou apoiar, quem é o meu pré-candidato. E eu quero aqui, nesta manhã,
aproveitando essa sessão, para declarar o meu apoio, porque foi tudo
alinhado com a minha convenção Ceadema - Convenção Estadual das
Assembleias de Deus no Estado do Maranhão. Nós temos um projeto
político do qual eu faço parte e o nome do nosso querido Pastor Bel,
que é ex-senador e presidente da Assembleia de Deus em Joselândia, foi
indicado pela assembleia de Deus no Estado do Maranhão. Pastor Bel é
uma pessoa muito amiga, muito querida dentro da nossa denominação
e sempre, em suas falas, tem um jargão que é meu Maranhão, minha
vida, minha paixão, meu coração.” É a pessoa que eu creio que vai nos
representar muito bem no Senado. E quero aqui, nesta manhã, aproveitar
para deixar a nossa admiração e declarar realmente que estamos com o
pastor Bel. Ele é conservador, apoiador do nosso Presidente Bolsonaro.
Tem se ombreado para ajudar na reeleição do nosso querido Presidente
Jair Messias Bolsonaro, defende os princípios cristãos e, assim, não
temos como abrir mão da candidatura do nosso irmão na fé e ex-senador
da República Pastor Bel como pré-candidato ao Senado Federal. Eu
recomendo aqui a todos os nossos irmãos em Cristo apoiar o précandidato ao Senado não só em nossa denominação, mas em outras
denominações, porque ele é o pastor querido de todas as denominações.
Essas são as minhas palavras, Senhor Presidente. Agradeço e a Deus
seja a glória.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Muito bem, Deputada Mical. Deputado Wellington do Curso por cinco
minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais pares da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, a nossa luta permanente em defesa
da população, em defesa da Baixada Maranhense. Aqui eu chamo a
atenção para mais um dia de caos no transporte aquaviário do Estado do
Maranhão, mais um dia de caos no transporte de fé. População, ontem,
em uma fila quilométrica. A falta de respeito com crianças, idosos,
ambulâncias, para fazer o transporte. Um verdadeiro absurdo! Um caos!
E a MOB lançou a nota dizendo que só tem dois ferrys funcionando.
Até quando vão continuar com essa palhaçada, brincando com a cara
da população?! Nós estamos aqui com um requerimento solicitando
a instalação da CPI do Ferry, nossa luta para que possa ser corrigido
isso. Estamos aqui solicitando que façamos investigação para verificar
as causas, verificar o que realmente tem acontecido e, principalmente,
apresentar solução para o problema. Já temos 12 assinaturas, só faltam
duas assinaturas. Eu chamo atenção. Deputado estadual que não assinar
a CPI do Ferry é porque está contra a população da Baixada. Só faltam
duas assinaturas para que façamos a CPI do Ferry. A população não
aguenta mais. Chega de caos. A população não aguenta mais. E quem
está falando isso não é um deputado que anda de helicóptero, que
anda de avião, é um deputado que conhece as estradas do Estado do
Maranhão, é um deputado que faz o transporte de ferry. Eu estou nessa
luta desde o início do nosso mandato e provocamos o Ministério Público
em todos os cantos, em todos os lugares. A nossa luta em defesa da
Baixada Maranhense. Nós protocolamos a ofício no Ministério Público
em Alcântara, em Bequimão, em Pinheiro, em Santa Helena. A nossa
luta permanente em defesa da Baixada Maranhense. Não vamos parar
enquanto não solucionar o problema do ferry no Estado do Maranhão.
Senhor Presidente, quero concluir, chamando a atenção para nossa luta
em defesa da saúde pública do Estado Maranhão e dos profissionais
da educação: médico, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de
enfermagem, todos os profissionais de saúde do Estado do Maranhão.
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Recebemos as denúncias com relação a uma grave insinuação dizendo
que enfermeiros estavam se usurpando, estavam se apropriando,
estavam furtando ou roubando bens, pertences de pacientes. É um
verdadeiro absurdo. Já entramos em contato com o Coren, já estamos
solicitando investigação e que, inclusive, o governo do Estado possa
reparar esse dano, possa corrigir o que está acontecendo. Enfermeiros,
técnicos de enfermagem, profissionais de enfermagem, profissionais
da saúde do Estado do Maranhão, continue contando com o apoio
irrestrito e total do Professor e Deputado Wellington do Curso. Só
não sou enfermeiro de profissão, mas sou enfermeiro por amor à luta
em defesa da enfermagem dos técnicos de enfermagem do Estado
Maranhão. Senhor presidente, por último quero registrar na Assembleia
Legislativa, a presença do defensor-geral do Estado Maranhão, Dr.
Gabriel Furtado, eu vou aproveitar a presença do Dr. Gabriel Furtado
na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão para protocolar o
ofício. Solicitando ao Dr. Gabriel, que dê atenção a uma solicitação
nossa em defesa dos candidatos que estão lutando para passar no
concurso da guarda municipal. Doutor Gabriel, só explicando para o
senhor. A Câmara Municipal aprovou no mês de maio a lei nº 7.000
mil e foi sancionada pelo prefeito Eduardo Braide, só que lá tem um
limite de idade, máximo tem que ter 35 anos, para fazer o concurso da
guarda e é inconstitucional. E nós não temos a competência para ajuizar
ação civil pública, entrar com ação de inconstitucionalidade e é por
isso que estamos solicitando o apoio do Ministério Público Estadual, da
OAB e da Defensoria Pública. E é por isso que hoje aproveitando a sua
presença na Assembleia, eu vou protocolar pessoalmente com V.Exa.,
nos dê atenção, dê atenção à população. Nós acreditamos que todos
tenham possibilidade e a capacidade para fazer o concurso da guarda
municipal. Defensoria Pública a partir de agora, entrando também na
luta em defesa dos candidatos que vão fazer o concurso da guarda para
acabar, retirar, esse requisito de idade máxima de 35 anos, e com fé em
Deus a nossa luta será atendida, pelos órgãos da justiça, pela Defensoria
Pública pela OAB pelo Ministério Público. A nossa luta em defesa dos
candidatos que vão fazer o concurso da guarda municipal de São Luís,
nossa luta permanente, nossa luta permanente em defesa dos candidatos
que vão fazer o concurso da guarda e mais uma vez chamamos atenção
do governador do Estado para que possa nomear os mil e quatrocentos
aprovados no concurso da polícia militar, os sub judice e também aos
remanescentes todos os dias a nossa pauta aqui na Assembleia, a nossa
luta em defesa da nomeação dos aprovados, nomeação já, nomeação já
dos mil e quatrocentos aprovados sub judice e mais remanescentes no
concurso da polícia militar.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Senhores deputados, senhoras deputadas nós encerramos o Pequeno
Expediente, antes de começarmos a Ordem do Dia eu gostaria de me
reportar dois, três episódios né que nos entristecem, primeiro registrar
o falecimento do ex-prefeito de São Luís, Vicente Fialho, também foi
prefeito de Fortaleza, pai do ex-secretário de estado Fernando Fialho e
outros filhos, faleceu agora esta madrugada e quero registrar aqui a nossa
solidariedade à família, em razão desta tão importante perda, assim
como registrar a tristeza com o assassinato cruel do cidadão Marcelo
Arruda, ocorrido no final de semana, comemorava o aniversário de
cinquenta anos, pai de quatro filhos, dentre os quais um de quatro meses
e de forma absolutamente covarde e injustificável foi assassinado ao
final da sua festa de aniversário nenhuma divergência justifica um ato de
estupidez, de violência como aquele. Nós, há muitos anos, não víamos
no Brasil algo ocorrer. O que leva alguém ao extremo da estupidez, da
loucura, da maldade, da desumanidade, de se sentir no direito de tirar
uma vida por que o cidadão que estava comemorando o seu aniversário
estava homenageando um líder político? Neste caso, o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. Podia ser um bolsonarista homenageando
o Bolsonaro. Podia ser alguém eleitor do Ciro homenageando o Ciro,
ou da Simone Tebet. Nada justifica isso. Falta de civilidade, falta de
humanidade, falta de responsabilidade. Infelizmente, nos deparamos
com essa situação muito, muito triste, desalentadora. E pior do que ver
aquele policial penal com uma arma na cintura, porque ficou provado
que ele não tem a mínima condição de portar uma arma, é saber que,
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em alguns momentos, o próprio Presidente da República, e aqui eu
não estou dizendo que ele estimulou aquele ato em específico, mas
em declarações genéricas, ele estimula a radicalização e a violência.
É óbvio que o Presidente da República não é culpado no aspecto legal
ou criminal pelo ocorrido, mas ele tem a responsabilidade política por
estimular a violência, por estimular o uso de armas e, certamente, será
responsabilizado no momento em que for analisado por Deus. Esse,
sim, fará o julgamento daqueles que cometem ou estimulam esse
tipo de violência que aconteceu e vitimou, especialmente, a família
do que faleceu, mas também a vida deste insano que cometeu aquele
ato. E também, falando de notícias tristes, aquela outra notícia que
nos assombrou, que foi o fato do anestesista Giovanni Quintela ter
estuprado, violentado uma senhora na hora do parto. Aquilo chocou a
todos, imaginar que uma mulher, no momento do parto, pudesse sofrer
aquele tipo de violência. E, infelizmente, percebemos, no dia a dia,
vários tipos de violência contra a mulher, desde o feminicídio, agressões
verbais à violência psicológica, a diversas formas de constrangimento.
Mas essa realmente nos assustou ainda mais. Ainda bem que as
enfermeiras presentes desconfiaram da loucura daquele monstro que
tem um registro como médico anestesista, gravaram a cena e fizeram a
prisão em flagrante, senão outras mulheres poderiam ter sido vitimadas
ontem e vitimadas nos próximos dias. Que coisas como essa parem
de acontecer. Que este anestesista perca o registro. Que o CRM, de
nenhuma forma, proteja ou protele a punição deste profissional. E que a
Justiça cumpra o seu papel e o mantenha fora de circulação, porque ele
é um perigo para a sociedade.
O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Senhor
Presidente, Questão de Ordem.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Pois não, Deputado Roberto.
O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (Questão de
Ordem) - Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento
do Dr. Vicente Fialho. Como o senhor colocou aí, o Vicente Fialho
foi Prefeito de Fortaleza, Prefeito São Luís, Ministro da Irrigação no
governo Sarney. Ele tem uma história em relação à nossa cidade de São
Luís, importantíssima. É pai do nosso querido amigo Fernando Fialho,
sogro da Maluda. Eu acho que esta Casa poderia fazer essa homenagem
pela importância que o Doutor Vicente teve para São Luís, para
Fortaleza e para o Brasil, pelos cargos importantes que ele assumiu no
governo federal. Em São Luís, ele teve uma participação muito direta
nas melhorias para o povo da nossa cidade.
A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM - Senhor
Presidente, permita-me complementar a sua fala muito importante em
todos os temas que o senhor levantou, principalmente com relação à
boa prática política. Nós entendemos que a boa prática política é aquela
que respeita a população, aquela que pratica o diálogo com todos
e que tem, sobretudo, tolerância que deve ser uma prática. Portanto,
nós não vamos nunca trazer soluções para os problemas do povo com
violência, o povo precisa de atitude, o povo precisa de comida no
prato, o povo precisa de trabalho, o povo precisa de dedicação, o povo
precisa de atitudes positivas, democráticas, republicanas. Portanto, nós
aproveitamos para também aqui repudiar essa violência na política. O
Brasil quer paz. Repudiar a atitude desse médico que, de uma forma
desumana, quase beirando assim a barbárie, utiliza uma mulher no
momento do seu parto, momento tão sublime, um momento de se dar
a vida. Não há palavras para caracterizar uma atitude absurda dessa.
É repúdio, é nojeira, é você não aceitar e tomar decisões importantes.
Quero também me juntar à fraternidade com relação a todas as ações
que aqui foram colocadas, as condolências e dizer que realmente nós,
mulheres, precisamos estar sempre com uma fala muito forte, sempre
muito atentas, ocupando o Parlamento onde a nossa voz chega para
entrar sempre em defesa e somando-nos a vozes masculinas como a sua
que compreende o valor que uma mulher tem na família e na sociedade
como cidadã e como pessoa. E ao mesmo tempo, com relação à política,
para que nós possamos agora, em 2022, nas eleições, fazer umas eleições
democráticas, com paz, e que realmente vença a vontade popular e não
a imposição, e não o ódio. Muito obrigado, Senhor Presidente.

QUARTA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2022

31

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Peço que façamos, então, um minuto de silêncio em razão do falecimento
do ex-prefeito de Vicente Fialho e também do Senhor Marcelo Arruda.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Projeto de Lei Complementar nº 009/2022, de autoria do Poder
Judiciário, (lê). Em discussão, em votação deputados que aprovam
permaneçam como estão, aprovado, vai à sanção. Projeto de Lei
Complementar nº 011, de autoria da Defensoria Pública, (lê). Depende
de Parecer das Comissões Técnicas, vou suspender a Sessão para que as
Comissões emitam o parecer relativo ao Projeto de Lei Complementar
nº 011/2022, de autoria da Defensoria Pública. Reaberta a sessão. Com
a palavra, o deputado Ariston.
O SENHOR DEPUTADO ARISTON - O Projeto de Lei
Complementar nº 011/2022 foi aprovado com unanimidade Senhor
Presidente pelas comissões técnicas de Justiça e de Orçamento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Senhores deputados, item dois. Projeto de Lei Complementar nº
011, de autoria da Defensoria Pública. Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
sanção. Projeto de Lei nº 184, de autoria do Poder Executivo, (lê). Em
votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Em votação à redação final. Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Item 04: Parecer 327, da CCJ de
autoria... Aliás, o Parecer 327 da CCJ é contrário ao Projeto de Lei
049, de autoria do Deputado Ciro Neto (lê). O autor recorreu à Mesa
Diretora da decisão da CCJ através do Requerimento 169/22, conforme
o parágrafo 4º do artigo 182 do Regimento Interno. Foi acatada a
decisão pela Mesa Diretora, por isso está submetendo parecer ao
Plenário. Senhores Deputados.
O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO (Questão de Ordem) Exatamente. Só uma Questão de Ordem rapidinho. É só pedir a aos
colegas deputados a compreensão. esse parecer foi rejeitado, mas,
diante da importância que nós temos para as nossas mulheres vítimas de
violência. A cada dia que é noticiado, a gente vê os agressores, às vezes,
é suspensa as medidas cautelares e essas mulheres não têm um aviso
prévio, uma comunicação da forma adequada para que possam tomar
suas medidas. Então o nosso intuito é neste sentido para tentar diminuir
ainda as incidências de violência contra a mulher. Então por isso eu
peço a compreensão de todos os colegas e o apoio para que possamos
aprovar este requerimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Senhores Deputados, peço que prestem atenção na forma de votar. Os
deputados que desejarem votar para manter o parecer da CCJ devem
permanecer como estão. Os que quiserem votar contra o parecer da
CCJ, ou seja, pela aprovação do projeto devem se manifestar ficando de
pé ou de alguma outra forma.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (Questão
de Ordem) - Uma Questão de Ordem aqui, Presidente, só para falar a
respeito do meu voto. O projeto do Deputado Ciro tem uma importância
fundamental, que é de, cada vez mais, fortalecer a luta contra a violência
às mulheres, que têm crescido muito não só no Maranhão, mas no Brasil
inteiro. Eu acho que essa Casa precisa dar, cada vez mais, respostas
a todas as violências que têm acontecido no nosso Estado. Na minha
opinião, o veto não se sustenta, uma vez que não há inconstitucionalidade
alguma. E o Projeto do Deputado Ciro é de fundamental importância
para que as mulheres continuem tendo conhecimento daquilo que vem
acontecendo com seus agressores e elas possam estar o tempo inteiro
alertas com relação a eles.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Deputado Neto, só uma observação: não é um veto que nós estamos
apreciando.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Desculpa,
Presidente, é o parecer da CCJ. Desculpa.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO -
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Então os Deputados que desejem...
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Senhor Presidente,
Deputado Zé Inácio, eu queria só que fosse melhor esclarecido a
respeito do relatório. Eu fiquei sem entender exatamente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- O relatório da CCJ, o parecer foi contrário, o parecer da CCJ. Só
para lembrar, claro que Vossas excelências sabem, mas para quem está
assistindo à sessão, o Parecer da CCJ não entra no mérito do projeto.
Evidentemente esse projeto é um projeto que merece aplausos, Deputado
Ciro está de parabéns pela iniciativa, a CCJ se atém meramente ao
aspecto da legalidade da constitucionalidade. Então, aqui, os senhores
que apreciarem, assim como a CCJ, quando o fez, não fez um juízo
do conteúdo no que diz respeito à sua finalidade principal. Então, o
parecer foi contrário, e nós estamos submetendo agora ao Plenário o
parecer da CCJ. Deputado Ciro fez a ponderação e Vossas Excelências
vão apreciar. Os deputados que... Deputado Rafael.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) – Presidente, só uma Questão de Ordem. O voto da CCJ diz
respeito à análise do Veto e não da constitucionalidade do projeto.
Correto. O parecer da CCJ analisa a constitucionalidade.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Deputado Rafael, não é um Veto, é um Projeto de Lei.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - É o projeto, então
o parecer da CCJ é pela manutenção do Veto.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Não, não tem Veto o parecer da CCJ.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (Questão de Ordem) Pelo que eu estou entendendo, ele recorreu ao Plenário após o parecer
da CCJ e o Plenário que vai agora decidir se concorda com o parecer da
CCJ ou se tem um entendimento diferente. Isso agora que eu entendi.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Isso. Senhores Deputados, os deputados que mantêm o parecer da CCJ
permaneçam como estão.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, só o Deputado Wellington rapidinho.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Pois não, Deputado Wellington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Uma Questão de Ordem, por gentileza.
Presidente, só parabenizar o Deputado Ciro pela luta permanente. Nós
travamos essa discussão lá na CCJ e trazemos agora para o Plenário
desta Casa em defesa das vítimas de violência. Nós não podemos
permitir que mais casos aconteçam. O que tem acontecido é grave, e nós
não podemos permitir. Portanto, a nossa luta em defesa das mulheres no
combate à violência contra as mulheres, contra o feminicídio. Deputado
Wellington do Curso sempre se posicionou em defesa das mulheres e,
mais uma vez, o meu voto é favorável, Senhor Presidente.
A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (Questão
de Ordem) - Senhor Presidente, também voto favoravelmente. Eu
não consigo ver a inconstitucionalidade de um direito porque está se
garantindo um direito à mulher de ser comunicada na hora que termina
a medida protetiva para que ela possa se prevenir. Então, nesse espírito,
eu não conseguir ver inconstitucionalidade. Voto favorável a essa.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores deputados.
O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO (Questão de Ordem) Senhor Presidente, é só uma Questão de Ordem. Queria solicitar que
fosse votação nominal. A gente vê, recentemente, casos como o que foi
comentado anteriormente do anestesista. Você vê mulheres que sofrem
a agressão, são vítimas, conseguem medidas protetivas ou, às vezes,
o agressor é detido. Essas medidas protetivas caem ou esse agressor é
solto, e ela não recebe essa comunicação ou qualquer tipo de aviso. Ela
pode se deparar com esse agressor batendo à porta dela ou lhe seguindo
no meio da rua sem qualquer possibilidade de reação desta mulher.
Então, esse é o nosso intuito. Diante disso, eu gostaria de solicitar que
a votação fosse nominal.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
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NETO - Senhores Deputados, os deputados que concordarem com
o requerimento verbal do Deputado Ciro permaneçam como estão.
Vamos fazer a votação nominal. Peço que zere o painel. Os deputados e
as deputadas confirmem as presenças. Agora é importante atentar para
a forma de votação.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (Questão de
Ordem) - É necessário ser nominal. Se todo mundo ficou...
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Se eu fosse considerar a forma como ficaram, teríamos mantido o
parecer da CCJ, ou seja, o projeto não seria aprovado. Como são
necessários 22 votos penso eu que o pedido do deputado Ciro foi pra
que nós pudéssemos ter condições de conferir os 22 votos, não é isso?
O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO - Isso senhor presidente,
aí eu solicito que votem Não, para que possamos dar continuidade na
tramitação do projeto na Casa.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Votando Sim mantém o parecer, votando não, vota a favor do projeto,
certo?
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Presidente, só pra
não parar dúvida meu voto é pela derrubada do parecer também, então
eu voto Não. Não a decisão do CCJ.
O SENHOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA – Registre o
meu voto Não.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Agora é necessário fazer com parecer.
O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL - Senhor presidente
registre meu voto também Não, e parabenizo deputado Ciro por mais
uma medida em defesa das mulheres maranhenses.
O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO - Senhor presidente Jota
Pinto, também registre Não.
A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM - Senhor
presidente, deputada Socorro Waquim, registra Não.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Importante que todos lembrem de fazer, além do registro verbal o voto no
painel porque nós precisamos ter 22, vejo a deputada Mical sinalizando.
Deputada Cleide sinalizando que vota Não. Deputada Mical sinalizando
que vota Não. Deputado Edivaldo, vota não, deputado Ricardo Rios
vota Não, deputada vota Não.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DIO CURSO Ratificando o meu voto, Não, senhor presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Deputada Betel votando Não. Deputado Hélio.
O SENHOR DEPUTADO HELIO SOARES – Voto Não, senhor
presidente, em favor das mulheres.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Hélio V.Exa., gostaria de retificar o voto, que o voto de
V.Exa. está assim. Ou seja contra o projeto.
O SENHOR DEPUTADO HELIO SOARES – A favor do projeto
do Ciro.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO É então V.Exa. precisa retificar o voto. Precisa votar Não, que aqui o seu
voto está constando como Sim.
O SENHOR DEPUTADO ZE INACIO - 0 Deputado Zé Inácio
vota Não.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Vou pedir que alguém vá auxiliar o deputado Hélio para que possa
retificar o voto.
O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO - Senhor presidente
eu estou votando Não, mas lá no painel não tá aparecendo mas meu
registro é Não.
O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Senhor
presidente, deputado Roberto Costa eu quero..
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Deputado Roberto
O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Eu quero
também encaminhar o meu voto Não principalmente pelo momento que
nós vivemos hoje no país mundo uma das pautas fundamentais que se
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tem exatamente esse combate à violência contra a mulher, acredito eu
que qualquer ação que nós tenhamos aqui para ampliar essa rede de
defesa em prol das mulheres ela sempre será bem-vinda e esse aqui
quero parabenizar o deputado Ciro Neto pelo projeto porque eu acho
que é uma medida fundamental para as mulheres, como o deputado
disse, mesmo as mulheres que são que têm esse tipo de agressão e que
a justiça intervém depois que passa todo esse processo elas precisam
realmente ter informação a respeito da situação que esse agressor está
vivendo e a Assembleia através desse projeto do deputado Ciro ele
garante um reforço muito maior nessa luta tão importante que é a defesa
contra a violência contra a mulher.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Corrigido meu,
senhor presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Feita a retificação deputado ...
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Parabéns,
deputado Ciro, pela iniciativa...
A SENHORA DEPUTADA BETEL GOMES – Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Deputada Betel Gomes
A SENHORA DEPUTADA BETEL GOMES - senhor presidente
registre o Não no painel Betel Gomes
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Deputada Betel. Senhores deputados já têm vinte dois votos encerrar
a votação, votação encerrada, derrubado o parecer e aprovado. Agora,
o Projeto de Lei volta a tramitar e irá para a Comissão de Direitos
Humanos. Parabéns pela iniciativa, Deputado Ciro.
O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO – Obrigado, Senhor
Presidente. Agradecer todos os colegas pelo entendimento da grande
importância da matéria.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Registramos a presença em plenário do Dr. Gabriel Furtado, Defensor
Geral Público do Estado; Dr. Rayron Laurindo, Defensor Público
do Estado; Dr. Marco Adriano, vice-presidente da Associação dos
Magistrados do Maranhão; Doutora Rafaella Saif, Diretora Financeira
da Associação dos Magistrados do Maranhão. Sejam todos muito
bem-vindos e bemvindas ao Plenário da Assembleia Legislativa. Item
05 da pauta: Projeto de Resolução N.º 20, de autoria do Deputado
Othelino Neto (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À promulgação. Projeto
de Resolução Legislativa N.º 041, de autoria do Deputado Rafael
Leitoa (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. À promulgação. Projeto de
Resolução Legislativa, de autoria do Deputado Rafael Leitoa (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, uma Questão de Ordem.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Deputado Rafael.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Só para destacar
esse Projeto de Resolução Legislativa que, com essa medalha, a gente
o homenageia o Tenente Coronel Souza e o Sargento Monteiro, os dois
precursores do Colégio Militar Tiradentes V, da cidade de Timon, um
dos colégios mais premiados do Estado do Maranhão. E é uma justa
e reconhecida homenagem ao Tenente Coronel Souza, que deixou, no
último mês de junho, o comando do da escola e, hoje, é o comandante
do 11º Batalhão da cidade de Timon, pelos grandes serviços feitos
à escola. A escola tem pouco mais de cinco anos e já é um orgulho
do nosso Estado e, principalmente, da nossa cidade de Timon. Muito
obrigado ao Plenário da Casa pela aprovação de forma unânime. Muito
obrigado, Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Requerimento nº 190/2022, de autoria do Deputado Wellington do
Curso (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão.
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O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Só uma
dúvida, Presidente, o ex-prefeito não é maranhense?
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Não sei. Não, não é. Piauiense. Aprovado. Peço ao Deputado Wellington
que combine os detalhes aqui com a diretoria da Mesa. Item 9 da pauta,
Requerimento da deputada Detinha. Ela está ausente. Fica transferido
para a próxima Sessão. O Requerimento nº 192, de autoria do Deputado
Ricardo Rios.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSOPresidente Othelino, Questão de Ordem.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETOPois não, Deputado Wellington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSOPermita-me cinco minutos para encaminhar a votação desse
Requerimento nº 192.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Eu vou só anunciar o Requerimento e V.Exa. terá os cinco minutos.
Requerimento nº 192, de autoria Deputado Ricardo Rios, (lê). Está
inscrito para encaminhar o Deputado Wellington do Curso que terá
cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente Othelino, demais membros
da Mesa, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, eu quero
cumprimentar, de forma especial, na manhã de hoje, já cumprimentamos
o nosso Defensor Geral, Dr. Gabriel Furtado, e quero cumprimentar,
de forma especial, a Meritíssima Dra. Rafaella Saife. Cumprimentar
também, de forma especial, o Vice-presidente da Associação dos
Magistrados do Maranhão, o ilustre Professor Marco Adriano. Eu tenho
um carinho especial enorme pelo Dr. Marco Adriano, meu ex-aluno no
Curso Wellington, meu professor no Curso Wellington e um dos maiores
magistrados que o Brasil tem orgulho da magistratura. Tenho orgulho
de fazer registro da sua presença, neste momento, na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Um homem simples, um homem
humilde, um homem dedicado à justiça e à magistratura. Quando ainda
aluno, em sala de aula, com muita dedicação, com muita determinação
e, da mesma forma, também como mestre, como professor. Um dos
maiores professores de Direito, não só Constitucional, Administrativo,
Legislação Extravagante, um dos maiores professores que o Estado do
Maranhão tem na área jurídica. Nós temos orgulho, o Maranhão tem
orgulho de Vossa Excelência na magistratura. Parabéns à magistratura
do Estado do Maranhão por ter nos seus quadros um homem público
do nível do Dr. e Professor Marco Adriano. Parabéns, mestre. Senhor
Presidente, hoje é motivo de alegria para o Professor e Deputado
Wellington do Curso. Aqui nesta Casa, todos os dias, lutando para
baixar os impostos, lutando para baixar o ICMS dos combustíveis.
Nossa luta aí nos postos de combustíveis, gravando o vídeo, mostrando
que o combustível estava mais caro porque tinha aumentado a pauta.
Por que o combustível estava alto? Porque o ICMS era o quarto
maior do País, a quarta maior alíquota do País. Por isso a nossa luta
permanente em defesa do consumidor, em defesa do trabalhador.
Prova disso, Professor Marco Adriano, é que nós entramos na justiça,
entramos com ação popular para que a justiça pudesse reconhecer a
essencialidade da gasolina que estava no rol de bens supérfluos. Nós
solicitávamos que o combustível, a gasolina, pudesse entrar no rol dos
itens necessários, dos itens importantes, dos itens que estão no dia a dia
do consumo do trabalhador maranhense. E agora, hoje, estamos votando
aqui o requerimento de urgência para aprovar o Projeto Lei nº 324/2022
para baixar o ICMS da gasolina 28,5 para 18%, e eu tenho orgulho
dizer isso, eu encho a boca pra falar isso porque só o único deputado, o
único que tem lutado para baixar o ICMS dos combustíveis no Estado
Maranhão. E eu falo isso com muito orgulho porque hoje nós temos a
votação já solicitar o presidente que possa colocar na pauta, presidente
Othelino, já solicitar Vossa Excelência que possa colocar na pauta da
Ordem do Dia de amanhã para que nós possamos aprovar o Projeto de
Lei amanhã que vai para a sanção do governador ainda amanhã no mais
tardar na próxima quinta-feira dia 15 já teremos gasolina mais barata
no Estado Maranhão uma vitória do povo. Doutora Clícia, essa nossa
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luta na verdade é uma vitória do povo, uma vitória da população porque
o nosso trabalho aqui na Assembleia só tem um sentido: população do
Estado do Maranhão, Deputado que nunca faltou, que nunca chegou
atrasado e um deputado atuante permanente em defesa da população do
Estado do Maranhão. E vamos continuar fiscalizando porque não é só
baixar o ICMS da gasolina de 28,5 para 18 com mais os dois por cento
do FUMACOP que vai cair pra 18 baixar só os combustíveis, baixar só
gasolina, o gás de cozinha, a comunicação e o transporte coletivo, nós
vamos continuar fiscalizando que vai ter que baixar o preço da cesta
básica, vai ter que baixar o preço da comida, vai ter que baixar o preço
do arroz, do feijão, da carne e nós vamos fiscalizar. Vamos cobrar o
trabalho continua, a luta continua, fiscalização continua, vai baixar o
ICMS da gasolina, do gás de cozinha, mas vamos continuar na luta
para que possamos baixar também o preço da cesta básica e também da
inflação no Estado Maranhão. Deputado Wellington na luta em defesa
da população.
O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Senhor
presidente, pela ordem.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Deputado Arnaldo.
O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Senhores
deputados. Eu quero registrar aqui um posicionamento meu em relação
aos últimos pronunciamentos do meu dileto colega Wellington do
Curso. Deputado combativo. Deputado dedicado, obstinado pela
causa legislativa. Mas o Deputado Wellington tem incomodado de
certa forma, essa casa. Quando ele diz o único deputado a defender
a redução do preço da gasolina. E na realidade eu acho que essa casa
num todo os quarenta e dois deputados. Estão como, eu até diria, que
todo o legislativo brasileiro, todo executivo, todo povo brasileiro está
preocupado em reduzir esses impostos. Isso incomoda todos nós. E
ao tempo que eu registro a dedicação do deputado Wellington, eu não
posso deixar de fazer esse comentário que é uma decisão do poder
executivo que vem encadeado desde Brasília do governo federal,
senado, câmara, os governos estaduais. E cada governo dentro da sua
realidade está se ajustando, senhor presidente. Se ajustando dentro
das suas finanças é um negócio muito sério a redução de trezentos
e quatrocentos milhões no estado pobre como o Maranhão não é
brincadeira. Isso é uma série histórica que vem acontecendo e nós
temos o nosso orçamento a ser executado. E o orçamento é a vida. É
o organismo mais importante de qualquer gestão. Então os governos
estão se ajustando. Cada governador com as suas dificuldades. E no
Maranhão não é diferente. Estamos caminhando para aprovar matéria
que é uma matéria prioritária. Registro também quando se fala “ah,
mas vai reduzir o preço da gasolina.” Não! Não é só do combustível.
Quando baixa o ICMS, são todos aqueles agentes que, de uma forma
ou de outra, agregam o imposto da circulação das mercadorias. Então é
um momento muito importante que o Maranhão passa de forma muito
cuidadosa, porque estamos diante de um orçamento fragilizado, um
orçamento que é insuficiente. Nós brasileiros com a carga estúpida de
impostos. O Brasil sofre disso. O Maranhão não é diferente. Então o
nosso gestor, seja ele o Dr. Carlos Brandão hoje, ontem, Flávio Dino,
em outros momentos, outros governadores, tem a responsabilidade de
ter uma receita ajustada de acordo com as suas despesas. Então isso é
que eu quero deixar registrado aqui, que a Assembleia Legislativa está
num momento nevrálgico, num momento de muita responsabilidade,
onde nós estamos preocupados, sim, todos os 42, com esse atendimento
deste projeto que está aqui para ser votado e que haverá de, com certeza,
beneficiar todos os itens que sofrem efeito. Inclusive registrar aqui a
importância da nossa decisão para a garantia do recurso do Fumacop,
do Fundo de Combate à Pobreza no Maranhão, criado por nós em outras
legislaturas, Deputado Neto. V.Exa. lembra a luta nossa para criar
depois de aumentar o percentual do Fundo Maranhense de Combate
à Pobreza, que está envolvido diretamente dentro do ICMS. Então eu
deixo esse registro com muita preocupação, porque nós estamos nos
aproximando do recesso e haveremos com certeza de que com a lucidez
que esta Casa sempre tem, fazermos aquilo que for melhor para o povo
do Maranhão. Muito obrigado, Senhor Presidente.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, Questão de Ordem, professor Deputado Wellington do
Curso, por favor.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Deputado Welington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Questão
de Ordem) – Presidente, só para a gente colocar luz no nosso debate,
hoje, nós estamos votando requerimento para aprovar o Projeto Lei nº
324. E eu tenho certeza, com todo respeito ao meu sempre presidente
Arnaldo Melo, hoje nós vamos votar e todos, com certeza, não tem um
deputado que vá votar contra, mas quando eu faço referência à luta
árdua me esgoelando, gritando na tribuna desta Casa, indo para postos
de gasolina, tentando sensibilizar a população, a sociedade que nós
tínhamos o preço médio ponderado que o Governo do Estado dizia que
não podia fazer nada porque dependia do CONFAZ. E nós mostramos
que podia, sim, congelar e foi congelado depois que nós brigamos,
que podia, sim, baixar e agora baixaram. O próprio Governador o
Carlos Brandão baixou. A nossa luta, quando eu digo que fui o único,
porque eu fui o único deputado a trazer para esta Casa e levar para a
CCJ o projeto de lei para reconhecer o combustível, a gasolina como
essencial. Prova disso é que não foi aprovada na CCJ e nós levamos,
inclusive, para a justiça para incluir a gasolina que estava junto com
bens supérfluos como joias, como bens náuticos. E nós queríamos que
fosse feito esse reconhecimento e trouxesse de 28,5 para 18%. E hoje
nós temos esse reconhecimento pelo Governo Federal, pelos outros
Estados. Infelizmente o Governo do Estado do Maranhão retardou.
O Governador Carlos Brandão perdeu uma grande oportunidade na
semana passada de já ter anunciado. Mas o bom é que ainda faz, ainda
há tempo, ainda faz neste momento. A Assembleia Legislativa toda será
protagonista nesse momento, porque todos nós vamos votar a favor,
todos nós. Não tem nenhum que vai votar contra com certeza, mas eu
estou trazendo à memória a luta permanente de um deputado que tem
uma voz única, solitária, de oposição. Votei três vezes contra o aumento
de impostos, trago aqui 28 requerimentos solicitando baixar, solicitando
apreciar projeto, solicitando a pauta. Fui para a CPI dos Combustíveis
na mesma pauta, solicitando ao secretário que viesse fazer explicações,
enfim, uma luta permanente. E, quando eu digo, eu falo sem ferir, sem
machucar nenhum dos deputados, eu tenho um respeito enorme por todos
os deputados nesta Casa, todos, eu tenho aprendido muito com todos,
desde o meu sempre Presidente Arnaldo Melo ao meu atual Presidente
Othelino, também com o Neto Evangelista, o Ciro, o Rafael Leitoa,
enfim, todos os deputados, eu tenho aprendido muito com todos vocês,
mas eu não posso deixar de destacar que é uma luta única, pois sou o
único deputado que apresentou. Eu não queria fazer isso e nem precisa,
mas eu desafio qualquer deputado a apresentar um único requerimento
que tenha solicitado para baixar o ICMS dos combustíveis, reconhecer a
essencialidade, a luta que nós temos travado. Por isso que encho a boca
e é um motivo hoje de alegria. Vamos continuar fiscalizando porque nós
só temos um propósito: ajudar a população do Estado do Maranhão.
Muito obrigado, Senhor Presidente, com todo respeito ao meu sempre
Presidente, Deputado Arnaldo Melo.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Deputado Yglésio.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Eu gostaria até de
aceitar o desafio do Deputado Wellington, porque, no mínimo, ele
não é condizente com a realidade dos fatos. Eu, enquanto governista,
deputado da base, mas com uma postura sempre independente, já subi
à tribuna duas, três vezes aí, inclusive trazendo dados que na época
nortearam inclusive a manutenção do preço ponderado, do preço
referência. Então, quando o Deputado Wellington diz que ele é o único
que já tratou da questão do combustível em relação a aumento, ele
está faltando com a verdade. Vou pedir para minha assessoria, hoje,
inclusive, fazer o levantamento dos discursos e colocar nas minhas
redes sociais e enviar para o Deputado Wellington que, de fato, está com
a memória curta. A frase do Deputado Arnaldo, o discurso do Deputado
Arnaldo é um discurso de muita responsabilidade. O Maranhão, quando
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chega a uma situação dessas para reduzir o ICMS do combustível, que
é uma coisa extremamente necessária, ninguém discorda disso, você
imaginar que você vai para uma bomba e coloca lá uma gasolina de R$
6, você está deixando R$ 1,84 ali de imposto, de tributo para o governo.
É uma coisa alta de fato, mas isso existe por conta da própria divisão
federativa dos tributos que aí termina sendo uma coisa desigual. Nós
temos aí um ente federal grande, arrecadador de impostos, os Estados
ficam aí com ICMS, infelizmente para se custear, fazendo às vezes
esses exageros de ICMS porque a alíquota de 30%, de fato, é alta. Os
municípios completamente destruídos, o município do Maranhão, por
exemplo, imposto que tenha ISS praticamente não se tem arrecadação
disso. Imagina uma cidade como Central do Maranhão, o que arrecada
de ISS? Absolutamente nada. É dependente de FPM, de Fundeb, de
cota parte do ICMS que o Estado arrecada. Então, a gente tem que ter
muita responsabilidade neste momento. Quando joga uma redução do
ICMS sem uma contrapartida federal, nós estamos apenas jogando
gasolina numa situação em que o governo federal vive um momento de
populismo econômico. Chegou ao final do ano, o Presidente Bolsonaro,
tenho nada contra, destaco aqui até porque eu não me pauto por essas
questões, mas eu acho que o que aconteceu, o que está acontecendo
é um populismo econômico grande. Precisa ser encarado com
responsabilidade isso. O governo federal isso lançou aí um pacote de
quarenta e três bilhões de auxílios, reduziu os tributos, mas não tem
coragem de mexer na política de preços da Petrobras. Eu estava olhando
no final de semana um artigo falando sobre o combustível de avião. Nós
tivemos no último ano um aumento de 124% das passagens de avião
que, claro, que inviabilizou as viagens até para a própria classe média
antes. E isso acontece no momento de dificuldade de tanto erro que a
coisa acontece noventa por cento do combustível de avião brasileiro
é produzido aqui, seria uma coisa pra gente analisar essa questão da
paridade do preço internacional com o dólar, da mesma forma que
há uma situação que foi exposta em matéria de veículo de grande
circulação que refinaria vendida pela Petrobras já conseguia revender o
combustível com o custo trinta por cento abaixo também, ou seja, existe
uma série de situações que são de natureza estrutural que precisam e
devem ser atacadas nos próximos meses pra que de fato se caminhem
pra combustíveis mais baratos. A alíquota do ICMS é altíssima? É.
Eu sou favorável alíquota alta? Não, mas nós temos que equacionar
o problema do estado, o problema do estado com uma queda dessa de
arrecadação, um estado que depende muito de dessa questão de tributos
porque, olha, só pra vocês terem noção eu pedi essa semana pro pessoal
da Equatorial, para José Jorge, para Sergio que são pessoas que ajudam
muito, Deputado Rafael, quando a gente precisa de qualquer categoria,
qualquer tipo de informação deles, olha só. De zero a trinta quilowatts
nós temos trezentas mil famílias no Maranhão que consomem isso. De
trinta a cem quilowatts são oitocentos mil domicílios residenciais que
consomem isso, pouquinho, pouquinho energia, de cem a duzentos,
mais oitocentas mil, de duzentos a trezentos, duzentos e quarenta mil,
trezentos a quatrocentos, setenta e cinco mil, quatrocentos a quinhentos,
quarenta mil pessoas, quinhentos a mil quilowatts, quarenta e cinco mil
domicílios, e olha o dado mais alarmante agora pra se ter uma noção
da pobreza do Estado: mil quilowatts que é um consumo de quem
tem dois ar-condicionados em casa, uma geladeira e uma máquina de
lavar roupa, que é uma classe média, nós estamos falando de classe
média mesmo, baixa, apenas dez mil domicílios no Maranhão, dez mil
domicílios no Maranhão têm conta de luz acima de mil quilowatts hora,
ou seja, o estado é um estado muito pobre, tudo aqui é política pública
elementar que tem que ser feita. Então assim, o governo federal ele
precisa avançar no sentido de compensar essas perdas que os estados
vão ter, pra poder equilibrar essa questão dos ICMS, caso contrário,
a gente vai criar um problema muito grande para o custeio do estado,
da máquina pública, o Maranhão é um estado muito pobre, adianto o
meu voto, sim, pela redução do ICMS, mas vai ser um verdadeiro, um
verdadeiro rebuliço agora, uma travessia completamente dolorosa que
o estado vai ter com essa redução de arrecadação, e a gente não pode
chegar batendo no peito, dizer: Olha, fui o único deputado aqui que
defendeu a redução dos combustíveis, outros deputados fizeram, não
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claro, não são a oposição, fazem de maneira mais polida, de maneira
mais técnica, trazem um argumento técnico à tribuna como nós fizemos,
e olha, aproximadamente seis meses a gente tem conseguido manter a
redução do preço ponderado, era R$ 5,51 quando o combustível estava
em R$ 6,50. Baixou mais e agora, com essa questão do combustível,
vai baixar mais ainda. A Assembleia é uma casa plural. Infelizmente,
aqui, nós precisamos de todos os outros colegas para, muitas vezes,
conseguir os nossos objetivos legislativos. Tem que ter muito zelo pela
boa convivência e, claro, muita ponderação nas palavras. Então era mais
ou menos isso que eu queria dizer. Agradecer ao Deputado Wellington.
Parabenizá-lo por ser mais um na luta pela redução dos impostos, dos
combustíveis e lembrando que não só apenas ele.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Senhores Deputados, vamos..
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO Questão de Ordem, por gentileza, Senhor Presidente, serei muito breve.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Deputado Welington, eu vou conceder, mas peço que seja breve, porque
já é uma permissividade excessiva.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Não,
tranquilo.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OOTHELINO NETO
- Em Questão de Ordem não se discute conteúdo, Vossa Excelência
sabe.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO Tranquilo. Eu quero só fazer, inclusive, é destaque nesse sentido. O
Deputado Roberto Costa foi relator, inclusive, da CPI e, inclusive, nós
tratamos desse assunto lá com relação à pauta. Muitos outros deputados
também trabalharam sobre isso, o próprio Roberto Costa. Nós, inclusive,
no relatório, nós incluímos as minhas solicitações com relação à pauta.
Não estou dizendo isso, mas eu procurei requerimentos, indicações na
Assembleia Legislativa. Não existe nenhum requerimento, indicação de
um deputado para baixar o ICMS dos combustíveis. Então eu afirmo:
o Deputado Wellington é o único deputado que tem lutado para baixar
o ICM dos combustíveis. Inclusive entramos Justiça para reconhecer a
necessidade desse reconhecimento por meio da Justiça.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Em votação o Requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimento 195 de autoria do deputado César
Pires.
O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Senhor
Presidente, Pela Ordem, mais uma vez regimental, o Requerimento que
nós...
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Deputado Arnaldo.
O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO (Questão de
Ordem) – O requerimento que nós aprovamos há poucos segundos é de
autoria de quem?
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Deputado Ricardo Rios.
O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Obrigado.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Questão
de Ordem) - Senhor Presidente, Questão de Ordem. Só para fazer um
registro. Na verdade o Deputado Wellington do Curso e Deputado
Yglésio também solicitaram urgência desse projeto. Só para ratificar
para que a população e a imprensa também tomem conhecimento disso.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Requerimento Nº 195, de autoria Deputado César Pires. Em discussão.
Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado.
O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO - Senhor Presidente,
uma Questão de Ordem.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Deputado Ciro.
O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO (Questão de Ordem) – É
uma solicitação, porque nós teríamos uma sessão extraordinária para
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votação de várias pautas, mas alguns colegas autores estão ausentes. E
nós teríamos o Projeto nº 281, 085 e o Projeto de Resolução nº 043, que
os autores estão presentes. A gente poderia aproveitar o quórum desta
sessão e analisá-los ainda.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Não havendo objeção dos deputados e das deputadas, podemos
apreciar agora mesmo. Projeto de Lei nº 281, de autoria Deputado Neto
Evangelista (lê). Deputado Neto Evangelista está inscrito para discutir
e tem dez minutos.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores Deputados, Deputadas,
imprensa, todos que nos acompanham pela TV Assembleia, pelos
canais digitais desta casa, deste Poder. Senhor Presidente, eu quero
iniciar a defesa da aprovação deste projeto, primeiro, agradecendo ao
Deputado Ariston, Presidente da CCJ, ao Deputado Ciro Neto, relator
desta matéria na CCJ, uma vez que, numa análise anterior, a CCJ teve
o entendimento contrário a este projeto. Nós fizemos um recurso a
ele e tanto o relator quanto o presidente desta comissão entenderam a
necessidade da reanálise deste projeto de lei. Fizemos um entendimento
na apresentação de um substitutivo que pudesse contemplar a aprovação
deste projeto na CCJ. Ao tempo também que cumprimento o Deputado
Rildo Amaral que já apresentou este projeto, inclusive na Assembleia
Legislativa, o qual também teve o parecer contrário da Comissão de
Constituição e Justiça e precisou depois ser reanalisado, como já iniciei
aqui a minha fala, falando a respeito do Deputado Ciro e do Deputado
Ariston. Presidente, este projeto, Senhores Deputados e Senhoras
Deputadas, Deputada Betel, é um projeto que é denominado Projeto de
Lei Antifogos. É um projeto que esta Casa tem a magnitude de poder
entregar tanto à comunidade autista como àqueles que fazem a defesa
dos animais, quanto aos nossos idosos, aos nossos acamados, pela
necessidade de tirarmos os fogos com estampido acima de 100 decibéis
do nosso Estado. Há pouco tempo, eu fiz um pronunciamento, Deputado
Ciro, da tribuna desta Casa, falando da decisão do STJ com respeito ao
rol taxativo da ANS e tratei especificamente sobre uma coisa chamada
empatia, que é necessário que a gente sempre se coloque no lugar do
outro. Para sensibilizar esta Casa, Deputado Adelmo, eu faço alguns
relatos de pessoas que já passaram, Deputada Socorro, por situações
difíceis, complicadas, nesses momentos que esses fogos são estourados
aqui no nosso território maranhense. Eu me relato ao menino João, filho
da amiga Poliana, Presidente Roberto Costa, que é um jovem, uma
criança com autismo, que não tomava nenhum medicamento até que,
determinado dia, perto da sua casa, foram estourados fogos de artifício.
A partir desse momento, o João começou a ter crises convulsivas
que passaram meses sendo tratadas, efetivamente. O João deixou de
tomar nenhum remédio, passou a tomar três remédios por dia, tudo em
virtude daquilo que aconteceu. Nosso Diretor Geral da Mesa, o Bráulio,
passou por uma situação semelhante, em São Mateus, com uma criança
também com autismo que estava a seu lado. Há pouco tempo, nós
tivemos o relato de uma senhora acamada, na sua casa, que se urinou
com a queima desses fogos. Então, são situações que a gente precisa ir
se adaptando para que a gente possa permitir que todos, absolutamente
todos, tenham condições de viver em sociedade de forma harmônica. O
mesmo direito que eu tenho, essa senhora tem, o jovem que estava com
o Bráulio tem, o João tem. E é necessário que essa casa dê uma resposta
a essas pessoas, deputada Socorro. E hoje essa casa tem a possibilidade
de fazer história com isto, alguns estados já estão fazendo o estado de
São Paulo já tem que é o maior estado do país, e o Maranhão também
se Deus quiser após aprovação dessa casa e a sanção governamental
porque a luta não para por aí e eu aproveito pra falar aqui, para as
pessoas militantes da causa pros pais e mães de pessoas com autismo
principalmente, que eles têm um papel fundamental após aprovação
dessa desse Projeto de Lei, pra que possa ter a sanção governamental e
a gente possa transformar em lei que aqui no Maranhão estará proibido
a queima de fogos, com estampido acima de 100 decibéis.
A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM – Deputado,
V. Ex.ª me permite um aparte?
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Deputada
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Socorro.
A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (aparte) Deputado Neto, eu fico muito feliz de vê-lo defender esse tema, era
um tema que eu vinha trabalhando há algum tempo até pra apresentar
também um projeto dessa natureza. E, Dentro desse aspecto como
educadora como mãe, como ente social que acompanha a sociedade,
nós temos visto ao longo do tempo essas questões, fogos de artifício
com estampido, quanto tem trazido problemas emocionais, medos,
reações, não só para as pessoas, mas até os animais eles são afetados,
por esses estampidos e hoje a modernidade e a tecnologia permite que
continue se usando, essa forma maravilhosa de manifestação sem que
necessariamente tenha os estampidos. Então conte com meu apoio conte
com o meu voto dessa causa. Porque é muito importante esse cuidado.
Isso mostra a sua sensibilidade, às vezes são projetos como esse que
parece que vai atingir a poucos e que na verdade atinge a muitos, atinge
aqueles que estão em casa e que a sociedade nem conhece, atinge
aqueles que muitas vezes como o senhor coloca estão acamados e que
um estopim desse pode trazer um problema seríssimo de agravamento
da saúde. Mas isso não está aparente e quando não está aparente a
sensibilidade do legislador é que vai falar mais alto. Então o senhor
conseguiu descobrir por trás desse pano de fundo comercial econômico
da venda de fogos um aspecto importante de defesa para o bem-estar
das pessoas, não queremos acabar com fogos, mas precisamos que as
indústrias se adequem a essa nova realidade de respeito ao ser humano
nas suas diferenças e nas suas diversidades. Portanto conte comigo.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Obrigado,
deputado Socorro. A senhora foi cirúrgica na sua colocação como
sempre, uma mulher que muito contribui para nosso Parlamento, a
senhora foi ao centro da situação que essa Casa precisa se posicionar.
Portanto, eu peço o apoio de todos os deputados e deputadas, o Rildo
que tem um papel fundamental nesta luta, que foi o primeiro a levantar
este debate nessa Casa inclusive e que depois de alguns anos a CCJ
teve o entendimento de que era necessário a gente se adaptar à nova
realidade da qual vivemos.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Neto, conceda-me um aparte?
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Pois não
deputado Wellington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (aparte)
- Neto só parabenizá-lo pela aprovação do projeto, com certeza nós
teremos aí aprovação hoje. Hoje a sua dedicação logo cedo na CCJ
também para acompanhar, para fazer as anotações necessárias,
parabenizar o deputado Rildo Amaral também por ter trazido essa pauta
e principalmente o teu olhar atento em trazer essa pauta novamente
para Assembleia. E uma luta em defesa dos autistas, dos animais, dos
idosos. E eu faço aqui esse reconhecimento também porque, às vezes,
nós temos pautas únicas, que são inerentes a cada mandato, a cada um.
E aí eu quero te parabenizar nesse momento também pela sensibilidade.
Hoje eu encontrei a nossa amiga lá na porta fazendo também o
chamamento para que os deputados pudessem também aprovar,
pudessem ser sensíveis. É uma luta de todos, uma luta que, com certeza,
vai beneficiar muita gente. Eu quero parabenizá-lo neste momento por
essa luta que tem encampado aqui na Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão. Eu que tenho a luta também dos animais, tenho a luta dos
autistas, mas hoje eu faço o reconhecimento que hoje essa pauta ela está
contigo. Agora está contigo e está muito bem representada.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Obrigado,
Deputado Wellington. A importância de Vossa Excelência nesse debate,
como sempre, nesta casa, de levantar temas importantes, temas sociais,
temas econômicos. Vossa Excelência cumpre um papel importante
nesta casa. Agradeço o apoio de Vossa Excelência.
O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (aparte) - Deputado
Neto, eu queria, na verdade, lhe parabenizar pela aprovação do projeto.
Me sinto contemplado mesmo tendo sido injustiçado. Eu tenho certeza
que os deputados que estão hoje, aqui, são os mesmos deputados que
estavam há três anos. E aí, quando o projeto era meu, não aprovaram.
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Então a casa se anula muitas vezes por questões políticas e esquecem o
principal, que é o benefício para a população. Essa população poderia
ter sido assistida há três anos com esse projeto de lei. Um pouco depois
que eu entrei com esse projeto, Deputado Neto, lá em Imperatriz
uma carreata do nosso amigo Deputado Marco Aurélio, por azar, um
fogo acabou de cair no local que não podia cair. Pegou fogo em todo
o estabelecimento. E isso sem falar nos danos principais que são aos
autistas. A lei não beneficia só o autista, mas principalmente os autistas
que sofrem muito, os animais sofrem muito, a população que sofre
muito. Mas queria te parabenizar e lamentar que, quando o projeto era
meu, aqui, apareceu um monte de artista que sabiam refazer, sabiam
mudar, sabiam fazer melhor e nenhum teve a competência, que não
foi seu caso, de ir lá e apresentar. E agora Vossa Excelência apresenta,
é aprovado, e os artistas que, naquele momento, condenaram todo o
projeto não estão aqui nem para votar, não tiveram dignidade nem de
estar aqui. Quem tem dignidade vem aqui e diz por que era contra.
Obrigado!
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Deputado
Rildo, obrigado. E saiba Vossa Excelência que esse projeto só está
sendo apreciado hoje por esta Casa com um parecer favorável da CCJ,
porque houve Vossa Excelência, há três anos, iniciando esse debate.
Tenha certeza disso. Então eu agradeço a fala do Deputado Rildo, do
Deputado Wellington, da Deputada Socorro, ao tempo que peço, mais
uma vez, ao Plenário desta casa que nos coloquemos no lugar de cada
idoso, de cada pessoa com autismo, de familiares de pessoas com
autismo, para que a gente possa se colocar no mundo deles e entender
que esta Casa precisa fazer história hoje, neste momento. Era isso,
Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – O Deputado Duarte solicitou a palavra para fazer
o encaminhamento, mas deve ter caído. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À redação final.
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O Projeto
vai para a sanção. Segundo item da pauta. Projeto de Lei nº 085/2022,
de autoria do Deputado Ciro Neto (lê) com o Parecer favorável da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Em discussão. Em
votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
O Projeto de Resolução nº 043/2022, de autoria do Deputado César
Pires. Pela ausência do deputado, fica transferido para a pauta de
amanhã. Comunicamos aos Senhores Deputados e às Senhoras
Deputadas que teremos uma sessão solene, com início às 11 horas, para
a entrega de Medalha do Mérito Legislativo Maria Aragão à Senhora
Caroline Furtado Barros, por proposição do Deputado Duarte Júnior. Se
nenhum deputado fizer objeção, eu vou encerrar a Sessão. Nada mais
havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.
Ata da Sexagésima Primeira Sessão Ordinária da Quarta Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, realizada no dia sete de julho de dois mil e vinte
e dois.

mes.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Wellington do Curso.
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Betel GoSegundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins Rezende, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Glalbert
Cutrim, Jota Pinto, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor
Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo
Rios, Roberto Costa, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio
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Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Antônio Pereira, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Helena Duailibe,
Doutora Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Hélio Soares, Rildo Amaral
e Vinícius Louro. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
o Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto
bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e passou a palavra, no tempo destinado ao Pequeno Expediente, aos Senhores (as)
Deputados (as): Jota Pinto, Welington do Curso e Roberto Costa. Não
havendo mais oradores inscritos neste turno dos trabalhos, o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando, em único turno, regime
de prioridade: Medida Provisória nº 387/2022, encaminhada pela
Mensagem Governamental nº 037/2022, que cria a Agência Executiva Metropolitana do Leste Maranhense – AGEMLESTE e cargos em
comissão; Medida Provisória nº 388/2022, encaminhada pela Mensagem Governamental nº 038/2022, que cria a Secretaria de Estado da
Pesca e Aquicultura - SEPA, altera a denominação e a finalidade da
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca - SAGRIMA, cria
cargos em comissão. Com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), ambas as Medidas Provisórias
foram aprovadas e encaminhadas à promulgação. Em primeiro turno –
tramitação ordinária, foram aprovados e encaminhado ao segundo turno
de votação: Projeto de Lei nº 050/2022 de autoria do Deputado Ciro
Neto, que dispõe sobre a liberdade religiosa e/ou credo e a aplicação de
sanções administrativas a quem praticar atos de discriminação por motivo de religião ou crença, no âmbito do Estado do Maranhão; Projeto
de Lei nº 170/2022, de autoria do Deputado Márcio Honaiser, institui
o dia estadual do notário e registrador público no âmbito do Estado do
Maranhão; Projeto de Lei nº 251/2022, de autoria do Deputado Márcio
Honaiser, classifica o Município de Balsas como de relevante interesse
turístico; Projeto de Lei nº 236/2022, de autoria da Deputada Daniella,
que institui o dia estadual de combate à violência contra a menina e mulher com deficiência; Projeto de lei nº 440/2019, de autoria da Deputada
Daniella, que dispõe sobre a alteração do inciso i do art. 10 da Lei nº
7.736 de 25 de abril de 2002, com parecer favorável da CCJC, acatando
substitutivo. Em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 184/2022 de
autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2023, com parecer favorável
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, foi encaminhado a
segunda discussão. Em segundo turno, tramitação ordinária, o Plenário
aprovou o Projeto de Resolução Legislativa nº 22/2020, de autoria do
Deputado Duarte Júnior, que concede o título de cidadão maranhense
ao Senhor Jorge Maciel de Souza, com parecer favorável da CCJC, sendo encaminhado à promulgação. Em primeiro turno, tramitação ordinária, foram aprovados: Projeto de Resolução Legislativa Nº 041/2022,
de autoria do Deputado Rafael Leitoa, que concede a medalha do mérito legislativo “Sargento Sá” ao Sargento Evandro Costa Monteiro;
Projeto de Resolução Legislativa nº 042/2022, de autoria do Deputado
Rafael Leitoa, que concede a medalha do mérito legislativo “Manoel
Beckman” ao Tenente-Coronel Francisco de Sousa Pereira e Projeto de
Resolução Legislativa nº 22/2022, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que concede o título de cidadã maranhense à Senhora Paula Cristina
de Assis Nascimento, todos com parecer favorável da CCJC. Sujeitos à
deliberação do Plenário, foram aprovados: Requerimento nº 183, 184 e
185/2022, todos de autoria do Deputado Arnaldo Melo, enviando votos
de congratulações à população dos Municípios de Monção, Anajatuba e
Pastos Bons, pela passagem do aniversário dos respectivos municípios
a ser comemorado durante o mês de julho; Requerimento nº 186/2022,
de autoria do Deputado Neto Evangelista, solicitando trâmite em regime de urgência do Projeto de Lei de nº 281/2022, de sua autoria, que
dispõe sobre o manuseio, a utilização, a queima, a soltura e a proibição
de comercialização de fogos de estampido, assim como de quaisquer
artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no Estado do Maranhão;
Requerimento nº 187/2022, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, solicitando regime de urgência, em uma sessão extraordinária, logo após a
aprovação do presente Requerimento, os Projetos de Resolução Legislativa nº 041/2022 e nº 042/2022, ambos de sua autoria; Requerimento
nº 188/2022, ainda de autoria do Deputado Rafael Leitoa, solicitando
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que seja submetido ao regime de tramitação de urgência, para discussão
e votação em sessão extraordinária a realizar-se logo após a presente
sessão o Projeto de Lei nº 184/2022, de autoria do Poder Executivo, que
trata da LDO; Requerimento nº 189/2022, de mesma autoria, solicitando seja discutido e votado, em regime de urgência, em uma sessão extraordinária, a realizar-se logo após a presente sessão, o Projeto de Lei
Complementar nº 011/2022, de autoria da Defensoria Pública. Sujeitos
à deliberação da Mesa, foram deferidos: Requerimento nº 169/2022,
de autoria do Deputado Ciro Neto, solicitando que seja submetido à
apreciação do plenário o Parecer nº 327/2022, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que opinou pela rejeição ao Projeto de
lei nº 049/2022, de sua autoria; Requerimento nº 172/2022, de autoria
da Deputada Ana do Gás, solicitando que seja justificada sua ausência
das sessões plenárias dos dias 21 e 22 de junho do ano em curso, por
estar representando este poder em inaugurações do governo do Estado, no município de Itapecuru-Mirim; Requerimento nº 176/2022, de
autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, solicitando que seja
encaminhada mensagem de condolências aos familiares do empresário
Abraão Freitas Valinhas, pelo seu falecimento, ocorrido em 26 de junho
do corrente ano; Requerimento nº 177/2022, de autoria do Deputado
Neto evangelista, solicitando que seja encaminhado ao Senhor Murilo
Andrade, Secretário de Administração Penitenciária, pedido de informações acerca das contratações existentes de homens condenados por
violência doméstica e familiar contra mulheres ou feminicídio, previstos na lei federal nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Requerimento
nº 181/2022, de autoria do Deputado Othelino Neto, solicitando que
seja enviada mensagem de pesar à família do empresário Francisco
Soares da Silva, proprietário do restaurante do “Chicão”, localizado
na Praça José Sarney, no município de Pinheiro -MA, falecido no dia 02
de julho do corrente ano e o Requerimento nº 182/2022, de autoria do
Deputado Hélio Soares, solicitando que sejam justificadas suas ausências das sessões legislativas por um período de 06 (seis) dias, conforme
atestado médico. No primeiro horário do Grande Expediente, não houve
orador inscrito. No tempo destinado aos Partidos ou Blocos, o Deputado Jota Pinto falou pelo Podemos. No Expediente Final, não houve
oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a
sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do
Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 07 de julho de 2022.
Deputado Wellington do Curso
Presidente, em exercício
Deputada Betel Gomes
Primeira Secretária, em exercício
Deputado Zito Rolim
Segundo Secretário, em exercício.
SESSÃO ESPECIAL DO DIA 02 DE JUNHO DE 2022 ÀS 12h.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
NETO EVANGELISTA – Em nome do povo e invocando a proteção
de Deus, declaro aberta a Sessão Especial convocada para discutir o
funcionamento do sistema de travessia de veículos e passageiros no trecho Ponta da Madeira/Cujupe/ Ponta da Madeira, operado pelos ferryboats, solicitada através do Requerimento de minha autoria, de número
131/2022. Convido para compor a Mesa desta Sessão Especial o Senhor
Celso Henrique, Presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana
e Serviços Públicos, convido o senhor Eduardo Nicolau, Procurador
Geral de Justiça do nosso Estado. Convido também o Capitão de Mar e
Guerra Roberto Januário. Concedo a palavra ao Dr. Celso Henrique Rodrigues, Presidente da MOB, para discorrer, por até 30 minutos iniciais,
o teor objeto do presente requerimento.
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES - Bom dia a todos. Queria saudar o Deputado Senhor Neto
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Evangelista, que preside aqui a sessão e que nos fez o convite de estar
aqui prestando alguns esclarecimentos sobre a questão, hoje, da travessia Ponta da Espera/Cujupe. Saudar o Senhor Eduardo Nicolau, Procurador Geral de Justiça. Saudar o Capitão de Mar e Guerra Roberto
Januário. Saudar a Senhora Lítia Cavalcante, Promotora de Justiça.
Saudar a todos os Deputados que se encontram aqui. Saudar a todas as
autoridades, a todos os servidores e toda a assessoria jurídica da MOB,
que aqui se encontra. Saudar a imprensa que aqui se encontra. Saudar a
todos que estão aqui para ter informações sobre o que acontece, hoje, na
travessia de ferry-boat no Estado do Maranhão, aqui, na baía de São
Marcos. Primeiramente, agradecer ao Deputado Neto o convite, porque
é muito importante que a gente esteja sempre esclarecendo e trazendo
informações do que realmente está acontecendo. Vou procurar aqui ser
o mais breve possível, trazendo informações. Apesar do pouco espaço
de tempo, apenas 50 dias na agência de mobilidade urbana, mas a gente
procurou estudar o desafio que foi nos imposto para a gente trazer um
pouco de conhecimento que temos para tentar solucionar e melhorar um
serviço tão importante para a Baixada maranhense, tão importante para
São Luís, tão importante, principalmente, para as pessoas que usam
dessa travessia. Todos vocês sabem o tempo que já se vai mais de 30
anos, talvez, o Dr. Luís Carlos Cantanhede e os que representam aqui a
Serviporto sabem, ao longo do tempo, como foi, como se acontece essa
travessia: antes, Ponta da Espera/Itaúna; hoje Ponta da Espera/Cujupe.
E eu tive oportunidade ali, no começo da década de 90, participar até da
construção do terminal do Cujupe. E aí a gente vem, ao longo de todas
essas décadas, com um serviço onde existia, colocado principalmente
pelas empresas que faziam essa travessia, uma autorização do Governo
Federal, onde o Governo do Estado não participava dessa autorização.
Isso ainda nos idos da década de 90, começo da década de 2000, pelas
informações que a gente pode coletar na agência de mobilidade. A partir
de 2013, a gente começa com uma autorização precária da empresa Internacional Marítima e da empresa Serviporto. E essas autorizações
precárias vêm até hoje perdurando. A partir do ano de 2021, se faz uma
licitação para que fosse regularizada essa autorização precária e tivesse
uma concessão. E é responsabilidade do Governo do Estado do Maranhão fazer essa concessão. E era colocado, tanto no edital de licitação
como no termo de referência, uma concessão para 20 anos. A licitação
é exitosa, acontece, saem dois vencedores dos dois lotes, Empresa Internacional Marítima e empresa Celte Navegações. A Internacional Marítima é uma empresa já com know hall de várias décadas de trabalho no
Estado do Maranhão e nessa travessia. E a empresa Celte Navegações,
do Estado do Pará. Importante frisar que existiu a licitação. A licitação
foi exitosa e teve a adjudicação dessa licitação. E, apesar de todas as
contestações que existiram do termo de referência do edital, a licitação
aconteceu e foi adjudicada com dois vencedores. Apesar das duas empresas vencedoras, continuava-se o trabalho que era a travessia por uma
autorização precária da Internacional Marítima e da empresa Serviporto, que, nesse momento, final do ano de 2021, estava sob intervenção.
Aconteceu a licitação; sai o vencedor e se faz os contratos. É importante dizer que, ao longo do que começa o contrato entrar em vigor, não
houve o cumprimento contratual, apesar das notificações, apesar de
tudo que a Agência de Mobilidade trabalhou junto com os dois vencedores. A partir do momento que eu entro e assumo a Agência de Mobilidade, a gente parte para a rescisão contratual dessas duas empresas
que venceram a licitação, Internacional Marítima e Celte Navegações,
do Pará. Voltando a frisar, é importante, que a autorização precária continuava, a Interacional Marítima trabalhando, prestando um trabalho a
contento e a Serviporto sob intervenção. A primeira intervenção, o primeiro decreto de intervenção foi ali no começo do ano de 2020, durando seis meses. Houve essa primeira intervenção. Ao final da intervenção
da Serviporto, volta aos proprietários. A empresa proprietária passa
mais uns quatro meses. No final de 2020, acontece uma segunda intervenção e que aí a gente tem três fases que, até hoje, perdura essa intervenção. Então é importante que a gente vá tendo todos esses fatos, porque existiu a licitação, mas continuou autorização precária. Estão três
empresas participando de tudo isso: as duas empresas que venceram a
licitação e que uma delas possuem uma autorização precária já há algu-
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mas décadas, que foi a Internacional, e uma outra que não participava
dessa travessia. Existe uma terceira que é a Serviporto, que é a mais
antiga de todas que faz essa travessia e hoje está sob a intervenção desde o final do ano de 2020. Houve uma primeira; no começo do ano,
volta-se a empresa e, no final do ano, volta-se a intervenção que vem até
hoje. Com a rescisão contratual dos contratos da licitação, a gente volta
para a questão da autorização precária. Mas é importante se colocar que
durante a licitação, devido à demora e o não cumprimento desses contratos, a presidência da MOB faz uma nova autorização precária de uma
quarta empresa. Então a gente tem a Internacional Marítima e a gente
tem a Serviporto com a autorização precária. A gente tem a Internacional Marítima e a gente tem a navegações vencedora da licitação. Então
a gente tem três empresas aí envolvidas. E a presidência da MOB faz
uma terceira autorização precária e uma quarta empresa entra também
no sistema, através de uma portaria da MOB, autorizando uma nova
autorização precária pra que essa empresa construa um barco e entre na
travessia Ponta da Espera-Cujupe. No momento em que a gente entra, e
foi aí 11 de abril, a gente assume a presidência da MOB, a gente tem
uma recomendação do Ministério Público, através da Promotora Dra.
Lítia, mais seis promotores da Baixada, a gente tem uma recomendação
que seja feita a revogação dessa portaria autorizando essa quarta empresa a entrar. A gente atende a essa recomendação e faz a revogação dessa
portaria. Então, volta-se a questão das três empresas que estavam: Internacional, Servi Porto e a CELT Navegações. Só que ao mesmo tempo,
a gente, devido haver que os contratos não estavam sendo cumpridos, e
é importante que se diga: uma coisa é quando a licitação não é exitosa,
uma coisa é cancelamento da licitação, outra coisa é rescisão contratual.
O que foi feito foi uma rescisão contratual na qual essa rescisão foi
feita com a Internacional Marítima e com a CELT Navegações, do Pará.
Então, já aconteceram agora nesse mês as duas rescisões e aí a gente
volta ali para o começo, onde a gente tem apenas duas autorizações
precárias, que é da Internacional Marítima e da Servi Porto, que está sob
a intervenção. Então, a gente volta praticamente a antes do que acontecia da licitação. No meio dessa situação toda, quando foi feita a autorização precária da empresa NACON, a empresa constrói um barco e esse
barco se encontrava em Belém, a dificuldade da gente ter embarcações
que naveguem na baía de São Marcos é conhecimento de todos que é
diferente de qualquer outro lugar, talvez aqui no Brasil. Então existe
uma dificuldade de você achar essas embarcações à pronta entrega, são
embarcações que precisam ser construídas com a finalidade de navegarem aqui na baía de São Marcos. Começa um problema porque a gente
com três embarcações da Serviporto, paradas, a última foi o Araioses,
infelizmente, pararam as três e a gente tinha nesse momento apenas as
três embarcações da Internacional trabalhando, e trabalhando muito. E
a gente com essa embarcação pronta em Belém, teoricamente, a gente
começa a própria intervenção da Serviporto, e aqui representada pelo
novo interventor Coronel Márcio Silva, começam tratativas pra que a
empresa que é responsável, que é proprietária desse barco, a nossa intervenção começa a conversar com essa empresa pra que trouxesse esse
barco para o Maranhão. Num primeiro momento, a gente participando
a MOB, não diretamente, mas tendo que ter conhecimento de tudo isso,
a gente vê que consegue o modelo que foi tratado pela intervenção e
pela empresa detentora e dona do barco foi uma modalidade, um termo
de cooperação entre a intervenção Serviporto e essa empresa proprietária desse banco de Belém. Esse barco vem, começou a viagem, a partir
de sábado agora passado, dia 28, se eu não me engano. E, ao longo da
viagem, a gente faz uma reunião na Procuradoria Geral de Justiça do
Estado como Dr. Nicolau, Dra. Lítia, mais dois participantes do Ministério Público, Promotores da Baixada, se eu não me engano, o Dr. Agamenon e Dr. Federico, além de vários participantes do Governo do Estado e a própria MOB. E ali, depois de longos debates, inclusive depois
com a participação da empresa Internacional Marítima, Dr. Luís Carlos
também presente, a gente entra no novo modelo do que poderia ser a
contratação desse barco. E ali se desfaz o pensamento que o Governo do
Estado do Maranhão, que é a MOB e com todos os seus técnicos e,
principalmente, a intervenção da empresa Serviporto, que era esse modelo de cooperação, naquele momento, devido ao Ministério Público
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não ver de uma forma satisfatória o que a gente estava pensando, surge
novamente, devido não se ter mais a licitação, da gente fazer uma nova
autorização precária. Então a gente tem, hoje, duas autorizações precárias. A gente sai daquela modalidade da Serviporto por intervenção contratar essa embarcação. A embarcação chegou na noite de terça-feira,
dia 31. Ela se encontra hoje na boia, que a gente chama aqui na Baia de
São Marcos. E trabalhando uma nova modalidade de contratação, que é
a terceira autorização precária com essa empresa que é, hoje, proprietária desse barco, que, pelo que foi nos informado, agora pela manhã, o
nome da empresa é Banav. Essa responsabilidade por que eu digo que
foi informado agora pela manhã? A vinda desse barco de Belém aqui
para o Maranhão, do Pará aqui para o Maranhão, aqui para a Baía de
São Marcos, não precisa ter a autorização da Agência de Mobilidade
Urbana e Serviços Públicos, a autorização é feita através da ANTAQ e
o que é que nos compete hoje? Autorizar a travessia para quem queira
utilizar ou a empresa que queira fazer com que opere e tenha a lucratividade necessária dessa travessia. A gente trabalha com a concessão
para quem tem interesse dessa travessia. Então, o que a gente tem hoje,
real na MOB? Que essa embarcação hoje está na Baía de São Marcos,
que a gente tem hoje três embarcações da Internacional funcionando a
todo vapor, e a gente sabe disso, e quer agradecer a Internacional Marítima por todo o esforço que faz ao longo das décadas, aqui nesse transporte, e a gente tem três embarcações da Serviporto que está sob intervenção do Governo do Estado, as três, hoje, em manutenção. E essa
sétima embarcação que está aportada, e a gente aguardando na MOB
que chegue pedido, ou seja, abertura de processo para que ele consiga a
concessão para fazer esse trabalho. Então, hoje, Deputado Neto, é mais
ou menos o que a gente rapidamente pode colocar em toda essa situação, hoje que se encontra a travessia, em relação à intervenção, a MOB
participa como fiscalizadora, como uma agência que fiscaliza esse
transporte, que fiscaliza essa travessia, esse transporte, esse modal
aquaviário. A intervenção, ela é do Governo do Estado, sob a passagem
sobre somente a essa travessia, não existe intervenção sobre a empresa
privada por mais que se coloque que seja a mesma coisa, mas a intervenção é apenas na travessia, o governo do Estado interveio na questão
de fazer a gestão da travessia no momento que de acordo com todos os
decretos de intervenções a condições caótica que existia no momento
desses três barcos que a Servi Porto é proprietária o governo do estado
não é proprietário de nenhuma embarcação hoje nesse modal, os três
estão parados, o Araioses hoje está em manutenção e nos próximos 30
dias deve voltar em operação onde a gente está fazendo junto com a
intervenção, a intervenção fazendo tudo que precisa acontecer pra que
sejam comprados novos motores pra essa embarcação, dois novos motores, isso aí não é a MOB que que faz essa gestão e sim a intervenção
para que nos próximos 30 dias o Araioses entre em funcionamento, a
embarcação Cidade Araioses, a embarcação Cidade São José, que é
também propriedade da Servi Porto está também em manutenção a gente faz um plano que mais ou menos em 60 dias a gente consiga estar
com a operação da embarcação São José também acontecendo isso logo
após o trabalho no Araioses entrar nesse trabalho da embarcação São
José e a embarcação Cidade de Tutoia só após a volta dessa duas embarcações, como é uma embarcação que está com a mais avariada de todas
as três a gente vai precisa fazer um trabalho mais minucioso pra saber
exatamente qual vai ser o custo pra que a gente dê um prazo de retorno
dessa embarcação, mas hoje a gente tem previsão de 30 dias o Araioses
após esses 30 dias então vai dar 90 dias pra que volte o São José e a
gente ainda não tem prazo do retorno da embarcação Tutóia e é importante que se coloque também que os recursos pra que seja feita essa
manutenção e essa requalificação aí da empresa do ferryboat Araioses
vai ter a porte do governo do Estado para que sejam feita a compra
desses motores e os outros serviços que precisam ser feitos através da
lei da MP 360/2021. Lei nº 11.525 aprovado por esta Casa e com certeza aonde vai ser a maior lisura possível, fiscalização da Agência de
Mobilidade Urbana, assim como fiscalização de todos os órgãos fiscalizadores do Estado do Maranhão, então hoje é como se encontra toda
essa situação, sabemos que quem sofre mais por tudo isso aí são pessoas
que moram em mais de 43 municípios da Baixada maranhense e que
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tanto o governo do ex-Governador Flávio Dino como governo atual do
Governador Brandão, que é um governo de continuidade, trabalha muito pra que a gente consiga resolver esse problema existe situações hoje
que traz um mal-estar para a população, mas isso a gente não tem medido esforços para que a gente, o mais rápido possível, consiga trabalhar
e resolver, principalmente o retorno dessa embarcações tanto as que
estão paradas hoje como essa embarcação que chega. E a gente, só após
tudo que a Capitania dos Portos tem que fazer, toda a parte de engenharia, todos os certificados que têm que existir, a MOB dará autorização
para que ela navegue. Então é uma situação em que a gente se encontra,
vamos dizer assim, que precisa de muito trabalho. Mas, com certeza,
não estamos medindo esforços, toda a equipe da MOB como toda a
equipe do Governador do Estado, como o Governador Carlos Brandão,
para que a gente consiga resolver da melhor forma possível. Era, no
momento, nesse curto espaço de tempo, acho que um panorama que a
gente pode trazer para que a gente comece os debates, porque eu acho
que é muito importante os esclarecimentos para todos que se encontram
aqui, mas principalmente para todos os deputados que aqui se encontram e que trabalham muito pelo povo do Maranhão. E a gente agradece
ao Poder Legislativo, neste momento, aqui, representando o Poder Executivo, por esta parceria que sempre existe para que o Estado do Maranhão consiga trazer melhores dias para as pessoas que moram na Baixada Maranhense. Obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
NETO EVANGELISTA - Aproveito para informar aos nobres colegas
Deputados e a todos que receberam o convite para estar aqui, tanto órgãos do Estado quanto o Ministério Público, quanto as próprias empresas que operam hoje no sistema, as que concorreram também, os que
estão aqui e que foram convidados, todos têm direito à palavra. Então
todos que quiserem fazer uso da palavra aqui, nesta Sessão, o pessoal
do cerimonial vai estar embaixo agora e você pode chamar que eles vão
fazer a sua inscrição para poder fazer a participação. Nós já temos inscritos aqui, como parlamentares, o Deputado Wellington, o Deputado
Jota Pinto, a Deputada Thaiza. Eu queria convidar a Deputada Thaiza
Hortegal para assumir aqui a presidência dos trabalhos, porque agora,
como autor do requerimento, eu vou fazer uso da tribuna.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. THAIZA HORTEGAL - Concedo a palavra ao Deputado Neto
Evangelista por 30 minutos como autor do requerimento.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhora Presidente Deputada Thaisa Hortegal, gostaria de cumprimentar a
Mesa aqui, cumprimentando o Excelentíssimo Senhor Eduardo Nicolau, o digníssimo Procurador Geral de Justiça do nosso Estadual, que
abrilhanta muito o nosso Ministério Público. Minha admiração pessoal
pelo trabalho de V.Excelência. Cumprimentar o Capitão de Mar e Guerra Roberto Januário, presente aqui, neste ato; cumprimentar a todos os
senhores deputados, senhoras deputadas, a imprensa, a sociedade civil
organizada. Cumprimentar também a Promotora Dra. Lítia Cavalcanti,
que faz um trabalho já de muitos anos de excelência aqui no nosso Estado, cumprindo o seu mister enquanto Ministério Público de fiscalizar
a execução das leis do nosso Estado, garantindo, assim, os direitos dos
nossos consumidores e de todos aqueles que, sobretudo, que dependem
da mão do Poder Público. Cumprimentar as empresas que estão presentes, as empresas que prestam serviço. Agradecer, inicialmente, a esta
Assembleia Legislativa pela aprovação do requerimento que apresentamos aqui em Plenário, porque esta é uma Casa que, dentre sua atividade
típica legiferante de legislar e outra típica de fiscalizar ações do Poder
Executivo, cumpre o seu papel, neste determinado momento, Deputado
Helio Soares, de fiscalizar as ações do Poder Executivo, obviamente,
garantindo aquilo que a nossa Constituição roga: que os Poderes devem
agir, obviamente, independentes, mas com harmonia. Aqui, de minha
parte, não há nenhum tipo de intenção na aprovação de um requerimento desta magnitude de fazer qualquer tipo de balbúrdia, qualquer tipo de
estardalhaço aqui dentro desta Casa. Muito pelo contrário, a intenção
desta Casa, acima de tudo, é contribuir neste debate, ajudar a buscar
encaminhamentos necessários, porque, muitas vezes, é necessário que
o Poder Executivo, para resolver algumas situações dentro da sua esfe-
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ra, peça autorização para a Assembleia Legislativa. Então é necessário
que esse debate esteja dentro desta Casa. E esta Casa, neste momento, cumpre a sua função de fiscalização das ações do Poder Executivo,
aquelas, sobretudo, arroladas tanto no PPA quanto na LDO, quanto na
LOA, aprovados por este Poder Legislativo. Mas eu queria fazer uma
dinâmica. O presidente Celso já muito bem explanou aqui as ações do
qual o Governo do Estado e a agência vem desenvolvendo para buscar
resolver este problema da nossa travessia, que já é um problema muito
antigo e que agora, obviamente, piorou. É de conhecimento de todos,
pela imprensa e por muitos também usuários, aqui nós temos vários
colegas deputados usuários desse sistema, a situação em que se encontra. O presidente Celso, inclusive, iniciou a sua fala colocando os poucos dias que está à frente da Agência de Mobilidade Urbana e Serviços
Públicos do nosso Estado. Mas fiz questão de convidá-lo, porque, sobretudo em respeito ao segundo princípio constitucional administrativo
da nossa Constituição, da impessoalidade, os cargos públicos são impessoais e, infelizmente, às vezes temos que responder por aqueles antecessores que passaram e, eventualmente, tomaram algumas decisões
erradas. Eu queria fazer uma dinâmica com o presidente Celso e com os
demais convidados aqui de elaborar algumas perguntas, porque, antes
de tudo, esta sessão especial é para ter um entendimento, aqui dentro
da Assembleia Legislativa, de tudo que está acontecendo, como disse
anteriormente, então queria fazer uma dinâmica de perguntas, eu tenho
algumas perguntas a serem feitas eu acho que para que elas possam ser
preenchidas de forma mais satisfatória, eu acho que eu faria a pergunta
e o Presidente Celso já poderia responder daí mesmo do que eu fazer
todas as perguntas e você ter que anotar, a gente esperar a anotação, V.
Ex.ª não é médico, deputada Thaiza é que escreve muito rápido, então
eu gostaria de fazer assim, a gente fazer essa dinâmica. A primeira pergunta era muito envolvida, eu vou acabar sendo redundante em algumas
perguntas para eu poder preencher o meu raciocínio aqui perante o que
V. Ex.ª já perante o que o senhor já colocou aqui. O Estado, é de notório
saber de todos e da fala do senhor aqui que o Estado fez uma intervenção na empresa Serviporto, a primeira pergunta é qual foi a razão dessa
intervenção na Serviporto?
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (Questão de Ordem) – A
questão é a seguinte, com a compreensão do deputado Neto Evangelista
e também com a compreensão de V. Ex.ª, eu queria sugerir até porque
acho que fica melhor o aproveitamento fica melhor desta audiência, que
o deputado Neto use os 30 minutos a que tem direito e ao mesmo tempo
vá formulando as perguntas que achar adequado, mas o Presidente da
MOB só responda ao final das nossas intervenções para que não fiquem
perguntas e respostas ao mesmo tempo, ou seja, um ping pong, eu acho
que é melhor o deputado Neto concluir a sua intervenção formulando perguntas ao final o Presidente da MOB, o Celso, ele responde às
perguntas. Eu acho que nós vamos ganhar mais objetividade na nossa
reunião.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Deputada
Thaiza, a decisão é de V. Ex.ª que preside os trabalhos, eu sugeri essa
dinâmica.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. THAIZA HORTEGAL - Deputado Zé Inácio, em nenhum momento o doutor Celso Henrique se opôs a responder o questionamento
do deputado Neto, então eu acho que é inviável e acho que devemos
continuar da maneira que está.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Eu faço só uma vez o
questionamento então para o Presidente da MOB, ele ficar à vontade e
responder em sequência aos seus questionamentos ou só ao final que
não fique obrigado a responder à medida que V. Ex.ª for perguntando.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Inclusive
deputado Zé Inácio a coordenação dos trabalhos está sob a direção da
deputada Thaiza Hortegal que já concordou com a dinâmica que eu propus aqui, o Presidente Celso, como é convidado hoje da nossa Casa, ele
inclusive tem a prerrogativa de não responder as perguntas que ele não
quiser responder, ele fica à vontade pra responder.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. THAIZA HORTEGAL - Ele fique à vontade pra responder, de-
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putado Neto Evangelista, dentro do seu tempo você fala.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Mas é isso que eu estou
sugerindo que fique ao critério do Presidente da MOB.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. THAIZA HORTEGAL – Deputado Zé Inácio, o deputado Neto
tá no tempo dele de fala.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Eu só peço
Presidente que seja descontado o tempo que o Zé Inácio usou nos meus
30 minutos.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. THAIZA HORTEGAL – Tudo bem.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - A primeira
pergunta foi essa, qual foi o motivo da intervenção do Estado?
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES – Deputado Neto Evangelista, a primeira intervenção foi
exatamente dia 17 de fevereiro de 2020. Decreto nº 35.612, em todos
esses Decretos da primeira que foi esse dia 17 de fevereiro, a segunda que foi 22 de dezembro de 2020, a terceira porque aí já foram só
prorrogações 14 de junho de 2021, e no dia 9 de dezembro de 2021
todos eles em suas considerações do decreto foi a paralisação total das
três embarcações da empresa Serviporto na travessia Ponta da Espera
Cujupe, Cujupe Ponta da Espera, então o principal, apesar de várias
considerações, de vários problemas que teriam que já antecipava a essa
intervenção o principal foi a paralisação das três embarcações.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Mas quando o estado recebeu então as embarcações nesta intervenção elas não
estavam funcionando?
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE
RODRIGUES – De acordo com o decreto sim. Posso até ler umas das
considerações aqui.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Mas o Estado ficou operando?
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES – Ele voltou a funcionar uma duas e aí continuou operando
mais as considerações do Decreto aqui é bem claro dizendo vou ler aqui
apenas um. No dia 10 de dezembro de 2020 houve paralisação total das
embarcações da citada empresa, então pelo decreto aqui que eu estou
em baseando que eu me baseei era a questão da intervenção foi principalmente pela paralisação das três embarcações.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - É notório
que o Poder Público ele não tem a expertise de operar infelizmente o
Poder Público hoje ele não a expertise praticamente quase nada porque
a gente sabe como é o Sistema Único de Saúde no nosso País como tem
sido rodada a educação do nosso País que dirá a operação de um sistema
de ferryboat, mas o pelo o que senhor está me dizendo aqui pelo decreto
obviamente, o senhor não fazia parte inclusive da gestão da MOB?
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES – Não.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Pelo decreto, não havia nenhum dos três funcionando, mas quando o Estado
começou a operar, o Estado voltou e colocou em funcionamento. Hoje,
desses três da Serviporto, tem algum em funcionamento?
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES – Não. Os três estão parados.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – E o Estado
que está fazendo a manutenção?
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES – Existe uma intervenção. Nessa intervenção, até hoje, a
gente está no terceiro interventor, certo, não houve, até hoje, nenhum
centavo do Governo do Estado alocado para a empresa Serviporto, ela,
ao longo das intervenções, enquanto um dos três barcos estavam em
operação, sempre, ela conseguiu se manter pela gestão da intervenção,
ou seja, pela gestão da própria empresa Serviporto. Então, até hoje é
importante que se diga e não houve alocação de recursos do Governo
do Estado para a intervenção.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (Pela Ordem) – Deputado Neto, só uma pergunta pela ordem dos trabalhos, inclusive, o
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tempo que está sendo computado, Presidente...
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – 30 minutos,
meu, pergunta e resposta.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Ah! Tá incluso dentro disso aí as respostas dele?
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Por obviedade!
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Não é óbvio, mas...
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Presidente
Celso, só a título de informação, corre na Justiça alguma ação que visa
anular o processo licitatório, ou se já é de conhecimento da agência que
se existe algum inquérito do Ministério Público sobre a licitação que foi
feita sobre as contratações que foram feitas?
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES – A gente tem conhecimento de inquérito, mas não especificamente da licitação, a licitação faz parte de tudo isso, mas não especificamente só da licitação que aconteceu pra a regularização dos serviços.
O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (Questão de Ordem) – Presidente Thaiza, eu gostaria de colocar uma situação em que
o que nos foi passado que seria 30 minutos, em trinta minutos, e depois
a sequência dos deputados que fariam as perguntas necessárias. A coisa,
Neto, está caminhando pra um debate. Então eu acho que não é muito
saudável, eu quero de novo pedir que a Mesa reveja essa situação no
sentido de que o deputado Neto estabeleça todas as perguntas e no final
o Dr. Celso possa respondê-las, mesmo porque a primeira que aconteceu hoje na sessão, e o Neto sabe do que eu estou falando, que nós
pactuamos de que eu assumiria a presidência, nós pactuamos eu e o
Neto e mais os colegas, pactuamos que eu assumiria a presidência e os
trabalhos no momento que ele fosse pra tribuna, e isso não aconteceu,
já achei estranho que não é do feitio do meu amigo Neto. Então, eu
gostaria de que esse modelo, deputada Thaiza, mudasse ou então que
o Dr. Celso assuma a posição de dizer pra o Neto de que vai,...que ele
discorra todas as perguntas e que no final ele responde, porque se não
fica uma sessão conturbada com intervenção a todo momento e que não
está... a Mesa Diretora nos disse de que iria acontecer trinta minutos
pra Dr. Celso, trinta minutos pra o requerente que fez o convite e em
seguida cada deputado teria seu prazo e dentro desse prazo o Dr. Celso
anotaria todas as perguntas e responderia de uma maneira de uma vez
só, porque senão,.. o que está acontecendo, deputada Thaiza ..
O SENHOR – Todas as perguntas e responderia de uma vez só,
porque, senão, o que está acontecendo, Deputada Thaisa, embora já tenha quebrada a pactuação...
O SENHOR DEPUTADO NETO EVENGELISTA – Presidente,
eu gostaria de ter o meu direito de palavra conservado, porque eu não
consigo falar aqui, porque toda hora tem intervenção.
O SENHOR – Exatamente, porque a dinâmica mudou do que nós
combinamos, Neto.
O SENHOR DEPUTADO – Questão de ordem, Presidente, só
para dar uma contribuição aqui importante.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Estou impressionado com os deputados.
O SENHOR – A minha contribuição é o seguinte, a minha contribuição vai ajudar...
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. THAISA HORTEGAL – O Deputado Neto está com a palavra.
vamos respeitar o tempo do Neto com a palavra e cada um...
O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO – Contribuição que vai
ajudar. estava marcado para às 11 horas a audiência. Começou às 12.
Se nós formos nessa dinâmica, a gente vai sair à noite. Então eu acho
importante a dinâmica...
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. THAISA HORTEGAL – Ele está dentro do tempo dele, Deputado Jota Pinto, 30 minutos. Cabe a ele fazer como ele quer.
O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO – E a dinâmica de toda
audiência é se ouvir e usar o tempo e, depois, a pessoa responder. Nós
estamos mudando essa dinâmica.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
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DRA. THAISA HORTEGAL – Olha, já foi orientado ao Deputado Neto
fazer perguntas, não debater, mas fazer algumas perguntas seguidas de
outras. Então não se tornar um debate e fazer uma pergunta seguida de
outra. Então ele está no tempo dos 30 minutos e depois cada um vai ter
a sua vez de falar.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVENGELISTA – Só desconta o tempo ali do Deputado Carlinhos, Deputado Jota Pinto, também,
Deputado Yglésio, ali, porque eu estou completamente impressionado.
Acho que não estou fazendo nenhum tipo de pressão aqui junto ao Governo. O interesse nosso aqui é de estabelecer o que está acontecendo.
Mas eu estou impressionado com a forma como os deputados da base
do Governo estão tratando a coisa aqui, tentando atrapalhar a nossa
fala, tentando atrapalhar a dinâmica. Meia hora vai ser meia hora. Trinta minutos não vai mudar de trinta minutos. Se nesse debate, eu não
conseguir encerrar as minhas perguntas, os trinta minutos vão estar
esgotados. Então, Deputado Jota Pinto, trinta minutos não vai passar
ser uma hora nessa dinâmica ou em outra dinâmica. Então, Presidente,
eu queria que a Senhora mantivesse o que tinha sido estabelecido por
Vossa Excelência.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. THAISA HORTEGAL – Continue.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Presidente Celso, o rompimento do contrato com as empresas vencedoras do
certame que foi CELT e a Internacional Marítima, elas aconteceram
quanto tempo depois e qual era o prazo das empresas? A internacional
Marítima já tinha ferrys operando aqui no Estado. Qual era o prazo da
empresa CELT para iniciar a operação desses serviços?
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES – Essa 001/21 que tinha como objeto concessão transporte
aquaviário intermunicipal sistema de ferry boats por 20 anos; vencedora
CELT e vencedora Internacional Marítima. As assinaturas das ordens de
serviço foi em 10 de dezembro de 2021 com a data prevista para início
das atividades 10 de março de 2022, 90 dias após assinatura das ordens
de serviço. Então foi feita a assinatura dos contratos dia 10 e dezembro
com as duas empresas e data prevista para início das atividades 10 de
março de 2022. No dia 25 de fevereiro de 2022 foi feito um pedido de
prorrogação de prazo para o início dessas atividades pelas duas empresas onde foi feito uma concessão de 90 dias de prorrogação e foi feito
advertência e descumprimento das duas empresas. Importante frisar que
a Internacional apresentou todo um plano de um cronograma de apresentação. Existem vários debates, inclusive dentro da MOB, de acordo
com a empresa Internacional, porque que não conseguiu cumprir esse
cronograma que ela estabeleceu. E a MOB, no momento até entendia a
questão, porque teria que tirar os barcos que estavam em operação para
que fosse feito toda requalificação dos barcos. Então a presidência da
MOB, toda MOB entendia essa situação da questão da Internacional.
Mas em relação à Celte Navegações, não apresentou cronograma e não
foi cumprido o que se apresentou e o que era do contrato da contratação
na época, por isso se optou pela questão tanto da Internacional como da
Celte de se fazer as rescisões contratuais.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Então a rescisão foi feita com as duas empresas?
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES – Foi feito com as duas empresas.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – E aí após
essa rescisão houve uma contratação emergencial?
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES – Não, porque já existia autorização precária, ela já estava
em pleno funcionamento, já existia, já existe uma autorização precária
da Internacional Marítima e da Serviporto, que todo ano ela é feita a
prorrogação, todo ano é feita uma nova autorização precária. Então ela
nunca deixou de existir.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – E qual foi
o contrato que foi feito depois do rompimento do contrato da licitação
com uma empresa que houve a recomendação do Ministério Público
para o cancelamento deste contrato?
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RO-
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DRIGUES – Não entendi ,deputado.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELITA – Não houve
um contrato com uma nova empresa, que houve inclusive depois da
recomendação do Ministério Público por cancelamento?
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES – Entendi, houve uma nova, por meio de portaria, houve
uma nova autorização precária da empresa Nacon que não sei o que
significa, Nacon, não sei se é navegação, ou alguma coisa, houve uma
portaria onde essa Nacon.
O SENHOR – Navegação de coisa nenhuma, Deputado.
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES – Existiu uma portaria, onde essa Nacon a MOB estava ali
autorizando uma nova autorização precária para que fosse o serviço
executado por essa empresa. E, através de uma orientação, de uma recomendação do Ministério Público, a gente fez a revogação dessa portaria
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – O Senhor
sabe me dizer quando foi que começou a tratativa da MOB com essa
empresa Nacom para essa contratação?
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES – Não, especificamente não, mas houve a licitação. E pelos
levantamentos que eu fiz dentro da agência, ao longo do descumprimento do contrato, a presidência da MOB começou a fazer essa, vamos
dizer assim, essas tratativas de uma nova empresa operando no sistema.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – O senhor
não sabe informar se essa tratativa se iniciou quando ainda estava aberto o edital de licitação?
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE
RODRIGUES – Não. Pelo conhecimento que eu tenho, quando estava
aberto o edital, não houve negociação nenhuma.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – E esse contrato foi rompido por recomendação do Ministério Público e houve a
aquisição de uma embarcação, que é essa que chegou aqui no nosso
Estado.
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES – Não. Não é que houve uma aquisição. Essa empresa tem
esse barco em Belém pronto, construiu esse barco. E no sistema que a
gente teoricamente... Porque a depender do que a Capitania dos Portos vai certificar ou não a navegabilidade dessa embarcação, a gente
vai poder estar com ela navegando aqui na Baía de São Marcos. Mas
não existe assim: “Ah! Houve uma tratativa de uma contratação”. Não
houve essa situação atual de que a gente tentasse negociar com alguma
empresa para trazer a questão do barco. Essa tratativa houve pela intervenção da Serviporto com o proprietário dessa embarcação.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Certo. Então a intervenção na Serviporto fez o contato com a empresa dona dessa
embarcação que chegou aqui. Obviamente há um custo. Esse custo deve
estar sendo por conta do Estado do Maranhão?
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES – Não. Pelo conhecimento que a gente tem via MOB, não
existe nenhum custo e, via Governo do Estado, pelo conhecimento que
a gente tem, não houve nenhum custo da vinda desse barco para o Estado do Maranhão através do Governo do Estado. Com certeza, houve um
custo de operação para ele vir, mas isso não foi bancado pelo Governo
do Estado. E pelas conversas que a gente tem com o interventor e com a
intervenção da Serviporto, nem também feito pela intervenção ou pela
empresa Serviporto.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA- Então quem
teria feito isso?
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES – O dono da embarcação.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA- E o custo
quem vai pagar? O dono da embarcação?
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE
RODRIGUES - Ele trouxe até agora e está correndo o risco até de a
embarcação talvez não operar na Baía de São Marcos. Depende exclusivamente de autorização, certificação da Capitania dos Portos.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - O senhor
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sabe informar quem é o dono dessa embarcação?
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES - Pelo que eu conversei, a pessoa que se apresenta como proprietário da embarcação é o senhor Bannach, só conhece esse nome, e o
senhor Andrey, são os dois e que já foram, inclusive, conversar conosco
na MOB, uma vez apenas, e que se apresentam como proprietários da
embarcação.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - E eles não
seriam o dono dessa embarcação? Não seria a empresa Nacon?
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES - Eu não posso lhe afirmar isso, Deputado, porque a Nacon
era que tinha a portaria que foi revogada e que, hoje, não sei lhe dizer
por que não entrou com esse pedido ainda na Agência de Mobilidade
e qual a empresa que hoje se apresenta como proprietária desse barco.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – O senhor
sabe precisar se umas fotos que circulam na imprensa dessa mesma embarcação que era da Anacom, que depois passou a ser de uma empresa
chamada Reicon e que depois foi pintada “a serviço da Serviporto”, o
senhor sabe precisar se isso é verídico?
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES – Eu não sei precisar, mas eu acredito que, sim, que seja
verídico. Inclusive até o nome que foi colocado “a serviço da Serviporto” é porque como estava a intervenção em tratativas para que essa
embarcação viesse com o termo de cooperação trabalhando pela Serviporto, então já estava bem avançado esse termo de cooperação, então
foi colocado. Inclusive foi feita essa pintura eu acredito. Mas a partir de
segunda-feira agora, dia 30, volto aqui a afirmar que, em reunião com
a Procuradoria Geral de Justiça do Estado e com o Ministério Público,
a gente voltou atrás desse modelo que estava sendo apresentado. Inclusive com a presença aqui do interventor, o Coronel Márcio, a gente
volta para que o modelo agora seja apresentado uma nova autorização
precária para a empresa que vai entrar com esse pedido na MOB. Já está
em processo pelo que me foi informado agora pelo Capitão Januário,
porque eu tinha o conhecimento ontem que até hoje seria a vistoria.
Eu quero estar presente junto com a Marinha. A gente ainda não tem o
conhecimento do nome dessa empresa. Vai nos ser colocado hoje, mas
extraoficialmente. Oficialmente a MOB não tem esse conhecimento de
qual é a empresa hoje que está requerendo ser a proprietária do barco e
requerendo essa autorização precária.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Para finalizar minhas perguntas Presidente Celso, qual é o encaminhamento que
o Governo do Estado e a Agência de Mobilidade Urbana de Serviços
Públicos busca para colocar os ferry-boats novamente operando em sua
plenitude aqui no estado? É fazer um novo processo licitatório? É fazer
uma contratação emergencial? É assinar um TAC com o próprio Ministério Público? Qual é a solução na visão da MOB para que, de forma
mais rápida possível, esse serviço possa voltar a ser fornecido?
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES – Bom, para que a gente justifique uma nova autorização
precária, primeiro, a gente já está com um aviso de licitação já preparado para a gente começar um novo processo licitatório. Então a gente
está estudando todo um novo edital, um novo termo de referência para
que a gente comece um novo processo licitatório que todos vocês acompanharam. Eu não estava presente na época, mas todo um novo processo licitatório para que a gente tenha as concessões, vamos dizer assim,
regulares de todo esse serviço que vem se apresentando aí há várias
décadas. Não que estejam de uma forma ilegal. Não estão, porque uma
autorização precária é um instituto do direito público que existe. Mas
a gente precisa fazer essa concessão. Então é uma nova licitação. No
momento, o que é que agente precisa? Que as duas autorizações continuem. Elas estão continuando. Vence agora uma intervenção. A gente
vai renovar a intervenção da Serviporto agora. E a autorização precária
continuando das duas. E essa nova autorização precária dessa terceira
empresa, volto aqui a falar, só vai acontecer dentro de todas as certificações e legalidades que a Capitania dos Portos, a MOB, a Engenharia
Naval exige que tenha para que ela aconteça da forma mais segura possível. Em relação às embarcações hoje que estão paradas da Servipor-
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to, a gente já tem um plano de recuperação delas, onde eu posso aqui
afirmar de conversas que ontem a gente teve em reunião lá na própria
Serviporto mesmo, com a intervenção que aconteça agora a compra de
dois motores novos para a embarcação Araioses, que a gente acredita
que a compra e a colocação desses motores, no máximo, em trinta dias
isso aconteça e essa embarcação volte a operar. Acabando esses trinta
dias do Araioses, mais sessenta, ou seja, em noventa dias a gente faz a
recuperação da embarcação São José. O recurso para as duas, tanto do
Araioses como a do São José, vai ser uma locação do Governo do Estado para a empresa Serviporto, que está sob a intervenção, de acordo a
Lei 11.525, e tem mais um ferry que é o Cidade de Tutóia. Esse a gente
está em processo de orçamentação para que a gente tenha, na realidade,
quanto seria para a recuperação desse ferry Tutóia, que esse é o que
está mais tempo parado, desde da primeira intervenção, porque, antes
da intervenção, ele já estava em não operação, já estava inoperante e se
encontra, até hoje, inoperante a embarcação Tutóia.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Já está marcado o horário da vistoria com a Capitania dos Portos? Nove horas de
amanhã. Esse ferry é um ferry que operava em transporte fluvial e a
nossa travessia...
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES – Ele tem que ser classificado. Acho que já, inclusive, está
classificado. Tem que mudar a classificação, tem fazer todo o processo
para que ele navegue aqui na Baía de São Marcos .
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Está certo.
Então a resposta que nós temos aqui é que o Estado consegue, no máximo, colocar em operação mais um ferry em trinta dias; outro em noventa dias; e o outro ainda não tem um tempo hábil.
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES – Não tem ainda. Esse ainda não tem. E, se tudo der certo,
com essa embarcação que chegou aí há dois dias, que é o José Humberto, se eu não me engano o nome, tudo dando certo, a gente consiga ter
essa embarcação o mais rápido possível em operação.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Obrigado,
Presidente, eu estou satisfeito.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. THAIZA HORTEGAL – Agora o nome dos deputados inscritos:
Dr. Yglésio. Deputado Yglésio, antes uma colocação. Os Deputados
inscritos só para conformar: o Deputado Yglésio, a Deputada Thaiza,
o Deputado Hélio Soares, Deputado Adelmo, Deputado Wellington do
Curso e Deputado Jota Pinto.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente, qual que
é o meu tempo?
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. THAIZA HORTEGAL – Até quinze minutos.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Vou precisar de bem
menos em relação a isso. Bom dia a todos. Bom dia a todas. Deputada
Thaiza, agradeço a oportunidade. Agradeço a todos da MOB, inclusive,
que vieram para prestar esclarecimentos. Tivemos a oportunidade de
conversar a respeito de alguns números. Primeira coisa: dimensionar
o problema. Esse problema que nós temos, hoje, em relação ao ferry-boat é um problema de extrema gravidade mesmo. Nós não podemos
subdimensionar isso. Nós não podemos jogar nenhum tipo de sujeira
para debaixo do tapete. Eu acredito que a maneira que parece tomar
contornos, eu não estou nem dizendo em relação a esta Casa mesmo, eu
digo em relação à condução, inclusive, de alguns segmentos da mídia, é
no sentido de plantar um terrorismo, numa situação que é grave. Porque
existe a gravidade das coisas e existe a maneira que as coisas, de fato,
se apresentam e as responsabilidades que existem de cada um durante
esse processo. O que a gente tem hoje é o soneto final de uma confusão
muito grande que vem sendo levada no banho maria, há muitos anos,
sem ser, de fato, enfrentada. A Dra. Lítia está aqui, é uma pessoa que
acompanha essa situação há muito tempo, o Dr. Nicolau veio aqui também representando o Ministério Público de maneira institucional, isso
não é de agora. Da mesma forma que a gente tem problemas com ônibus
na cidade de São Luís, no Brasil todo, a gente enfrenta discussões de
criação de Fundo Nacional de Transporte, a gente enfrenta a criação
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de discussão de financiamento, de subsídios inclusive para o transporte
rodoviário, para o transporte municipal de passageiro, da mesma forma
é o transporte do ferryboat, aquaviário. Essa malha aquaviária que a
gente tem enfrenta problemas. Se a gente for falar do ponto de vista de
investimento público, nós estamos tratando de uma embarcação dessas
que tem um custo hoje de 9 milhões de euros. Não se está falando em
pouco dinheiro, nós estamos de R$ 55 a R$ 60 milhões, quando a gente
de investimentos. Vamos tratar, vamos debater a respeito de política de
transporte, nós estamos falando de três ferrys de R$ 200 milhões só para
colocar ferryboats. Então são situações extremamente caras. Se a gente
chegar e for falar: olha, o governo aqui tem que fazer uma intervenção,
nós estamos falando de R$ 200 milhões numa empresa aplicados numa
questão de uma travessia. O governo não estatizou a Serviporto, o governo está num CNPJ que existe da Serviporto, uma empresa que faz
esse transporte, o governo entrou para assumir a operação da travessia.
Então, depois é muito difícil. Se eu tiver equivocado, qualquer um dos
membros do Ministério Público está aqui facultada a intervenção. Não
tem como a gente justificar, por exemplo, o governo reformar um ferryboat como esse aí, como a gente pode ver, tem um deles que é praticamente R$ 20 milhões a reforma para torná-lo operacional, o governo
fazer um investimento desses e devolver. É uma situação que cabe um
questionamento em relação inclusive à legalidade, diferente do que for
apresentado, por exemplo, da solução dos motores do Araioses, não é
não, presidente Celso? Em relação a isso que a gente tá tratando, US$
180 mil, não é o que você falou?
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES – É, US$ 180 mil.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Para a reforma dos
motores...
O SENHOR - Então, assim...
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES - A compra do motor, a compra de um motor.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Um motor, são dois
motores, a gente está falando aí em US$ 360 mil, R$ 1,8 milhão só para
resolver o motor, para colocar em fornecimento emergencial do serviço,
em prestação emergencial do serviço. Então, assim, a primeira coisa é
que não é uma conta fácil de resolver. O segundo ponto é que as pessoas
não estão entendendo que há um problema de ordem inclusive econômica também. O que for apresentado de faturamento, por exemplo, para
a Serviporto, que a gente não tem em princípio como levantar o caixa
num curto prazo da Internacional, mas a Serviporto, que está sob intervenção, está se falando aí num faturamento mensal de R$ 1, 7 milhão,
mais ou menos, que é o que foi apresentado como dado de faturamento.
Se for analisar, é muito pouco diante da dimensão dos investimentos. Se
hoje fosse fazer aí a questão da manutenção dos três ferrys da Serviporto, nós estamos falando praticamente em R$ 60 milhões de manutenção
de um serviço que fatura R$ 1,7 milhão por mês, que paga R4 300 mil
de folha, que tem custos de licença, que tem custos de licença, que tem
custos de R$ 231 mil de diesel, como se pode observar aí dentro da
tabela de 2021. Eu tenho certeza de que, se for pegar 2022, está aí 57%
mais alto. Então, a gente passa dos R$ 300 mil só em custo de óleo diesel. O sistema hoje, de fato, tem um sucateamento da mesma forma que
o sistema que a gente tem de transporte público na cidade. Tem ônibus
com mais de sete anos, sendo que a lei diz que o ônibus só pode circular
até sete anos. Existe um questionamento que está sendo levantado, eu
acredito de maneira até desonesta, eu preciso ter a liberdade de falar
isso, está sendo levantado de maneira desonesta em relação a esse outro
ferry que foi apresentado. O governo, quando apresentou, colocou um
novo ferryboat. Em nenhum momento, o governador chegou e disse
que ia ser um ferryboat novo, até porque essas embarcações são, de
maneira geral, antigas. Você não vai ter um ferry hoje, se você ligar lá
para a Grécia, que é o maior estaleiro, o maior construtor mundial desse
tipo de embarcação, ele vai te entregar isso daqui a mais de um ano e
não vai conseguir resolver agora comprando embarcação nova. Existe
o ideal e existe o possível. O possível, no momento, é uma embarcação
de 1987. Se forem realmente feitos os reparos, se tiver adequadamente
colocado, ela tem condições de uso. Quantos aqui já não pegaram as ve-
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zes uma condução, num evento, numa coisa, uma aeronave, a aeronave
é de 1970 e pouco. Esses aviões pequeninhos têm 30, 40 anos de uso.
Por que eles são utilizados o tempo todo? Porque é feita a manutenção,
porque, depois de determinado tempo de voo, é feita a manutenção do
motor, às vezes, a substituição integral do motor. Então, não há que se
falar apenas que o ferry tem 30 anos de idade e não serve, não, tem se
ver o histórico de manutenção. Como foi falado pelo Celso, a questão da classificação vai precisar ser feita, inclusive porque aqui tem o
controle, além de tudo, além do Parlamento que está acompanhando,
o Ministério Público está acompanhando também. Ninguém vai deixar colocar um ferry desses aí para circular, tenho certeza, se não tiver
condições de enfrentar as águas da Baía de São Marcos. Ninguém vai
aceitar aqui, mesmo sendo base do governo, eu jamais vou aceitar e vou
me silenciar se, por exemplo, vocês deixarem um ferryboat com risco
para a população, para morrer alguém num ferryboat desses. Eu não
vou me calar. Eu saio do governo no mesmo dia. Nenhum dos deputados aqui, e eu tenho certeza disso, vai consentir uma situação em que
não esteja uma licença do órgão técnico responsável de dizer que vai
colocar o ferryboat, mas nós temos um problema, gente, que precisa ser
enfrentado. Tem uma bomba que caiu no colo do Brandão, a verdade
é essa, isso não foi agora, o próprio Governador Flávio Dino tentou
organizar, teve dificuldade sim, eu acho que a coisa poderia ter sido
conduzida de uma maneira mais ágil nesse sentido, mas não é uma coisa
fácil. Todo o Maranhão vive um modelo de transição. Há situações de
transportes, seja no transporte municipal, no transporte aquaviário, de
modelos de empresa que sempre foram, tradicionalmente, no estado,
empresas familiares, gestões não profissionalizadas. Aqui a gente viu o
sucateamento de várias empresas de ônibus que eram familiares e estão
sendo digeridas, devoradas pelo tempo mesmo, por conta da ineficiência. O ferryboat vem de muito tempo, essa travessia começou na década
de 90. O que tem ali no briefing da MOB é da década de 90, a lembrança
que eu tenho é disso. Estamos falando então praticamente aí de 35 anos
de idade, não é uma coisa que, em dois meses, a gente consegue uma
solução imediata. O que a gente vem colocar aqui é hipotecar o apoio
para que a MOB continue buscando resolver isso, porque não é fácil.
O momento de investimento no setor é um momento negativo. Se a
gente pegar aqui e for querer discutir, por exemplo, uma tarifa que vai
compensar o investimento de uma empresa para vir de fora para fazer,
nós não vamos querer porque a gente vai pensar sempre no lado do
usuário, que é R$ 90 quem coloca o carro, R$ 100, R$110 se for caminhonete, R$ 200 e tantos se for um ônibus. Mais do que isso aí se for
um caminhão com tantos eixos. Uma pessoa para travessar é R$12 que
para quem já paga a passagem de ônibus, por exemplo, eu que trabalhei
três anos na situação de médico na Baixada, hoje aquilo ali que custava
R$ 30 hoje está R$ 70. Se a pessoa precisar de um tratamento aqui, ela
vai pagar R$ 70 numa passagem para fazer a travessia, num trajeto de
70 quilômetros, por exemplo, de Pinheiro para cá. É pouco e é cara a
passagem. Se aumentar a passagem do ferry, quem paga a passagem
do ônibus vai aumentar para quem está lá. Então, a gente sabe a insatisfação, a onda de problemas que isso gera. Não é uma equação fácil a
gente chegar aqui: ah, vamos tocar fogo aqui na situação. A gente pede
até uma colaboração de setores da imprensa, porque isso é um problema
que todo mundo está preocupado, todo mundo está tentando solucionar,
todo mundo, ninguém se satisfaz com fila de pessoas esperando para
fazer uma travessia. Eu tenho certeza de que o presidente da MOB não
se satisfaz com isso. Eu fico incomodadíssimo quando as pessoas me
falam. O serviço, de fato, ainda está muito ruim, mas o que se tem para
o curto prazo é tentar fazer a solução que está se buscando, sabendo que
não é imediato. A indústria mundial, se você tiver condição de comprar
um carro hoje, não tem um carro à pronta-entrega na maioria das concessionárias, por quê? Linhas de produção todas com problemas. Então,
da mesma forma. Quer fazer um motor, uma solução para 30 dias, não
é que você está falando de um deles aí? É o Araioses e o Tutoia. Não é?
O Tutoia são 90 dias?
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES – Não, o Araioses, 30 dias para que a gente adquira os dois
motores e coloque. E 90 dias o Baía de São José.
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O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - O Baía de São José,
exatamente, que é o que está estimado em 14, mas você acha que é um
pouco menos a manutenção.
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES – A gente está fechando o orçamento.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Pois é, está com um
orçamento um pouco menor, mas, olha, nós estamos falando de dois
veículos que para consertar um é R$ 1,8 milhão e para consertar o outro
vai dar mais de R$ 10 milhões. Nós estamos falando em R$ 12 milhões
para colocar uma coisa para funcionar. Então, não é uma solução fácil.
O que a gente tem que ter aqui? A gente tem que ter objetividade. O
que a MOB de fato está fazendo? Está tentando trazer, reparar 2 ferrys
e tentar trazer um terceiro para que fiquem três mais três, não é isso?
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES - Exatamente.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Ao passo que as coisas sejam novamente licitadas, por quê? Ao mesmo problema, volto a
falar, porque a gente não pode deixar de ter a visão sistêmica da coisa.
O ônibus, quando foi licitado, quais as empresas que vieram? Só as que
aqui já estavam. Só vieram as empresas que aqui já estavam. Só vieram
as empresas que aqui já estavam, por quê? Porque ninguém vê lucratividade na questão da tarifa. Da mesma forma, a gente tem que saber se
vamos licitar de novo. Vai. Quantas empresas de fora sem ser mais do
mesmo vão querer entrar para participar dessa licitação para colocar em
três ferrys R$ 200 milhões de investimento? Quantas tem? A gente não
sabe, então a gente tem que ter uma postura. Neste momento, a minha
sugestão, claro, óbvio, é de colaboração no sentido mesmo de verificar,
por exemplo, essa situação da empresa que está trazendo, José Humberto, esse ferry que você falou, o novo...
O SENHOR CLAUDIO – O nome dele é José Humberto.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Esse José Humberto
que está chegando. Uma empresa pode fazer a locação dele com outra empresa. A gente não está tratando de legalidade nessa situação até
porque os processos têm sido transparentes nos últimos prazos que tivemos, mas a discussão levanta uma aura de ilegalidade que na verdade
não existe. Tem uma dificuldade muito grande. Isso aqui não é situação
fácil de resolver porque, se fosse fácil, não é, promotora, as coisas já
estariam resolvidas. Então o que a gente pede mesmo é só a colaboração
no sentido de não tumultuarmos o processo de resolução. Todo mundo
aqui se colocar no sentido de colaboração, cobrar é extremamente natural, inclusive para quem está na oposição, é um ato democrático buscar
explicações, cobrar, mas a gente tem que dizer que quem está aqui agora
está pegando o barco literalmente em movimento e me parece que estão
tentando resolver sim. Então, presidente Celso, eu hipoteco o apoio à
sua gestão na MOB. Não é um problema fácil, vai demorar muito para a
gente resolver isso, não tem solução mágica, e o ferry novo é novo ferry,
não é ferry novo. Pelo amor de Deus, vamos só ver a segurança dessa
embarcação para a gente não correr o risco de, por pressa, colocar para
circular e criar novos problemas neste momento. A gente tem confiança
que isso vai ser respeitado. Muito obrigado.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. THAIZA HORTEGAL - Doutor Nicolau quer fazer uma intervenção.
O SENHOR DR. NICOLAU - Rapidamente, Senhora Presidente
Deputada Thaiza, eu não vou tomar muito tempo de Vossas Excelências, eu só quero dizer a Vossas Excelências que o Ministério Público
não está dormindo, o Ministério Público está presente e nós estamos
aqui, eu e a Dra. Lítia, para prestar satisfação a esta Casa que o Ministério Público acompanha tudo de perto. A fiscalização está sendo feita
a contento, todos os passos da MOB, de quem quer que seja, passam
por nós do Ministério Público. Eu não estou dormindo e não dormirei
nunca, principalmente numa situação dessas. Nós já estamos aqui, há
muito tempo, com este problema dos ferrys, não é de hoje. Eu estava dizendo para a Dr.ª Thaiza que, quando eu era promotor de justiça
ainda na década de 80, de Cândido Mendes, nós já tínhamos essa problemática, portanto, não é de hoje. Vou fazer 43 anos de Ministério
Público dia 13. Então, eu quero dizer a Vossas Excelências que nós, do
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Ministério Público, eu e Dr.ª Lítia, estamos envolvidos com toda essa
problemática e o Estado, garanto aos senhores, eu e Dr.ª Lítia, que até
hoje não repassou nenhum dinheiro a nenhuma empresa que ficasse por
isso. Toda a problemática, nós estamos por dentro. E outra coisa que o
Deputado Yglésio falou, esse barco que vai chegar só sairá depois de todas as averiguações feitas e praticadas por todas as pessoas que devem,
porque nós não vamos permitir que coloquemos nenhum cidadão em
risco. Muito obrigado, Dr.ª Thaiza. Eu gostaria que V. Ex.ª chamasse a
Dr.ª Lítia para o meu lugar porque eu tenho outro compromisso agora.
Agora fiquem sabendo que nós estamos abertos a todo tipo de diálogo,
qualquer deputado, qualquer pessoa, qualquer cidadão maranhense que
precisar, Vossas Excelências sabem, todos sabem aqui que eu os recebo
na mesma hora, não deixei nenhum de vocês no vácuo, todos que me
procuram recebem resposta imediatamente. Muito obrigado.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Uma
Questão de Ordem, Deputada Thaiza. Deputado Wellington do Curso,
por gentileza.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. THAIZA HORTEGAL – Só um momentinho, Deputado Wellington. É porque o Dr. Nicolau vai precisar sair, aí eu quero só convidar
a Dr.ª Lítia.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Dr.
Nicolau, hoje é um dia histórico na Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, uma voz estridente, rouca, mas em defesa da população
do estado do Maranhão. E hoje para o professor e Deputado Wellington é histórico tê-lo na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
Eu estava inscrito, era o primeiro inscrito, depois eu pedi ao Deputado
Neto que pudesse colocar para que eu pudesse ouvir os demais deputados que hoje estão se envolvendo nessa temática, que é uma luta desde o
começo do mandato e que alguns estão se envolvendo hoje nessa temática. Mas eu queria pedir a V. Ex.ª, se pudesse, pelo menos permitir que
continuasse um pouco da minha fala. Até vou pedir à Deputada Thaiza
que volte novamente a inscrição original, que eu era o primeiro inscrito,
para que eu pudesse falar, por gentileza.
O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO – Deputada Thaiza, eu
estou inscrito.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. THAIZA HORTEGAL - Eu já tinha feito a comunicação dos inscritos, mas aí eu posso trocar minha vez com V. Ex.ª. Agora o Deputado
Jota Pinto está com a palavra.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Eu
agradeço.
O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO – Senhor Presidente,
senhores deputados, senhoras deputadas. Primeiro, quero agradecer por
este momento importante na Assembleia Legislativa. Cumprimentar o
Dr. Nicolau, a Dra. Lítia, que o Ministério Público está presente, isso é
importante para nós, para a sociedade e mostra, também a preocupação
do Ministério Público do Estado do Maranhão. Eu queria, neste momento, como um bom baixadeiro também, dizer que nós já viajamos
muito, indo e vindo por essas embarcações do ferryboat. Quando eu estive aqui, de 2011 a 2014, foi criada a Frente Parlamentar em Defesa da
Baixada e tivemos várias audiências com a presença do Dr. Luís Carlos
Cantanhede, com o saudoso Dr. Nemésio, discutindo essa questão do
ferry, que é uma questão que não é de hoje, como o Dr. Nicolau falou,
é de longos anos atrás, mas o que se vê é que, primeiro, o presidente da
MOB vem hoje aqui e dá os esclarecimentos importantes para esta Casa
e para a sociedade. Quero parabenizá-lo pelos questionamentos que estão sendo esclarecidos, dúvidas que tínhamos. Isso é muito importante
para esta Casa e para a sociedade. E dizer que o que se tinha antes era
uma autorização precária, que vinha acontecendo há alguns anos. Essa
autorização, o governo preocupado, e com a cobrança da mesma sociedade, o Ministério Público, em 2021, abriu um processo licitatório para
que pudesse, nesse processo, melhorar o sistema, para que se pudesse
ter algo regular dentro do sistema de embarcação da travessia. Dentro
disso, foi feito a licitação, e o que eu deixo é a minha pergunta aqui para
o Celso: se dentro desse processo todo, dos certames, os vencedores,
se essas empresas, se essas empresas vencedoras, se elas cumpriram as
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cláusulas contratuais. Só isso. Porque isso é importante. Você já falou
ali, mas é muito bom deixar, é importante se elas cumpriram, porque
tem vez que se abre um processo licitatório, mas, dentro desse processo,
depois, as empresas não cumprem as suas cláusulas contratuais e, quando não se cumpre, aí tem que se tomar uma decisão. E parece-me que
foi isso que o governo tomou. Quero parabenizar V. Ex.ª pela sua fala.
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES – Bom, Deputado Jota Pinto, sendo bem suscinto, a rescisão
contratual aconteceu devido ao não cumprimento contratual, óbvio, do
que era estabelecido pelo contrato do certame da licitação que aconteceu.
O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO – Muito obrigado. Estou satisfeito.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. THAIZA HORTEGAL – Com a palavra agora, o Deputado
Wellington do Curso.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Presidente Deputada Thaiza, muito obrigado. Deputado Neto Evangelista,
quero parabenizá-lo pela iniciativa em solicitar essa reunião na Assembleia Legislativa, fazendo um convite, não uma convocação. Eu quero
cumprimentar a Mesa na pessoa do Dr. Nicolau. Muito obrigado, Dr.
Nicolau, mais uma vez, principalmente pela atenciosa forma como o
senhor conduziu agora e, de forma humilde, esperar o humilde Deputado Wellington do Curso para poder falar. Eu quero cumprimentar a
plateia na pessoa da Dr.ª Lítia Cavalcante, sempre atuante. Esta Casa se
rende à senhora. Esta Casa se rende ao Ministério Público. A senhora
honra o Ministério Público Estadual do Maranhão. Quem fala isso é
um deputado que bate todas as vezes à porta do Ministério Público e
tem a senhora, o Vinícius, seu assessor, e tem no Ministério Público
a atenção devida. Muito obrigado por existir, muito obrigado por fazer esse trabalho tão bem, de tanta grandiosidade para a população do
Maranhão. Não vou tomar muito tempo, porque eu preciso fazer 13
perguntas. Então eu vou só fazer um pequeno resumo. Dr. Nicolau, Dra.
Thaiza, que nos últimos quatro anos nessa legislatura tem me ajudado,
desde o início do mandato de 2015, uma atuação permanente, já solicitando às empresas que pudessem encaminhar à Assembleia Legislativa
as tarifas cobradas pelo serviço de ferry diante do reajuste. Em 2016,
solicitando audiência pública, em Pinheiro e em São Luís, para debater
a problemática do ferry. Em 2017, solicitando visita de inspeção com a
Capitania dos Portos, Ministério Público, Procon, todos os órgãos, para
poder debater essa problemática. E eu pergunto, hoje, se representante
do Procon se encontra? Minha nota de repúdio ao Procon, um órgão
do governo do Estado que deveria estar aqui. Atem-se a muitas outras
demandas do Estado e não está aqui hoje para debater esse assunto de
suma importância. A nota de repúdio por parte do Deputado Welington
do Curso. Em 2020, 2021, 2022, solicitei investigação do Ministério
Público. Nós denunciamos a possibilidade de uma licitação fraudulenta, cheio de vícios, cheia de falhas. Encaminhei ao Ministério Público,
encaminhei à Ouvidoria, encaminhei à Corregedoria e encaminhei a 22
promotores de toda a Baixada. Eu percorri a Baixada com ofício solicitando investigação de cada promotor. Por último, vou me ater aos meus
questionamentos, por gentileza: primeiro, com todo o respeito a V. Ex.ª
que está dando continuidade ao trabalho do ex-governador Flávio Dino
que, diga-se de passagem, de incompetência. E aí um trabalho que nós
questionamos aqui nesta Casa. O ex-diretor da MOB não teve moral
para vir aqui. Para não chamá-lo de mentiroso, mas ele falseou a verdade várias vezes em vários temas. Uma delas que disse que nós íamos ter
BRT em São Luís, e eu o desmascarei, falei que não ia ter, e realmente
não teve. Da mesma forma, disse que ia ter licitação de forma séria
e responsável. Nós denunciamos a licitação de forma veemente, nesta
Casa, muitas vezes. E eu peço desculpas a V. Ex.ª que só está há dois
meses no cargo, mas, como é continuidade, V. Ex.ª está aqui porque o
Estado tem que dar continuidade. Primeiro, vou ser rápido, e diga só sim
ou não, até porque estou coletando assinaturas para uma CPI, já temos
10 assinaturas, não tinha divulgado esse número, ainda, mas já temos
10 assinaturas para uma CPI do ferry, não para punir, nem prender ninguém, mas para encontrar as causas e, o mais importante, solução para o
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problema. A primeira pergunta: há previsão de devolução das operações
da Serviporto aos administradores originais visto que o Estado está com
dois anos de intervenção, tendo degradado os bens, piorado o serviço,
ou vai desapropriar? Só rápido. Se vai continuar com a intervenção, tem
como devolver ou vai desapropriar os bens da Serviporto?
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES - Vamos continuar com a intervenção que vence agora, não
estou bem lembrado se é 6 ou 9 de junho. Dia 09 vence, a gente vai
prorrogar a intervenção até o final do ano. A minha opinião, hoje, é que,
após essa prorrogação de intervenção, a gente devolva para a empresa
Serviporto. Não tem interesse do governo do Estado desapropriar neste momento. Não tem interesse nenhum. O interesse é que a empresa
retorne, não a empresa, mas o serviço da Ponta da Espera-Cujupe seja
devolvido para a empresa no final dessa próxima intervenção. E é importante que se diga que essa devolução não faz agora até porque nós
também do governo do Estado vemos que não tem condição, porque as
três embarcações estão paradas, e a gente precisa recuperá-las para que
se faça a devolução, mas é importante que se diga que não há interesse
do governo do Estado em desapropriação.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Só estamos aqui hoje, Dr. Celso, pela falta de transparência do governo do
Estado e pela nossa busca permanente por informações para que nós
possamos levar à sociedade. Eu, como representante do povo, tenho
acompanhado desde o começo e a pergunta que eu faço é: o senhor
reconhece que hoje essa degradação, esse caos se instalou pela falta de
habilidade, de competência do governo do Estado, assim como foi falado pelo Deputado Neto Evangelista, pela falta de expertise para conduzir os trabalhos e fazer uma intervenção que não trouxe resultados
positivos?
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES – Não, não reconheço e digo mais: quando foi feita a intervenção, a Serviporto se encontrava com as três embarcações também
paradas, pode-se dizer. Houve movimentação durante as intervenções,
não tem como eu dizer aqui, pois não estava presente, mas, por todas as
considerações que são feitas aqui nas intervenções, existia sim um caos
instalado na empresa durante todas os períodos anteriores às intervenções. Por ser um serviço de necessidade e principalmente de questão
pública, o governo do Estado, por meio do Governador Flávio Dino e
dos presidentes da MOB que naquele momento estavam, por uma medida acertada, fizeram a intervenção.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DOI CURSO – Presidente, só estamos aqui hoje, como eu falei, por falta de transparência,
e a minha concepção como parlamentar é de que houve sim incompetência do governo do Estado que piorou o serviço, e eu tenho provas
disso. Solicitei inclusive à MOB e à EMAP, e até hoje não recebi respostas. Vou entregar a V. Ex.ª, de forma oficial, cópia de todas as notificações por irregularidades identificadas nos serviços prestados pela
empresa responsável pelos ferrys antes e depois da intervenção. Todas
as notificações feitas pela MOB antes e depois da intervenção, para que
nós, da Assembleia Legislativa, possamos comparar o que tínhamos antes e o que temos agora, porque não temos transparência. O senhor não
precisa anotar, não, eu vou entregar de forma oficial para V. Ex.ª.
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES - Eu só queria informá-lo que, inclusive, a gente já fez esse
levantamento e temos todo o interesse de lhe passar todas as notificações do que foi feito antes das intervenções, de como estava. O que a
gente tiver de informação a gente tem todo o interesse de fazer isso.
O SENEHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Eu
gradeço e vou encaminhar, de forma oficial, a V. Ex.ª. Três: ao passo
desses dois anos, não conseguiram resolver os problemas ocorridos no
sistema e o que nós observamos é a humilhação, pessoas parindo dentro
do ferry, idosos sofrendo para fazer essa travessia. Nós temos ex-servidores públicos, juízes, promotores, auxiliares, nós temos aí estudantes
que vêm e voltam para São Luís, nós temos pessoas que vêm fazer exames e consultas e que são humilhadas, são ultrajadas. A população não
aguenta mais. O documento que encaminhei ao Ministério Público, Dr.
Nicolau, questiona quando essas embarcações foram desviadas de suas
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rotas. O governo do Estado desviou rota e finalidade dessas embarcações para atender objetivos e finalidades alheios à travessia. Como ficou
o transporte com os terminais, mesmo contrariando a intenção original
dos trabalhos. Mas eu vou entregar de forma oficial a V. Ex.ª até para
não haver perda de tempo, ainda tem mais seis perguntas e eles são mais
capciosas e eu preciso que V. Ex.ª responda. Quatro: qual o motivo da
intervenção ser tão longa e não produzir o resultado efetivo, ter priorado
o serviço gerando o caos que nós temos hoje no momento?
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE
RODRIGUES - Bom, o motivo da intervenção foi a paralização dos
ferry-boats no momento. Houve a primeira intervenção que durou seis
meses. Foi devolvido para a empresa. Após 4 meses, começaram os problemas novamente. Houve as intervenções e as três que vieram foram
prorrogações devido à questão da qualidade do serviço que, como foi
colocado pelo Deputado Yglésio, acarreta questões financeiras e a gente
está trabalhando para que consiga resolver mais rápido possível. Mas,
principalmente, a intervenção aconteceu pela não operação do sistema
da forma que precisa ser operado.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - A
Serviporto sob intervenção do Governo do Estado piorou consideravelmente o serviço por atrasos, cancelamentos e sucateamento desses
ferries. Esses ferries foram sucateados e foram retiradas suas peças para
colocar um em funcionamento. Qual foi a autuação que V.Exa. tem conhecimento do Procon, do Ministério Público, eu tenho e acompanho,
com relação a essas ações e principalmente da MOB com relação a
essas ações de atraso? Eu vou pedir que V. Exa. coloque nesse relatório
que eu solicitei quais são esses mapas de fiscalização antes e depois.
Eu vou passar para a próxima. A licença do transporte aquaviário, assim como a intervenção do Estado, se mostrou um verdadeiro fracasso.
Qual o motivo de manter a intervenção, mas romper com o contrato da
Celte? Nós encontramos uma certa incoerência. Como é que manteve
a intervenção, mas aí continuou com a licitação. E a licitação nós denunciamos nesta Casa, porque levou tanto tempo e somente agora para
poder fazer essa revogação de contratos para que nós possamos ter uma
nova licitação, por gentileza?
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES – Eu não compreendi, o senhor está me perguntando como
existiu o contrato da Celte por que a gente continuou com autorização
precária da Serviporto? É isso?
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Isso,
porque se tornando incoerente, já que a empresa que nós havíamos denunciado, solicitado informações. Inclusive cobramos da Assembleia
Legislativa pela Comissão de Transporte e também pela Comissão de
Obras que fossemos até o Pará para verificar as instalações e pudéssemos trazer as informações para a população. E aí a pergunta é: por que
levou tanto tempo para que pudesse fazer essa revogação e solicitar
novamente uma nova licitação.
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES – O que eu posso responder é dos 52 dias que eu tenho daqui
para frente. Daqui para trás, assim que a gente assumiu quando a gente
fez o estudo e viu o não cumprimento contratual, a gente já começou
trabalhar pela rescisão e pelo trabalho de uma nova licitação. Então por
isso que a gente fez a rescisão contratual dos dois lotes das duas empresas. E a autorização precária ela teria que continuar porque a Internacional teria que continuar o trabalho porque, senão, entrava no caos total.
E continuou e funcionava assim que eu entrei. O Araioses ainda estava
funcionado e o São José tinha acabado de perder a certificação. Então o
Araioses, infelizmente, teve um problema de motorização e a gente precisava que continuasse a questão da autorização precária. E a gente não
finalizar a autorização precária ou não finalizar a intervenção nesse momento é unicamente por quê? Para que a gente finalize, a gente precisa
entregar esses barcos funcionando para a empresa que é proprietária.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Os
princípios da administração pública desde a transparência e a continuidade do serviço público. Vossa Excelência assumiu há dois meses, mas
eu estou há um ano e meio batendo nesta Casa, me esgoelando e por
isso que eu pedir ao Dr. Nicolau que ficasse aqui, a Dra. Lítia, porque
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vocês são as nossas únicas tábua de salvação. A população pede socorro, Dr.Nicolau e Dra. Lítia. A população pede socorro. Vocês são a
nossa única tábua de salvação. Nós não temos a quem recorrer. Eu estou
há um ano e meio batalhando aqui, um ano e meio me esgoelando. Hoje
é um dia histórico para o Deputado Wellington, que não tem a quem
recorrer. Dr. Nicolau, por gentileza, Dra. Lítia, por gentileza, nós não temos a quem recorrer. O senhor está há dois meses, mas esse caso já está
há bastante tempo. Licitação fraudulenta, cheia de vício, cheia de irregularidades. Vou concluir minha pergunta e eu vou só fazer a pergunta.
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE
RODRIGUES - Deputado, eu só queria fazer só uma correção. Foi-me perguntado pelo Deputado Neto Evangelista a respeito de todos
os inquéritos abertos pelo Ministério Público e já foram abertos dois.
Foi informado um em relação à licitação e um em relação a todo esse
processo. Então existe, hoje, uma investigação, um inquérito correndo
já em relação ao Ministério Público em toda a questão da licitação e
todo esse processo dos ferry-boats.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Inclusive provocado pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
a Casa do Povo, que exerce esse trabalho, pelo mandato do Deputado Wellington do Curso solicitando, representando para que seja investigado, solicitando, doutor Eduardo Nicolau, Jorge Hiluy Nicolau,
representação para que investigue as irregularidades no processo de
intervenção estatal e na inspeção de transporte aquaviário do Estado do
Maranhão. Então esta casa tem um papel fundamental como oposição.
O SENHOR DR. NICOLAU - Vossa Excelência, me dois minutinhos, um aparte. Eu quero dizer a Vossa Excelência que tudo isso foi
respeitado. A Dra. Lítia abriu todas as investigações. Não estou dormindo e nem vou ficar dormindo. Agora eu quero só dizer a Vossa Excelência que eu não posso fazer o que não é devido para ao Ministério
Público. A minha parte é fiscalizar e orientar, mas contratar nunca.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Dr.
Nicolau, eu vou só finalizar. Eu junto todo mundo aqui.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. THAIZA HORTEGAL – Deputado, conclua.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Quem
comprou e alugou o ferry José Humberto? Qual a origem dos recursos?
Houve processo licitatório? E uma pergunta interessante é se já foi feita
essa recuperação e quem foi responsável pelo recurso para essa recuperação do ferry? E, por último, qual a origem dos recursos utilizados na
referida manutenção? Nós aprovamos aqui o Projeto de Lei, aprovamos
aqui a lei e eu queria saber onde eu posso fiscalizar, porque não tem
transparência da aplicação dos recursos da manutenção e da reforma
desses ferries, por gentileza.
O SENHOR HÉLIO SOARES – Nem foi feito, Deputado Wellington.
O SENHOR DR. NICOLAU – Deputado Wellington, foram várias perguntas. Vou ver se eu lembro todas. O senhor vai me lembrando.
Em relação a recursos aplicados, não tem um centavo de recurso aplicado. Foi aprovada a lei e não foi utilizado. Agora com a recuperação do
Araioses e com a recuperação do Baía de São José, a gente vai precisar
utilizar e vai estar aberto tanto na intervenção, como na MOB, como
no Governo do Estado com total transparência para que seja fiscalizado
por esta Casa e por todas as instituições de controle. A gente vai fazer
questão de que isso seja fiscalizado na maior transparência possível em
relação ao que vai ser utilizado. As outras perguntas?
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - É sobre esse dinheiro utilizado, sobre isso: a transparência. E a pergunta é:
vão meter a mão no caixa, no bolso para recuperar ou o senhor já se tem
cópia da licitação...
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
THAIZA HORTEGAL – Deputado Wellington do Curso, eu peço que
conclua, por favor.
O SENHOR DR. NICOLAU – Não existe licitação para o José
Humberto. É uma nova autorização...
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
THAIZA HORTEGAL – Deputado Wellington do Curso, eu peço que
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conclua, por favor!
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES – Não existe licitação para o José Humberto. É uma nova
autorização precária que a gente vai conceder a uma nova empresa para
que eles trabalhem na travessia. Não existe recurso do Governo do Estado nisso. Eles vão, através do que eles recebem com as tarifas, com o
pagamento, trabalhar, vão ter receita para isso.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – O senhor não entendeu. Com relação a Araioses, que o senhor disse que vai
começar, o senhor já tem a cópia dessa licitação para a reforma...
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
THAIZA HORTEGAL – Deputado Wellington do Curso, por favor,
conclua, porque já tem outro orador.
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES – A licitação para o Araioses...
O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES – Senhora Presidente, o tempo dele já esgotou.
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES – Deixa eu lhe explicar. Essa lei que foi aprovada aqui, por
esta Casa, existe o aporte do recurso Estatal para a empresa Serviporto,
que hoje tem uma intervenção e ela vai fazer o gerenciamento desse
recurso, e uma empresa privada que está sob intervenção. Então não
existe licitação. Então esse recurso vai ter agora, claro, a transparência
que tem que existir. Vai existir cotação da compra dos motores. Todo
serviço que for fazer isso vai ter a maior transparência possível pela
intervenção.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. THAIZA HORTEGAL – Deputado Wellington, por favor, eu tenho uma lista ainda grande. Já estamos com o horário excedido. Com a
palavra agora o Deputado Hélio Soares.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Deputado Wellington, vai ser a mesma síntese que V. Excelência. Eu não vou fazer
nenhum pronunciamento, nenhum discurso aqui, porque essa questão
transcende as cores partidárias. Eu vou me ater, basicamente, em três
perguntas só, porque senão eu passaria aqui, diante dessa situação, desse caos instalado nessa travessia que é de fundamental importância,
passaria aqui um dia e meio. Mas eu quero enaltecer aqui a coragem
do Dr. Celso de ter vindo a esta Casa, até porque ele pegou o bonde
andando. Eu acho que o Requerimento, só para fazer uma ressalva, devia ser na gestão anterior, porque informaram o Dr. Celso, com toda
inocência que ele tem e profissionalismo, diga-se de passagem, que eu o
conheço muito bem, começaram informando que a intervenção seria só
na travessia. Pois não é! A intervenção é na empresa. Tanto que a sócia,
a Dra. Lina Rosa Neves, faz as tratativas dela e pede para a empresa
informar. E quem responde é uma assessora especial, nem é um interventor direto. A assessora especial por nome Geane quem responde.
Então há uma intervenção na empresa de fato e de direito. Pode até ser
uma intervenção branca, que não é. E antes de o Dr. Nicolau se ausentar,
e a Dra. Lítia vai ficar aqui, Dr. Nicolau, o senhor vai ter que pedir logo
o desarquivamento de várias tratativas que foram feitas. A Dra. Lítia já
está na mesa? Seja bem vinda. Vou esperar a senhora sentar direitinho
para poder ouvir. Então, Dra. Lítia, a senhora vai ter um duplo trabalho, primeiro de pedir o desarquivamento, porque todas essas tratativas
que foram feitas aqui nenhuma foi respondida aos deputados que assim
fizeram, inclusive eu também, no entanto arquivaram. Por que foram
arquivados?
A SENHORA PROMOTORA DE JUSTIÇA DRA. LÍTIA CAVALCANTE – Eu posso responder rapidamente, Deputado, a respeito
do questionamento do Welington e do seu. A denúncia do Deputado
Welington foi inclusa no inquérito civil, que não está arquivado. Ele
está vivo, está tramitando, porque nós entendemos que não houve cumprimento do acordo, que seria o termo de ajuste de conduta. Então como
a licitação não foi implementada, nós entendemos que... “Nós” que eu
digo, porque eu não estou sozinha. Existe todo o Ministério Público e
agora o Ministério Público federal também. Já estamos pautando essa
reunião. Essa denúncia do deputado Welington está inserida dentro do
inquérito civil em tramitação na Promotoria de Justiça do Consumidor.
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O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Tudo bem, doutora, mas esse que eu estou lhe falando que foi arquivado foi um requerimento da própria empresa que foi que o Estado interviu na Serviporto e
não deram seguimento para o esclarecimento. Outra coisa: tem uma lei
federal, Doutor Celso.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. THAIZA HORTEGAL – Deputado Hélio, a doutora Litia queria
só um aparte.
A SENHORA PROMOTORA DE JUSTIÇA DRA. LÍTIA CAVALCANTE – Deputado, desculpe é só para não acumular. Nesse caso
sobre a intervenção, na hora em que eu for falar, eu vou falar sobre essa
intervenção, mas não é na minha promotoria, pelo menos não é atribuição minha tratar diretamente da intervenção. O que está se verificando
agora, porque existem outros promotores tratando desse tema junto comigo, só para ficar claro que não houve omissão do Ministério Público.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Eu lhe agradeço
só para fazer uma ressalva para que não possa...
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. THAIZA HORTEGAL – Deputado Hélio, eu queria só lhe pedir
que você direcionasse as suas perguntas para o doutor Carlos.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Não, nós estamos
discutindo um assunto aqui em que todos são envolvidos: Deputado,
Promotoria, Presidente da MOB, todos nós. Mas eu não quero me direcionar a nomes para não acusar ninguém. Estou me referindo à instituição, mas eu vou dizer o nome aqui do Promotor que arquivou: foi
o Marcos Valente Pinheiro Paixão. Ele pediu o arquivamento desta denúncia feita pela própria empresa que sofreu intervenção. Outra coisa,
Doutor Celso, a Lei Federal n.º 8.987/1995 prevê uma intervenção de
no máximo de 180 dias, porém já vai fazer dois anos que a intervenção continua em prorrogação. Essa prorrogação não é nada mais nada
menos do que continuidade. A continuação da intervenção. O Estado,
quando fez essa intervenção, deveria prever o caos que poderia causar.
Até então adiantou algumas coisas básicas, corretas. Mandou uma lei
para cá que nós aprovamos para que mantivesse a manutenção, pra que
não chegasse ao caos que, infelizmente, ocasionou na sua gestão, no
início da sua gestão, um pepino, diga-se de passagem, que você pegou
e sinto a sua boa vontade. Eu estive com você lá. Sugerimos eliminar as
licitações que foram feitas e voltaria as empresas que já tinham ganho
as estações para operar até que se resolvesse, até que se solucionasse
e, depois, providenciaria a tal licitação que foi feita. Não sei de que
maneira. Não posso julgar, porque eu acompanhei a licitação, mas não
acompanhei os modos que foram feitas. Então eu lhe pergunto, não
vou lhe meter em imprensado, até porque V.Exa. está vindo aqui numa
gentileza de atender a Casa, mas quem deveria estar aqui era a gestão
anterior, que insensatamente interviu na empresa, piorou os serviços,
mandou a lei para cá que era para dar manutenção e não deram. E tem
até previsão orçamentária, Dr. Celso. Foi falta de bom senso. Eu acho
que foi uma coisa premeditada, direcionada para acabar com a Serviporto. Vou referir até o nome da empresa. O Ministério Público tem
que se pronunciar, porque vai se pronunciar. A Dra. Lítia está aqui. O
TCE até agora não se pronunciou em nada. E vai ficando, vai ficando,
vai ficando. Então você acabou de falar que vai pedir mais prorrogação da intervenção. Não vejo necessidade, até porque me parece que
a empresa que teve que sofrer a intervenção continua fazendo alguns
reparos, alguma coisa com o próprio dinheiro da empresa, porém sem
exercer o poder de decisão, porque sabe que está sob intervenção. Eu
lhe pergunto como é que nós vamos melhorar? E olhe que a sua gestão já está terminando. Ela termina em janeiro, não é isso? E aí será
que daqui até janeiro dá tempo de restabelecer? Acho que não dá. O
certo mesmo é fazer esse TAC com o Ministério Público e essas duas
empresas operar normalmente como vinha acontecendo para que esse
caos não perdure por muito tempo, porque os usuários é que sofrem. Eu
também sou usuário. Estou me colocando no papel de usuário tambéme
não gostaria que essa situação tivesse se prolongado tanto. Lamento
ter acontecido isso na sua gestão, mas a irresponsabilidade maior é das
gestões anteriores. Muito obrigado.
O SENHOR – Deputado Hélio Soares, agradeço a visita até que
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o senhor fez na MOB e as orientações que foram dadas e que a gente
conversou. Mas não fazendo juízo do valor do que se passou, eu só
coloco uma situação na questão da continuação da intervenção. Por que
ela precisa continuar? Simplesmente, não fazendo juízo de valor para
que a gente não “encompride” muito a resposta, para que exista aporte
de recursos públicos do Governo do Estado na Empresa Serviporto, isso
só pode acontecer, se ela estiver sob intervenção. Se a gente finalizar a
intervenção neste momento agora, quando termina dia 09/06/2022, a
Serviporto não consegue obter recursos estatais para isso. Então para
que a gente consiga recuperar e entregue as embarcações funcionando
para a Empresa Serviporto, precisa que ela esteja sob intervenção.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Celso, existia até
já previsão orçamentária dentro do planejamento financeiro do Governo. Já existia isso.
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES – Mas só que isso é para a intervenção.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Mas se o Estado
interviu e tem uma lei que autoriza o Estado a fazer manutenção, por
que não fez?
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES – Eu posso lhe responder do momento que eu entrei.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Não, você pode
me responder quando você quiser, porque eu sei que você está pegando
o bonde andando, então, não vou lhe prensar nem vou lhe meter imprensado. Eu quero saber só se alguém pode me responder. A lei 11.525
previa isso e no orçamento financeiro do Estado já previa essa dotação
orçamentária no artigo 6, Medida Provisória 360. Por que o Estado não
fez?
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES – Vai fazer agora.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Vamos torcer. Vamos orar. Cadê os pastores? Vamos orar para ver se a gente consegue
fazer isso botar para funcionar. Muito obrigado, Dr. Celso.
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES – Vamos fazer sim. Eu que agradeço.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. THAIZA HORTEGAL – Próximo orador: Deputado Adelmo
Soares.
O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES – Presidente, minha intervenção vai ser bem rápida até porque, como disse o Deputado
Wellington, hoje é um dia histórico. E de fato é um dia histórico. A
gente está aqui debatendo um assunto muito importante. Quero parabenizar você, Celso. Você realmente foi de uma transparência que a
gente precisava, que todos nós aqui precisávamos. Parabéns pela condução. Diferentemente do que pensa o nosso querido amigo Deputado Hélio Soares, você vai continuar aí com certeza por mais quatro
anos. Não tenho dúvidas disso. E dizer que o Ministério Público está
acompanhado, a Dra. Lítia, o Dr. Nicolau, que acabou de sair daqui. Ele
foi muito feliz na fala dele. Ele não está dormindo. Ele disse: “Estou
acompanhando todos os passos.” E todos os passos da MOB são acompanhados pelo Ministério Público. Então nós temos lá mais do que um
fiscal. Nós temos uma pessoa que está acompanhando e quer o bem
da população. Ninguém aqui quer o mal da população e muito menos
o Governo quer colocar debaixo do tapete ou esconder alguma coisa.
Netão a sua transparência e o posicionamento do Ministério Público
nos dá absoluta certeza de que, em curto período de tempo, vamos ter
os trabalhos reestabelecidos e vamos ter mais do que isso, um trabalho
de excelência, assim como está sendo sempre o Governo. Por isso eu
quero terminar minha fala lhe parabenizando e dizendo que o acompanhamento do Ministério Público dá a legitimidade para as ações que a
MOB está fazendo. Era só isso.
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE
RODRIGUES – Obrigado, Deputado Hélio Soares, Deputado Adelmo
Soares. Desculpe, porque eu estava na cabeça aqui que eu fiquei sem
responder uma questão do Deputado Hélio....
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Somos primos,
nós somos parentes. É porque ele quer ser vice.
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O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES – Eu posso, Presidente? Eu deixei de responder uma questão
para o Deputado Hélio Soares. Em relação, Deputado Hélio Soares, à
questão da intervenção que o senhor coloca que é a intervenção na empresa, o decreto no artigo 1º diz o seguinte: fica decretada a intervenção
do Estado do Maranhão na permissão no serviço de transporte intermunicipal aquaviário prestado pela Serviporto - Serviços Portuários Limitada. Então o decreto coloca que seja feita intervenção na permissão dos
serviços de transporte. A empresa Serviporto, além desse serviços de
transporte aquaviário, ela tem outras atribuições, como apoio portuário,
como outros CNAES, que isso não existe participação. Eu lhe garanto
isso. Inclusive em toda questão da receita bruta da empresa, do que ela
afere, dos seus lucros, não existe participação do Governo do Estado
nesses outros cadastros, nesses outros CNAES da empresa Serviporto.
Então eu lhe garanto isso, que não existe. Apenas na questão do serviço
e da permissão do serviço aquaviário que é Cujupe/Ponta da Espera Ponta da Espera/Cujupe. Era só isso.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Eu lhe agradeço, Dr. Celso, mas a sócia proprietária entrou até na Justiça para tentar
garantir o acesso e não tem. Na teoria, o senhor está correto, mas na
prática não existe isso. Muito obrigado...
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. THAIZA HORTEGAL - Com a palavra, agora Deputado Zé Inácio.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Presidente Thaiza, Deputado Neto, eu acho que deve estar lá fora, mas está participando ainda, Deputado Wellington do Curso, primeiramente, quando, Celso,
você retomou para responder o Deputado Hélio, que disse que você ia
ficar até janeiro, imaginei que você fosse dizer que significa que o nosso
Governador Brandão vai ser reeleito, não é? Vossa Excelência fica até
janeiro de 2023, mas pelo excelente trabalho que Vossa Excelência demostra estar fazendo com poucos dias , na verdade, praticamente dois
meses de trabalho , com compreensão de toda a situação da gestão que
ora Vossa Excelência comanda, demonstra sua capacidade técnica e sua
capacidade de gestor. E eu tenho certeza que vai ajudar muito o Governo dar respostas rápidas e a gente superar essa problemática do ferry-boat naquilo que precisa melhorar. A minha fala não é fazer diretamente questionamento, perguntas; é mais fazer um relato de um parlamentar
da Baixada Maranhense, da cidade de Bequimão e que, com muita frequência, utiliza a travessia de ferry-boat Cujupe / São Luís, São Luís /
Cujupe. Isso ao longo de toda a minha trajetória, até porque eu continuei morando em Bequimão durante muitos anos, até os 18 anos, quando vim para cá, para São Luís para fazer o segundo grau e frequentava
muito essa travessia. E conheço profundamente os problemas e os avanços que ocorreram nesses últimos anos. E como Deputado desde 2015
aqui, representando não só a Baixada como o povo do Maranhão, nós
temos se dedicado a essa temática ferry-boat e estrutura dos portos,
Ponta da Espera, Cujupe, de tal forma que há este acompanhamento por
parte da Assembleia. Este acompanhamento por parte de alguns deputados ou acompanhamento cobrando ao Governo do Estado, o acompanhamento cobrando aos órgãos de fiscalização para que fizesse um bom
acompanhamento deu resultado. É por isso que nós que somos da base
do Governo, Deputado Neto Evangelista, nunca fomos contra ou fizemos algum tipo de oposição para que esta convocação acontecesse. É
tanto que ela, muito embora tenha sido um convite, melhor dizendo,
para Vossa Excelência vir aqui, ela poderia ter sido barrada aqui na
Mesa Diretora da Assembleia. Mas dado a importância que nós entendemos desta temática e a transparência como está sendo conduzido por
parte do Governo do Estado, e aí eu quero parabenizar todos os profissionais do Governo do Estado, sobretudo da MOB, que estão dando o
acompanhamento para esta temática, porque a coisa está fluindo de forma muito transparente. E eu quero fazer um resgate, para quem conhece
muito bem como baixadeiro a situação dos ferry-boats, da considerável
melhoria dos serviços, sobretudo de 2015 para cá. Os investimentos
feitos pela EMAP nos dois portos, as estruturas que temos hoje, nos
dois portos de forma a melhorar a comodidade dos passageiros. Porque
esse debate aqui está se resumindo, única e exclusivamente, sobre a
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travessia. E a travessia é uma responsabilidade não só da MOB, não só
do Governo, mas também tem outros atores que são importantes, inclusive para fazer vistoria na embarcação que está chegando. A Marinha
tem um papel importante nisso e tem cumprido o seu papel fiscalizando
e autorizando para que as embarcações adequadas funcionem e funcionem com segurança. E nós, por diversas vezes em audiências públicas,
chamamos a atenção para essa questão, porque nós temos que falar de
travessia, de comodidade, de segurança, atendimento de passageiro, horários. Nós passávamos para vir da Baixada à Capital, às vezes, chegava
de manhã no Cujupe para sair à tarde e chegar aqui à noite. Nós precisamos melhorar, sim, ainda mais os serviços. Eu, como deputado, tenho
cobrado isso. Mas não podemos deixar de reconhecer os avanços. Entre
esses avanços, a questão de horário. Hoje nós temos saída de Ponta da
Espera, partida da Ponta de Esperas, às 5h da manhã, às 7h da manhã,
às 10h da manhã, ao meio-dia, às 15h e às 17h e do Cujupe/São Luís às
07h30, 09h30, 12h30, 14h30, 17h30 e às 19h30. Precisa melhorar ainda
mais? Sim, porque nós já tivemos horários de 9h30 e de 10h. E esse
horário está sendo obedecido ou está atrasando? Durante um bom período, esse horário era rigorosamente fiscalizado, acompanhado e saía no
horário. Algumas vezes quem se atrasava 05 minutos do horário previsto perdia a viagem. Eu já cansei de constatar isso. Agora, Deputado Zé
Inácio, como é que está nesses últimos meses? Nós temos que reconhecer que houve uma piora dos serviços e que é por isso que nós estamos
aqui, porque precisa ser melhorado, mas nós não podemos deixar de
reconhecer os avanços nesses últimos anos na gestão do Governador
Flávio Dino e o compromisso do Governador Brandão de melhorar ainda mais. Vejam bem, nós que lutamos aqui da tribuna desta Assembleia
cobrando a licitação. A licitação é boa ou ruim? Nós cobramos, nós
deputados, a maioria que está aqui discutindo essa temática que o ponto
central é a licitação. A licitação era um instrumento que nós considerávamos que ia melhorar consideravelmente os serviços. Ora, por que a
licitação que era a salvação para que se tivesse uma melhor qualidade
no serviço se tornou um problema que é visto como problema por todos
nós e que precisa se encontrar alternativa? Qual foi um dos problemas?
É que as empresas que ganharam a licitação, como bem foi destacado
aqui pelo presidente da MOB, mesmo atendendo aos requisitos apresentado no edital da licitação, não atenderam em tempo hábil aquilo que
elas precisavam garantir no contrato para que houvesse uma continuidade. E qual foi a saída? A saída foi o destrato. Foi desfeito o contrato com
algumas empresas. Isso eu falo no que diz respeito à licitação. A licitação assim como durante muito tempo foi cobrado do serviço de transporte urbano em São Luís, inclusive pelo Ministério Público, e ela
aconteceu e com todas as críticas melhorou o sistema de transporte em
São Luís, a mesma coisa do sistema do ferry-boat. Era uma licitação
que era para melhorar, para acertar. Agora tiveram alguns contratempos
que não fez com que aquilo que foi planejado como uma boa gestão se
concretizasse. E as falhas estão, sobretudo, onde? Nas empresas que
ganharam. E é por isso que os contratos foram destratados. Então eu
queria fazer esse esclarecimento. Nós que acompanhamos o tempo todo
aqui a licitação não podemos agora condenar a licitação, porque foi
feito um esclarecimento técnico dizendo porque a empresa foi cancelado o seu contrato e agora foi feito através de autorização a retomada de
trabalho das embarcações, tanto da Internacional Marítima como dessa
empresa nova que traz essa embarcação que vai começar operar. Tudo
indica que começa a operar a partir da semana que vem. Outro dado
positivo. Só esperar as vistorias adequadas a partir da semana que vem,
aí, ao invés de três, nós teremos 4 embarcações E o Presidente da MOB
disse aqui que temos duas embarcações sendo reformadas, ou seja, estamos em junho. No mês de julho tem mais uma que é Araioses e, de
julho até agosto, nós teremos a embarcação São José. Passaremos a ter
seis embarcações, de tal forma que esse horários que eu apresentei aqui
serão rigorosamente cumpridos e podemos até ter a possibilidade de
ampliar este horário e retomar os horários que tínhamos anteriormente,.
Ou seja, nós entendemos que, nestes últimos meses, houve uma regressão no serviço por conta de problemas nas embarcações. Não foi falta
de boa vontade de quem está sob a direção do Governo do Estado, da
MOB. E nós sabemos também a dificuldade de encontrar embarcações
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adequadas. Isso já foi destacado aqui. Não é qualquer embarcação, não
é como se encontrar um ônibus que se encontra ele em qualquer lugar
que possa circular em qualquer via. A embarcação nesse porte, além de
se ter dificuldade de encontrá-las, ela ainda tem que está adequada a
fazer a travessia na Baía de São Marcos, que tem uma das maiores variações de maré do mundo. E ora está profundo, ora a navegação é com
maré baixa. Então não é simples; é complexo o tema. E eu finalizo também colocando uma questão sobre a intervenção. Muito embora eu entenda que a intervenção estatal sobre a empresa privada neste momento
precisa ser revista por parte do Governo, mas é importante dizer que ela
só ocorreu porque, em 2019, sobretudo em 2020, a Serviporto teve seus
serviços paralisados. Das três embarcações do ferry, uma não conseguiu
atravessar a baía, ficou à deriva no meio da baía, outra ficou com o
motor quebrado. Ou seja, de um dado período, sobretudo em período de
grande fluxo de final de ano, carnaval, do final de ano para fevereiro, do
carnaval, a Serviporto estava sem capacidade de operação. Os três equipamentos paralisados, por isso houve intervenção. Agora bem verdade
que eu acho que é o momento também de se reavaliar a continuidade ou
não desta intervenção. Então, Senhor Presidente, para concluir, eu quero só dizer da importância desta audiência por requerimento de V. Exa.
e que foi aprovada por todos do Governo demonstrando com isto que o
Governo quer ser o mais transparente possível e colaborar na resolução
do problema. Um problema que tem o acompanhamento de vários órgãos de fiscalização. E eu tenho certeza que, com todas as dificuldades
e complexidades, nós vamos retomar a contento a travessia do ferry-boat e melhorar a qualidade do serviço para não só a população da
Baixada, porque vai além da Baixada, a região do litoral ocidental, região da BR e de outros estados que, como o Pará, frequentam muito o
ferry-boat. Eu acho que, nesses próximos trinta dias, nós temos a certeza que terá uma resposta do Governo do Estado no sentido de melhorar
os serviços do ferry-boat. Mas parabéns pela iniciativa de solicitar audiência e parabenizo, principalmente, o Celso Henrique pelas informações que trouxe, pelos esclarecimentos feitos, e aos demais deputados
que também participaram deste debate. Muito obrigado pela tolerância
do tempo.
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES - Obrigado, Deputado Zé Inácio.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
NETO EVANGELISTA - Nenhuma pergunta do Deputado Zé Inácio,
não é isso? Ele não formulou nenhuma pergunta. Deixa eu tirar só uma
dúvida aqui. Tem algum representante da empresa Serviporto aqui?
Tem o interventor. Tem da Internacional Marítima e tem da Celte. Concedo a palavra à Deputada Dra. Thaiza Hortegal.
A SENHORA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL – Bom
dia a todos, aos nobres colegas deputados, ao Presidente Neto, aproveito para o parabenizar por essa audiência; à Dra. Lítia, uma referência no
Ministério Público para a gente, muito orgulho em tê-la ao nosso lado
sempre presente; ao Dr. Celso Henrique, que hoje está à frente da MOB;
e ao Coronel Eduardo Januário. Eu, em respeito a todos deputados,
acompanho a luta de outros deputados, mas, desde 2019, eu venho
acompanhando e iniciei a primeira fiscalização dia 28. Assumimos o
mandato dia 1 de fevereiro de 2019 e, dia 28 de 2019, já estávamos fazendo a fiscalização nos ferries, acompanhando de perto, sempre levantando esta bandeira. E muitos diziam que era mais uma causa que ia ser
levantada, mas que nada mudava. Em todos os encontros que tive com
o ex-governador Flávio Dino, eu cobrei esse processo licitatório, como
disse agora pouco o Deputado Zé Inácio, porque sempre o que as empresas nos colocavam era questão de não ter segurança jurídica para
investir nas embarcações. Bom, fomos caminhando e fomos levando,
esperando por dias melhores. Algumas coisas melhoraram? Melhoraram. Nós pedimos a solicitação do nosso gabinete, instalação de bancos
24 horas. Foi instalado lá no terminal do Cujupe, a venda de passagens
que teve uma certa rejeição, teve uma dificuldade dos donos das empresas aceitarem as vendas das passagens em débito e crédito, mas conseguimos, isso foi um avanço, foi um ganho para a população, então os
terminais ficaram muito bonitos, conseguimos dar um grande passo,
mas o principal que é a segurança nas embarcações não foi mudado.
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Estive com o Dr. Laurence no início, estive com o Daniel acompanhando o edital, acompanhando a licitação, estive presente na assinatura do
termo de concessão e posso até lhe passar, Dr. Celso, as datas que foram
colocadas no dia, a assinatura do contrato foi dia 09 de dezembro de
2021, dia 08 de março ficou acertado para que a empresa Celte entregasse a primeira embarcação já dentro dos padrões que o edital exigia,
e isso não aconteceu, mas o que me chama atenção aqui é que a licitação, você colocou que a licitação logrou êxito, e algo aqui me chama
atenção, porque a empresa Celte ela não apresentou alguns documentos
necessários na abertura do certame, uma que posso relatar as duas embarcações dos mesmos lotes, o que deveria ter sido na mesma hora desclassificada, não, nesse momento a Agência Estadual fez com que ela
declinasse de um lote e assumisse o outro. Então, isso consta no inquérito e isso aí era para ter sido desclafificada, há um momento que as
empresas assinam concessão ali pra já prestar o serviço e elas não cumprem, elas já deveriam ser desclassificadas e nem ter o direito de participar mais do certame. Então você já vê que vai se acumulando e vai
postergando, porque não é um problema de hoje, não é um problema de
dois meses atrás, de dois anos, não nem quatro anos eu quando fui governo usei várias vezes essa tribuna pra cobrar e hoje sou oposição e
torno vir aqui pra cobrar. Mas eu estou falando porque eu sou usuária e
eu estou vendo a dificuldade, são médicos chegando nos hospitais atrasados, são promotores, juízes chegando atrasados, são pacientes que
vêm fazer tratamento em São Luís e estão chegando sem perspectiva de
horário. Caminhoneiros e filas e filas, como ontem, tem um vídeo ontem
que estava chegando perto de Alcântara, naquela entrada de Alcântara
ontem, só tem três embarcações funcionando e as três em situação precária. Então fica o questionamento, ah, mas não se encontra embarcação
rápida, o problema não é de hoje, o ex-governador Flávio Dino colocou
na sua fala, das promessas que seria a prioridade dele as embarcações,
então se teve quinhentos milhões pra gastar em comunicação, como é
que não vinte milhões pra comprar ferry? Que vá na Rússia, na Grécia,
na China, vá onde se encontra embarcações, o que é falta de respeito
fica aqui a voz, eu como deputada mais voltada da Baixada Maranhense, sou a voz que ecoa lá. Eu digo aqui, fica o repúdio, a indignação, a
falta de respeito, a humilhação com os baixadeiros, nós não merecemos
isso, nós somos excluídos pelo governo do Estado, ao ponto que o nosso maior ponto de travessia é submetendo a nossa vida em risco, a vida
dos nossos filhos, nossos pais, são pais de família que pagam caro pra
usar um transporte e que não tem aí solução. Então hoje aqui não adianta ficar colocando que foi o Edital, o que se vai fazer, o que pode, daqui
a trinta dias não, o que fica o questionamento aqui da deputada Thaiza é
qual a medida emergencial que o governo vai tomar, o que é que se vai
fazer? Não se tem como esperar 30, 60, 90 dias, o Ministério Público
está aqui nos ouvindo e preciso, doutora Lítia, que o Ministério Pública
venha intervir nessa situação, o caos está instalado, nós não podemos
esperar uma tragédia. O que mais tá esperando acontecer, pra que se
torne porque eu vim falar, eu muito me admiro um deputado como Zé
Inácio, da Baixada, dizer que: ah daqui a 30, 60 se vai ser resolvido,
meu amigo, o problema de hoje, quem está usando hoje, daqui a pouco
eu pego o ferry, eu estou sabendo como é que eu vou ficar, eu não tenho
hora pra embarcar. Eu vou pra uma fila de espera com criança, eu não
tenho hora pra embarcar, não se tem um restaurante. Então a situação é
grave, o problema hoje do Maranhão que eu acho mais grave hoje é
anunciado em toda a mídia, está colocado, você realmente assumiu há
pouco tempo, mas pegou uma bomba e é um descaso do governo, foi
incompetência do governo, isso aqui é uma incompetência, não tem
como defender o indefensível, não se tem o que colocar. Coloquei várias vezes pra todos os presidentes que passaram pela MOB, sentei com
o ex-governador Flávio Dino, coloquei muito isso, o governador licenciado Brandão é ciente do que está acontecendo e nós precisamos de
maneira urgente, a Baixada está clamando por socorro, não se pode esperar mais, chega dessa coisa de achar que só essas empresas é quem
vão comandar no Maranhão. Algo de errado tem nisso aí. Se um processo licitatório fracassou, se faz uma de forma emergencial uma contratação nova, mas algo tem que ser feito, o Ministério Público tem que intervir, porque é sério, nós somos usuários, nós sentimos a indignação, o
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repúdio fica aqui, porque na hora de buscar votos, na hora de ir atrás da
população da Baixada, muitos sabem o caminho, mas para a hora de
reclamar e de vivenciar ou vir aqui repudiar atos como esse, poucos têm
coragem de falar, e eu falo por que eu venho durante quase quatro anos
aqui, eu estou vivenciando e reclamando, levantando direto essa bandeira, batendo na tecla, uma lei nossa de autoria que é de kits de primeiro socorro que vem com DEA com AMBU para poder prestar atendimento ali às pessoas que passam mal, nunca foi cumprido, numa vistoria
que eu fiz o que eu vi lá foi gaze toda suja, foi água oxigenada, foi álcool a 70, isso são kits que vai salvar uma vida? Milhares de gente
passando mal, os ferrys na travessia demorada, as embarcações, e cada
dia se postergando mais a gravidade do serviço, então essa fica uma
indignação e também quero colocar aqui, sobre algo também que tem
chamado atenção, que é a ligação das empresas, a empresa ANACOM,
dessa embarcação, ela é do BANOC, e ela é mesmo dono, por coincidência da BANOV, então assim, do mesmo dono, duas empresas de
embarcações, como é esse elo, como é que se explica isso? Eu não sou
jurista e não estou aqui para questionar, mas fica aqui a minha pergunta,
porque eu devo satisfação, vou chegar na Baixada e eu devo satisfação
para a população. Então, não é só em ano eleitoral, essa minha briga
aqui é desde 2019, e aqui eu não me calarei enquanto eu estiver aqui,
porque o que prezo é a qualidade de serviço e segurança para mim, para
a minha família, para os usuários, para todas aquelas pessoas que necessitam disso. Então, há muito o que ser esclarecido, acho que vou pedir
e já deixo aqui, Dra. Lítia, dizendo que eu vou entrar hoje com o pedido
do inquérito para que eu possa acompanhar de perto, e a gente, de forma
rápida e eficaz, possa tomar as medidas necessárias e cabíveis para que
possamos ver a maneira que nós vamos agir diante desse caos instalado
no Maranhão, que o governo do Estado não nos dá uma resposta e não
nos dá uma situação, não nos dá logo um resultado plausível e de ter o
emergencial.
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES – Deputada Thaiza, a respeito da questão da medida emergencial que pode ser feita, o que a gente hoje tem de emergencial de
real que pode ser feito? É essa embarcação que a senhora está criticando
funcionar, é o que a gente tem de mais emergencial. Se essa embarcação que está sendo tão criticada, se ela funcionar, se ela passar pelas
certificações e puder operar, é o de mais imediato que a gente tem. Essa
embarcação que está sendo tão criticada, que existe toda uma situação
de quem é a empresa, quem era a empresa, quem é a pessoa, enfim, e
isso daí eu vejo como duas questões, uma é a questão que tem que ser
investigada, e a gente está aberto para que sejam feitas todas as investigações possíveis. Agora, a outra situação é essa que a senhora coloca,
que V. Ex.ª coloca em relação ao que pode ser tomado de mais imediato,
que é ter um barco ou barcos. E o barco que a gente tem hoje pode ter
a operacionalidade de acordo com toda a questão de segurança é esse
barco que está aí na baía. Então, essa é a primeira. A segunda é a questão da recuperação do Araioses e do Baía de São José, é ter aporte de
recursos estatais, recurso do Estado para que seja feita, ao longo desse
período que eu coloquei de 30 dias, o do Araioses e, de 90 dias, do São
José. Fora essa questão, porque a única questão emergencial que tem é a
dos barcos, não existe outra forma de se resolver esse problema que não
seja através de embarcações. A Internacional hoje, que a gente tem que
agradecer pelo trabalho que faz, pelas três embarcações, de oito a nove
viagens que estão sendo feitas por dia, existe um quarto barco da Internacional que também está em processo de readequação para, vamos
dizer, agosto, Dr. Luís Carlos? Agosto a setembro, a gente volte. Então,
de imediato, o que eu vejo é essa questão desse barco José Humberto,
que é o que a gente tem de mais imediato que possa como governo do
Estado dizer que pode ser colocado. A questão da ligação, eu também
sei que o proprietário do barco é esse senhor chamado Bannach, e que
era da Nacon, agora aparece que ainda não tem a formalização disso
com a MOB, mas que aparece com outro nome de uma outra embarcação. Eu vou dizer aqui para vocês que, se tiver qualquer irregularidade
em relação à empresa, a MOB vai tomar as devidas providências, mas o
que eu me preocupo hoje é de ter uma embarcação que possa navegar,
e essa embarcação com a possibilidade dessa navegação, porque já veio
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de Belém até aqui São Luís, em mar aberto, já veio e funcionou, essa
embarcação com todas essas questões que podem acontecer de alguma
irregularidade aí em relação à empresa.
A SENHORA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL - Justamente isto. Esta embarcação vai ter condição de operar, então não
pode afirmar, tem que saber se ela vai conseguir. Temos aí uma maré de
seis variações. Sei que dentro da Capitania Marítima existem as áreas 1,
2 e 3, então a gente sabe que, se ela vai fazer a averiguação para saber se
vai passar, mas, assim, como você diz, o momento que tem é esse, mas o
problema não é de hoje. Então, fica aqui o repúdio ao governo do Estado, porque só do governo Flávio Dino foram seis anos. Então, fica aqui
o repúdio ao governo do Estado por não ter tomado providência a tempo. Foi esperado se instalar um caos para poder agora dizer que a solução vai ser essa embarcação. Então, a licitação não serviu e o fato é que
vai caber ao Ministério Público tomar decisão. Se vai cancelar de vez,
se vão ser multadas essas empresas por não terem apresentado, dentro
do prazo exigido, a forma como as embarcações devem estar quanto aos
pré-requisitos, às exigências ou se vão ser proibidas de participar de um
novo certame caso haja. Então, são essas as minhas palavras, agradeço
a sua atenção. Como eu lhe disse, eu sei que você pegou esse processo
agora, esse momento difícil agora, mas isso não é um problema de hoje,
não é um problema de um mês, que realmente se clama por socorro.
O SENHOR PRESIDENTE DA MOB CELSO HENRIQUE RODRIGUES – Posso fazer só um esclarecimento, presidente. Em relação
à rescisão contratual, deputada, pela MOB, claro, que vai ter todo um
inquérito em relação ao Ministério Público, mas pela MOB a gente não
adotou nenhuma sanção acerca de que nenhuma das duas empresas não
possa participar de futuras licitações. Foi uma rescisão, pelo menos com
uma das empresas, amigável; com a outra, a gente está vendo, mas não
existem sanções para que as empresas não participem de futuras licitações, isso por parte da MOB. Mas isso só se a MOB decidir que seja feito desse modo. A gente acha que a rescisão como foi feita não precisava
colocar essas sanções. Então, sendo mais claro possível, pela MOB, a
gente não optou por fazer as sanções em relação a não participação das
licitações, até porque uma das empresas é a Internacional Marítima,
que é uma empresa que, há décadas, faz essa travessia e hoje é a que
resolve o nosso problema. Então, a gente estaria sendo até injusto com
a Internacional Marítima em relação a isso.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
NETO EVANGELISTA – Certo. Eu vou conceder a palavra aqui ao Capitão Januário, que representa a Capitania, a Marinha Brasileira. Com
a palavra.
O SENHOR CAPITÃO JANUÁRIO – Boa tarde a todos. Gostaria de, na figura do Deputado Neto Evangelista, saudar todos os deputados nesta Casa. Na figura aqui da Procuradora Dra. Lítia, saudar todo o
Judiciário. Gostaria de saudar aqui os demais integrantes e participantes
desta reunião tão importante, os representantes das empresas, da MOB,
presidente da MOB, interventor. Não poderia de deixar de passar o dia
de hoje sem fazer umas breves palavras e dizer que a Marinha também
está atenta, muito atenta. Prestar a nossa total imparcialidade, isenção
nesse processo aqui de busca aqui pela segurança na travessia, não apenas nas atividades relacionadas ao complexo portuário da Bacia de São
Marcos, as três grandes empresas que temos de navegação de porto, mas
também àquilo que compete também aqui a parte da travessia. Em algumas ocasiões, os senhores podem ter percebido que um ferry boat saiu
de tráfego sem aviso, então, quando acontece isso, senhores e senhoras,
tenham a certeza de que a Capitania está trabalhando pela segurança.
Nessa ocasião, ocorreu nesse mês, mês passado, foi um final de semana,
no domingo, outro foi numa sexta-feira, então os ferrys boat saíram de
tráfego. Então a Capitania constatou que um determinada, certificação,
documento estatutário venceu, cartão de segurança e navegação, então
saiu de tráfego e foi providenciado pela entidade classificadora e voltou
ao tráfego normalmente. Então, é só um pequeno exemplo que a gente
está aqui atento. Amanhã às 9 horas da manhã está programado, está
previsto a Capitania realizar essa inspeção. São vários documentos, é
um chek list completo que envolve diversos aspectos da segurança, da
navegação, do atesto de navegabilidade pela entidade classificadora,
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questões a respeito de deslocagem, se ele foi ... a seco, enfim, quanto à
qualidade, a qualificação da tripulação, enfim, são vários documentos,
várias verificações e in loco também a questão de estrutura, correção
de procedimentos, questão de equipamentos de salvatagem, segurança.
Então, os senhores e senhoras tenham a ciência que vai ser diferente
amanhã. E a gente vai com muito cuidado aí emitir um parecer, e vamos
dar ciência para a sociedade. E agradeço o convite de estar aqui presente e contém aqui com a capitania. Obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
NETO EVANGELISTA – Obrigado, comandante. Eu vou passar a palavra para promotora Lítia Cavalcante. Lembrando aos colegas deputados
que após a fala da promotora Lítia, os colegas deputados, nós vamos
abrir 5 minutos para considerações finais, se alguém quiser fazer alguma consideração em cima da fala da promotora, em cima da fala do
Celso, enfim, das pessoas que participaram aqui ou se algum colega
deputado tem algum questionamento as próprias empresas que foram
convidadas a estarem aqui, o interventor da Serviporto e as empresas
que participaram do certame. Concedo a palavra a Promotora Lítia Cavalcante.
A SENHORA PROMOTORA DE JUSTIÇA DRA. LÍTIA CAVALCANTE – Boa tarde a todos, não sou me delongar muito porque já
vieram até reclamar aqui que estão morrendo de fome, embora o tema
seja extremamente sério, relevante e grave. Vou fazer um breve relato
dos fatos, isso porque cada deputado que usou a tribuna, usou o microfone aqui, o tempo todo falava o seguinte: o Ministério Público está
olhando, o Ministério Público está olhando, realmente o Ministério Público está olhando, mas ainda não estava falando, e nós, eu me sinto
cobrada quando ouço essas palavras, nós estamos fazendo isso sob o
olhar do Ministério Público. Existe um inquérito grande no Ministério
Público, na Promotoria do Consumidor hoje com o suporte de 10 promotores da Baixada, e atuantes, 10 colegas atuantes preocupados, inclusive que se fala todos os dias, às vezes se começa de madrugada. A
respeito dessa situação atual, eu vou fazer muito rapidamente tentar
resumir para que não haja mais problema. O Ministério Público, minha
Promotoria vem trabalhando na situação do ferryboat desde 2010, 2011,
quando efetivamente não havia autorização a título precário, na época
nós conseguimos isso junto ao Governo do Estado em 2013, de lá para
cá, o que que a gente vem batalhando junto ao governo do estado, é
exatamente que haja uma licitação, por que uma licitação? Porque licitação realmente é uma segurança jurídica para empresa, ela pode realmente implementar melhorias caso seja licitada, obviamente porque ela
vai ter um contrato e ter um contrato com prazo. Então, houve uma
primeira licitação, acho que, em 2016, se eu não me engano, foi inexitosa porque o edital era uma exigência muito grande, muitas coisas que
realmente não tinham como ser atendidas por empresa nenhuma no
Brasil que fosse realmente de transporte, mas não de turismo. Vamos
agora fazer um corte para vir para cá para 2019. Houve a intervenção de
2020 na empresa Serviporto, Deputado Zé Inácio. A Serviporto e a Internacional operam há muitos anos aqui, creio que há 35 anos. Penso
que, por volta de 87 ou 88, eles já operam na Baía de São Marcos. O que
ocorre? Em 2020, a Serviporto já vinha com muita dificuldade de
operação de gestão. Em 2020, foi colocado aqui que a Serviporto tinha
paralisado por muito tempo, o que gerou e fundamentou a intervenção,
na verdade, a paralisação, a suspensão do serviço realmente por conta
da situação dos ferrys. Foi uma média de dois ou três dias, salvo engano, do dia 15 ao dia 17. Daí se fundamentou a necessidade da intervenção. A Serviporto vinha com uma gestão muito ruim. A Internacional é
uma empresa melhor, é consolidada, a gente sabe, ela trabalha em quatro estados da Federação. Eu não estou falando isso porque o dono da
Internacional está aqui, mas eu falo isso porque é verdade. Então, houve
a primeira intervenção na Serviporto, foi uma pessoa da Emap que realmente fez um bom trabalho, o Jadilson, entregou a Serviporto apta para
trabalhar. Após a eleição, fez-se uma nova intervenção. Aí a coisa desandou. Isso é alvo de investigação sim, porque houve uma dilapidação
completa da Serviporto. A Serviporto foi uma empresa que o Nemésio,
que já faleceu, criou essa travessia, vislumbrou essa travessia, e a empresa dele foi destruída. Então, durante esse prazo de 2020 a 2022, a
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empresa, a gente precisa só ser matemático e objetivo, que tinha três
ferrys, hoje não tem nenhum e com um agravante porque aí eu já estava
acompanhando. Em 18 de abril, a casa de máquinas de São José alagou
completamente, e agora isso, ciente, havia uma intervenção, havia uma
interventora, a interventora Jeane. Colocam pessoas que não têm condições de estar ali, não têm conhecimento da situação. Para fazer um aparte que o Celso realmente, eu digo a ele que desceu na Ucrânia, porque
aterrissou na pior reunião que eu tive com os ferrys e com os empresários. Ele estava presente porque até então era de diálogos e mais diálogos. Eu não vou me aprofundar porque o tema é delicado e é sério, mas
o que houve? A Serviporto não tem mais nenhum ferry, então é uma
questão matemática. Havia esses três ferrys, após a intervenção, não se
tem mais nenhum ferry. Quando ele fala que a gente vai renovar, ele
fala assim: nós vamos, nós do Estado vamos renovar a intervenção, ele
está nesse aspecto, eu coloco que ele está correto, porque não é justo,
não é certo você pegar uma empresa e, durante a intervenção, ela ser
destruída e você devolver para os proprietários para eles demandarem
judicialmente ad aeternum para poder buscar essas coisas, essa indenização. Por exemplo, o motor do Araioses, isso eu falo, não sou usuária,
mas todas as demandas que eu tenho na minha promotoria eu vivencio.
Quantas e quantas vezes eu já fiz a travessia não por que precisava, mas
com olhar de fiscal, inclusive eu tenho manchas no meu braço que eu já
tentei tirar por conta dessa travessia, porque ela realmente é difícil, é
complicada, não tem conforto, não tinha o mínimo de conforto para o
usuário. Realmente, precisamos estender, porque ele quer resgatar. E
tem uma ata agora do dia 19 de maio, onde ele coloca isso. Não sou a
favor da intervenção, mas também não acho certo entregar um negócio
desse jeito, a história desse jeito. Então, onde é que há o nó da história
não é aí, eu acho que tem que se dividir em dois momentos: esse momento de agora, que ele está agora, eu digo a ele, sinceramente, tem
hora que eu me preocupo, porque à pessoa bem intencionada eu dou
valor, sabe, Celso, mas, assim, eu me preocupo com ele pela boa intenção; agora vamos ver a história agora o que está acontecendo, o que se
trouxe agora, uma embarcação surpresa, surpresa assim, por quê? Porque eu sei de onde vem essa embarcação, eu sei a história dessa embarcação, eu sei tudo, tudo não, mas a gente vai saber, porque isso daqui é
muito público, é de interesse e é relevante. Nós temos esse inquérito, a
Nacon é uma empresa que tem um processo já. Quando a licitação foi
lançada, em setembro do ano passado, onde se habilitou a Internacional
e a Celte, a Celte não tinha capacidade de capital social suficiente para
entrar nesse certame, mas entrou e houve uma contratação em dezembro
de 2021. Em setembro, ocorreu a licitação, em outubro, eu tenho cópia
do processo, eu não estou falando aleatório, eu estou falando o que eu
tenho, tudo o que eu posso falar publicamente é o que eu posso provar,
eu não solto nada ao vento, tirem as conclusões que vocês quiserem. Em
14 de outubro, salvo engano, foi dada entrada na MOB em um processo
administrativo para que fosse contratada a título precário a Nacon, cujo
sócio é o Carlos Bannach. Por que essa empresa não concorreu ao processo licitatório? Por quê? Por que essa empresa não concorreu? Ela
não tinha ferry, ela era empresas de balsas. Não concorreu, não participou do certame, quem participou foi a Internacional, foi a Celt. Ganhou
o primeiro lote a Internacional, o segundo lote a Celt. Enquanto isso, a
Serviporto morria sem oxigênio, ia morrendo a cada dia, e a população
da Baixada, cada dia, mais desamparada. Ontem, eu fiz uma reunião
com o Fórum da Baixada e, embora fossem poucas pessoas, eram seis
ou sete pessoas, mas representam toda a Baixada, e aí o que ocorreu?
Não participou. Quando deu agora, neste ano, já com contrato firmado,
já com o pedido de prorrogação para a apresentação dos ferrys, porque
o ferry não tinha, estava em obra, tinha um acordo com a Nacon, chega
a Nacon à minha sala para poder fazer um Termo de Ajuste de Conduta
para contratar a Nacon, do Carlos Bannach. O Termo de Ajuste de Conduta é como se fosse a preciosidade do Ministério Público, é a peça
mais preciosa de um inquérito civil, que é onde se conclui pelo que se
vai fazer, é como se fosse um tipo extrajudicial. E aí o que aconteceu?
Eu disse que não faria, porque, obviamente, é ilegal, não tinha como.
Houve uma sugestão de se contratar, nos horários intervalados, depois
de uma licitação em implementação, mas disse que não faria isso, não
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faço isso. O Celso Assumiu a MOB e, no dia 30 de abril, foi contratada
essa empresa, a Nacon, antes de assumirem, exatamente, foi dia 30 a
portaria, assumiste dia 1ª, não, assim erro material. Dia 30 se contratou
a Nacon pela Portaria 088. Diante disso que eu digo, neste momento,
tem hora que você tem que entender que aquele momento é o nó da
história, é o momento crucial. Eu digo qual foi o momento crucial que
a MOB poderia ter retrocedido: foi no dia 19 de maio. Naquele momento, tudo estava certinho porque o Celso tinha entrado, e a gente tinha
conversado, e ele revogou. Foi uma portaria, uma recomendação do
Ministério Público, por sete promotores de justiça dizendo que isso não
era correto, não era lícito, não era certo, porque existia uma licitação em
implementação. O que existia? Um desespero, pânico, um desrespeito a
um usuário, e tudo que vocês estão vendo com relação ao pessoal da
Baixada, que eu recebi uma ligação da Ana Creusa que disse: por que
nós somos tão humilhados? Realmente, é verdade. Existem outras situações até mais graves do que estas aqui que a gente está vivenciando,
fora o risco que se tem de um acidente de proporções inimagináveis. E
agora nós fizemos lá, o Celso estava lá, nós concordamos que a Internacional irá recuperar os ferrys, porque tem um estaleiro aqui, seria o que
é mais rápido, mais urgente. A interdição iria continuar para a recuperação e devolução para a Internacional, e aí tudo se encerrava. Voltava-se
à estaca zero de novo, que eu digo é uma questão de gestão. Eu não sou
gestora, na verdade também é fácil a gente ficar apontando, mas eu tenho muita consideração porque eu dialogo demais. E aí o que aconteceu? Eles saíram de lá com esse acerto de que realmente se fizesse o que
era certo, voltar tudo ao status onde fica a Internacional com a Serviporto, já que a licitação iria ser rescindida. Estou falando sobre o aspecto
legal, porque o aspecto do serviço é uma coisa pavorosa. O que houve
foi que, sábado, eu tive a informação de que uma tripulação estaria indo
buscar o ferry em Belém, o ferry de quem? Do Bannach, da Nacon, que
estava administrativamente, deu entrada em outubro na MOB para se
habilitar. Eu tenho um processo, a cópia do processo e tenho o processo
digitalizado com todos os documentos pendentes para colocar na Baía
de São Marcos, gente. Estava no aniversário de dois servidores meus
quando eu recebi a informação dessa tripulação sendo deslocada. A primeira coisa que eu fiz foi mandar processo. Isso é uma afronta, porque
exatamente a revogação recomendada pelo Ministério Público era assim, a gente está tirando essa aqui, é o nome que está incomodando,
então está bom, não tem problema, a gente bota outro nome, tanto que
o ferry tem quatro roupas: eu tenho ele como Recon, eu tenho ele como
Nacon, eu tenho ele como a serviço da Serviporto, e agora ele é Humberto. E aí ele vem aqui, e eu perguntei para o Celso qual a empresa que
está vindo para cá, porque a história que eu ouvi, dentro da Procuradoria, foi de que a empresa estava vindo filantropicamente, porque vinha
para arriscar um contrato e tal. O cara não vai gastar R$ 350 mil para
trazer um ferry desses para cá se ele não tiver certeza de que vai ser
contratado, até porque ele já tinha tentado essa porta. E agora esse ferry
navegou a vida inteira, foi construído em 87, salvo engano, ele é mais
velho do que todos os nossos barcos, todas as nossas embarcações. Para
concluir, para chegar hoje, como eu falo, existe um inquérito civil para
V. Ex.ªs, deputados, e o que quiserem está lá, é público, eu não escondo
nada, está tudo muito claro, está tudo à luz do dia, e aqui está aberta a
Promotoria, basta dizer que quer um inquérito que a gente manda até
via digital, não precisa mais tirar cópia. E aí quando soube que vinha
esse barco, essa embarcação, eu me preocupei demais e falei com o
Comandante Januário, porque o Comandante Januário é o que vai fazer
a inspeção, e eu tenho muita fé de que a Marinha realmente tem toda
responsabilidade no que se refere ao quesito da segurança da embarcação. E agora eu soube hoje, porque até então eu tenho a foto do ferry
sem nome, que o nome do ferry, e aí quem tiver acesso ao Instagram
pode botar lá, é Rodofluvial Banav. De quem é a empresa? Do Carlos
Bannach. Então é a mesma coisa, só mudou de roupa. Agora, eu acho
que ele vai trocar pela quinta vez. Então, gente, é isso, eu acho que a
gente tem que fazer uma diferenciação mesmo entre o que foi, o Celso
chegou numa situação gravíssima, ele chegou e pegou uma situação
grave, o atual governo também chegou com uma situação estrangulada.
A gente está tentando a todo modo fazer a coisa correta, mas tem que ser
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dentro da lei. O fato do ferry, Celso, porque eu sei que você nem sabia
qual era a empresa que estava vindo, mas o fato do ferry ter trocado de
roupa não tira dele o cheiro da ilegalidade, o cheiro da história errada.
A gente está aqui, é isso mesmo, senhores, essa é a verdade, agora eu
estou vindo aqui para falar, eu vim, eu fui convidada a falar, sempre vim
aqui neste Parlamento, sempre vim com muito respeito e sempre falei a
verdade, por isso as pessoas me conhecem assim. Quando dizem que
está sob a supervisão do Ministério Público, eu me achei na obrigação
de dizer o que eu estou dizendo agora, porque eu não posso me calar, já
que está todo mundo colocando porque, se acontecer alguma coisa, está
sob a supervisão do Ministério Público e aí, se acontecer alguma coisa,
estava sob a supervisão, sob o olhar do Ministério Público. Eu ouvi isso
umas dez vezes hoje, então estamos na supervisão, estamos investigando, estamos tratando do assunto e estamos à disposição de quem quiser
ir lá olhar o processo, porque está na Promotoria com a investigação de
dez promotores de justiça. É essa a minha fala. Obrigada.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
NETO EVANGELISTA – Bom, após a fala da Dr.ª Lítia Cavalcante,
fica aberto aos parlamentares, inclusive, se quiserem fazer algum questionamento. Fica aberto aos parlamentares aí um tempo de cinco minutos para fazer alguma consideração final, algum questionamento, Deputado Thaiza, Deputado Zé Inácio, Deputado Carlinhos Florêncio. Bom,
sem inscrição de nenhum parlamentar. O interventor da Serviporto está
aqui, o Coronel Marcio Silva. Só um questionamento para fazer ao coronel que é o interventor da Serviporto. Peço às meninas para levarem
o microfone até ele. Deputada Thaiza, assuma aqui a presidência para
que eu possa fazer as perguntas. Dentro dos meus cinco minutos, eu
tenho algumas perguntas para fazer aqui para alguns atores que foram
convidados para estarem aqui.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. THAIZA HORTEGAL – Passo a palavra ao Deputado Neto
Evangelista.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Boa tarde.
O questionamento ao coronel é justamente o que a promotora Lítia relatou aqui, e foi algo inclusive de perguntas minhas no início ao presidente Celso. A condição que a intervenção encontrou os ferrys da empresa
Serviporto e a condição que eles estão agora. A promotora Lítia afirmou que esses ferrys, a empresa havia parado dois dias quando houve
a intervenção,. O senhor não foi o primeiro interventor, está na mesma
situação do Celso aqui, mas, obviamente, como disse também, a administração é impessoal. A empresa Serviporto passou dois dias parada.
Quando houve a intervenção, os ferrys estavam funcionando, e hoje não
há nenhum ferry da Serviporto funcionando. A intervenção do Estado
na verdade acabou danificando o patrimônio da empresa Serviporto,
que foi sujeita a uma intervenção estatal. Qual a visão e o que aconteceu
de fato nessa situação?
O SENHOR MÁRCIO SILVA – Boa tarde, Deputado Neto Evangelista. Saúdo aqui a nossa Mesa na pessoa da Dra. Thaiza Hortegal,
deputada, também o nosso Capitão de Mar e Guerra, Comandante da
Capitania de Portos, demais autoridades aqui presentes. Na realidade,
nós estamos iniciando um gerenciamento na administração da Serviporto como interventor. Estamos há apenas um pouco mais de duas semanas. Chegamos e estamos levantando os relatórios que foram feitos
pela interventora anterior. Nós chegamos numa condição de que as três
embarcações já estavam paradas, e nós observamos ali que, infelizmente, a questão da intervenção era necessária devido às embarcações
estarem numa situação precária. A empresa hoje não tem tido receita
para que pudesse fazer a manutenção devidamente adequada das três
embarcações. O que tem sido feito, durante esse tempo, são pequenos
reparos dentro da delimitação que hoje se tem na condição da saúde
financeira da empresa. Convenhamos que nós estamos com uma embarcação (falhou). Eu lembro bem que, dois anos atrás, eu tinha uma
bicicleta, moro ali no Araçagi, coloquei pendurada no quintal de casa
e, com dois anos e seis meses aproximadamente, eu tive que trocar os
raios da bicicleta que tinham se desgastado devido ao salitre, imaginem
só essas embarcações.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Está contan-
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do no meu tempo que termina, e eu não pergunto mais, só para gente ser
mais objetivo na pergunta que eu fiz aqui. Quando houve a intervenção,
os ferrys estavam parados?
O SENHOR MÁRCIO SILVA - Sim.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - E o Estado,
na intervenção, colocou para funcionar?
O SENHOR MÁRCIO SILVA - Sim.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Mas hoje
está numa situação pior do que estava antes.
O SENHOR MÁRCIO SILVA – É isso o que eu estou querendo
dizer na realidade, que as bicicletas que estavam lá foram deterioradas
com seis meses, imagine o barco que está lá. Então, hoje, a saúde financeira que nós temos, nós tínhamos condições só de fazer reparos.
Então, não teve condição de fazer uma manutenção adequada que deveria ser hoje uma reforma total nas embarcações, essa que é a verdade.
Então, quanto mais tempo ela fica parada, mais ela vai se deteriorando
devido ao tempo e devido às intempéries naturais. Então, quando nós
chegamos, a cada momento que passa, nós estamos fazendo pequenos
reparos, não dizendo que quando foi para o Estado, o Estado terminou
de acabar, terminou de deteriorar, não, o Estado está fazendo dentro da
condição que tem, até mesmo porque nós não estamos recebendo nada
do Estado, nós estamos apenas mantendo o que nós temos de receita
que ainda restou.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Eu acho que
a gente tem que separar, pois são dois momentos diferentes. O interesse principal da Assembleia é que os ferrys voltem a funcionar o mais
rápido possível e que essa travessia fique, de fato, do modo que deve
ser prestado o serviço para a população do Estado. Um outro momento
relatado pela Promotora Lítia Cavalcante são as situações jurídicas e
legais impostas no processo licitatório, numa contratação emergencial
em meio à licitação que ocorreu de uma empresa que foi recomendado
pelo Ministério Público, que se encerrasse essa contratação emergencial, mas o Estado hoje volta a fazer uma negociação com essa mesma
empresa, com o mesmo dono da empresa. Então, assim, vamos separar
a questão jurídica e legal que a promotora Lítia Cavalcante está tratando
do inquérito, da investigação do Ministério Público que, como ela já
colocou, não é sigilosa, ela é aberta, ela é pública. A Assembleia Legislativa, nós, deputados, inclusive pedimos que a senhora possa enviar
e-mail digital para esta Casa com o inquérito para que a gente possa
cumprir a nossa função também de fiscalização. A outra questão é a da
travessia, porque o que eu estou conseguindo aqui entender, no fim das
contas, e aí eu queria só fazer uma pergunta rápida para a Internacional
Marítima: quantos ferrys a Internacional Marítima tinha funcionando
durante a operação dela aqui no Estado?
O SENHOR MÁRCIO SILVA - Nós temos três ferrys em funcionamento e temos um quarto que nós estamos recuperando. Fica pronto
em agosto. No máximo em setembro.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Então, vocês faziam essa operação com quatro ferrys, hoje estão com três, fazendo a manutenção de outro e também tinham três ferrys da empresa
Serviporto fazendo essa operação de travessia?
O SENHOR MÁRCIO SILVA – Sim, senhor.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Hoje, são só
os três da Internacional Marítima fazendo essa travessia e está fazendo
todas as travessias que antes eram feitas por sete ferry boats?
O SENHOR MÁRCIO SILVA – Eu não diria que estamos fazendo todas, porque na realidade eram seis viagens da Internacional e seis
viagens da Serviporto. Hoje tem um número reduzido, até porque não
consegue fazer todas as viagens.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Hoje, quantas viagens a Internacional está fazendo?
O SENHOR MÁRCIO SILVA – Hoje, em média, de oito a nove
viagens, no máximo nove.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Ela fazia
seis?
O SENHOR MÁRCIO SILVA – Eram 12 no total. Que eram seis
e seis.
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O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Pois é, a
Internacional fazia seis, hoje estão fazendo oito, nove.
O SENHOR MÁRCIO SILVA – Sim, às vezes, existiam extras.
O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO (Questão de Ordem) – Presidente Thaiza, o Deputado Neto Evangelista,
quando estava executando, estava na presidência dos trabalhos, ele deu
um prazo de cinco minutos para que tivesse a intervenção final de todos.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Deputado
Carlinhos, eu não lhe conheci assim.
O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO – Mas
está me conhecendo agora, deputado.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – V. Ex.ª está
fazendo uma boa função para o governo, eu estou entendendo.
O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO – Não,
eu só quero que, regimentalmente, a gente seja correto, é só isso que
eu quero. V. Ex.ª, quando estava exercendo a presidência, pediu e deu
um prazo de cinco minutos para intervenção final de cada um dos parlamentares.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Eu estou
aqui falando, mas ninguém me interrompeu ainda, Deputado Carlinhos.
O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO – Mas o
seu prazo foi em 15 minutos, você já usou 10 minutos.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Então,
questione à Mesa.
O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO – Eu estou questionando a Mesa, eu não estou questionando V. Ex.ª. Eu estou
questionando a presidência dos trabalhos no momento, porque é isso
que está acontecendo. Então, assim, se a gente fugir, regimentalmente,
todas as vezes, eu acho que complica a situação dos nossos trabalhos.
Então, eu só gostaria, Deputada Thaiza, que no exercício da presidência
V. Ex.ª cumprisse o combinado. É exatamente isso. Se foram dados
cinco minutos para cada um.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. THAIZA HORTEGAL – Ok. Conclua suas perguntas para depois
a empresa poder responder.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Obrigado,
Deputada Thaiza, eu vou concluir. Ou minhas perguntas estão muito
erradas, ou elas estão muitos certas, porque toda vez que eu venho para
a tribuna, a turma do governo se incomoda. Eu vou depois até fazer uma
observação sobre isso na próxima sessão legislativa.
O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO – Não, a
questão não é essa, Deputado Neto.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Deputado,
eu estou com a palavra, Deputado Carlinhos, V. Ex.ª já atrapalhou três
vezes durante a minha fala.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCO DEPUTADO
DOUTORA THAIZA HORTEGAL – Deputado Neto, conclua, por favor.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Vou concluir. Então, o que se percebe é que hoje não há as viagens que já foram feitas, tempos atrás, na prestação de serviços de ferryboat. Há, na
verdade, na empresa Internacional Marítima, uma sobrecarga em cima
daquilo que ela presta de serviço, porque, lógico, se prestava seis viagens e hoje presta oito ou nove, obviamente há uma sobrecarga nesses
ferryboats. O que eu entendo da explicação final da MOB é que, infelizmente, até então, nós não teremos o retorno do serviço a contento
daquele que já foi em algum momento prestado em nosso estado. E o último questionamento que eu deixo é que, se não há no Brasil, ou se não
há fora do país alguma empresa que possa de fato ser chamada para um
contrato emergencial com o Estado enquanto essa licitação novamente
ocorre, porque se a licitação ocorre, se faz um contrato emergencial
com a empresa que nem embarcação tem, fornece uma embarcação que
navegava nos rios de transporte fluvial, não vai resolver o problema, e
é uma embarcação. Então, assim, se já houve por parte do governo do
Estado uma tentativa nacional ou internacional de buscar nesse contrato
emergencial, trazer aqui para o estado para que a gente possa, de fato,
começar a voltar a funcionar, porque 30, 90, e outro ferry da Serviporto
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sem prazo ainda, a gente não vai conseguir prestar o serviço para a
população do estado.
O SENHOR – Em relação, desde quando eu assumi, eu não fiz
ainda essa pesquisa internacionalmente. Nacionalmente, a gente já procurou e, infelizmente, não acha, inclusive, uma embarcação pronta hoje
para operar. Existem outras empresas que trabalham, inclusive a própria
Internacional trabalha em quatro estados, não é isso, Dr. Luiz Carlos? A
gente não tem conhecimento e até, vamos dizer, assim alguma empresa
que se interessa em vir, que inclusive na licitação foram apenas duas
participantes, a Internacional e a Celte. Era aberta para o Brasil todo,
não estava aqui, mas é o que a gente tem a informação. Nessa questão
de uma busca internacional, isso daí a gente pode fazer e, claro, vai
ter empresas que a entrega a curto espaço de tempo é que é a grande
questão. Estaleiro que façam um barco que navegue aqui na Baía de São
Marcos com certeza vai ter, mas isso vai ser no prazo que com certeza
vai durar no mínimo seis meses, um ano, e olhe lá se conseguir fazer.
Mas vamos fazer essa pesquisa com certeza, deputado, e vamos acatar
aí o que o senhor nos coloca para que a gente possa fazer em relação a
esse barco que aí está. Com certeza, eu quero só aqui enfatizar a fala do
comandante Januário de que nós da MOB também vamos estar juntos
para que todas as condições de segurança sejam o máximo enfatizadas
porque com certeza a gente precisa e você falou duas coisas bem interessantes. Uma é a questão da investigação, dos inquéritos de tudo que
precisa que estar acontecendo e que vai acontecer; e a outra é a questão
da embarcação que a gente precisa seja de onde for, que ela funcione.
Então, são duas coisas que a gente trata, não são independentes, mas,
no momento, fazem com que a gente trate independentemente para que
consiga funcionar. Outra coisa em relação ao que o Doutor Luís Carlos
coloca, hoje são as três embarcações. Cada embarcação dessa fazendo
suas viagens, dá seis, mas ele ainda faz as viagens extras que chegam
até nove viagens. Quando eram 12, talvez com viagens extras, conseguiria chegar a 16 ou 17 viagens, mas a diferença é grande mesmo. Hoje
a Internacional é que está conseguindo, dentro de todos esses horários
que foram colocados pelo Deputado Zé Inácio, é que está conseguindo
fazer com que ainda exista o funcionamento.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. THAIZA HORTEGAL – Nada mais havendo a tratar, declaro
encerrada a presente Sessão.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
PARECER Nº 474 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei
nº 324/2022, de autoria do Poder Executivo, objeto da Mensagem do
Executivo nº 051/2022, que Dispõe sobre a alíquota do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre as Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) incidente sobre bens e serviços considerados essenciais
pela Lei Complementar Federal n° 194, de 23 de junho de 2022.
O presente Projeto de Lei estabelece que a alíquota do Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS será de 18% (dezoito por cento), nas operações
internas e de importação do exterior com: gasolina, querosene de aviação, álcool anidro e hidratado, óleo combustível, de que trata a alínea
“e” do inciso IV, do art. 23, da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de
2002, energia elétrica, em relação ao fornecimento para consumidores
residenciais com consumo mensal acima de 500 quilowatss hora, bem
como nas prestações internas e nas importações das prestações iniciadas
no exterior de serviços de comunicação.
Prevê ainda a propositura de Lei, que durante a eficácia desta Lei
o adicional de dois pontos percentuais na alíquota do ICMS, de que
tratam os incisos VIII, XIII, XIV e XXVI do art. 5º da Lei n° 8.205, de
22 de dezembro de 2004, que institui o Fundo Maranhense de Combate
à Pobreza (FUMACOP), não incidirá sobre as operações com gasolina,
óleo diesel e biodiesel, energia elétrica e sobre as prestações de serviço
de comunicação.
Ademais, ficam excluídos da base de cálculo do ICMS os serviços de transmissão e distribuição e os encargos setoriais vinculados às
operações com energia elétrica.
Esclarece a Mensagem Governamental, que em âmbito nacional
foi editada a Lei Complementar Federal nº 194, de 23 de junho de 2022,
que alterou o Código Tributário Nacional (Lei Federal nº 5.172, de 25
de outubro de 1966), e a Lei Complementar Federal nº 87, de 13 de
setembro de 1996 (Lei Kandir), para considerar bens e serviços essenciais os relativos aos combustíveis, à energia elétrica, às comunicações e ao transporte coletivo.
Esclarece ainda, que com o advento da referida norma, para fins
da incidência do ICMS, os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo foram considerados bens e
serviços essenciais e indispensáveis, que não podem ser tratados como
supérfluos, sendo, portanto vedada a fixação de alíquotas em patamar
superior ao das operações em geral.
Nesse contexto, considerando as disposições da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, o presente projeto de Lei fixa em
18% (dezoito por cento a alíquota do ICMS nas operações internas e
de importação do exterior com gasolina, querosene de aviação, álcool
anidro e hidratado, óleo combustível (de que trata o art. 23, IV, alínea
“e”, da lei nº 7.799/2002), energia elétrica (em relação ao fornecimento
para consumidores residenciais com consumo mensal acima de 500 quilowatss hora), bem como nas prestações internas e nas importações das
prestações iniciadas no exterior de serviços de comunicação.
A matéria é de natureza legislativa e de competência do Estado,
consoante dispõe o artigo 127, § 5º, II, da Constituição Estadual (isenção ou não-isenção) e se coaduna totalmente ao disposto na Lei Complementar Federal nº 194 de 23 de junho de 2022, que veda os estados
membros a ajustarem as alíquotas do ICMS de combustíveis e energia
elétrica acima do patamar destinado a operações gerais.
Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer a consti-
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tucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a adequada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal
e material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se
algum vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado,
por mais relevante que seja.
Inicialmente, deve-se verificar se a proposição apresentada é a
adequada para a matéria. No caso em tela, o projeto que se apresenta é
de Lei Ordinária, não tendo objeções constitucionais, legais, jurídicas
ou regimentais quanto à sua escolha.
A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts. 40 a 49)
preveem procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legislador estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de
inconstitucionalidade formal da norma.
Segundo LENZA (2009, p. 385, Direito Constitucional Esquematizado), “o processo legislativo consiste nas regras procedimentais,
constitucionalmente previstas, para a elaboração das espécies normativas, regras estas a serem criteriosamente observadas pelos ‘atores’ envolvidos no processo”.
Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária,
apresentam-se constitucionalmente três fases: iniciativa, constitutiva e
complementar.
O próximo ponto de análise é a fase iniciativa que consiste em
assegurar a determinado agente ou grupo de pessoas a propositura do
ato normativo que especificar.
Por sua vez, o art. 42, da Constituição do Estado do Maranhão
aduz que, “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição”.
Essa iniciativa é chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima
poderá deflagrar o processo legislativo de leis complementares e ordinárias.
Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do Chefe
do Poder Executivo Estadual encontra-se no art. 43 da Constituição Estadual. Senão vejamos:
“São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis
que disponham sobre:” [...] III – organização administrativa e matéria
orçamentária. [...] Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre
projetos envolvendo matéria tributária só será permitida a projetos
dos quais não decorra renúncia de receita. (acrescido pela Emenda
à Constituição nº 068, de 28/08/2013).”
Oportuna, como sempre, a lição de CARRAZA (2011, p. 304305, Curso de Direito Constitucional Tributário), “Ora, só o chefe do
Poder Executivo – Senhor do Erário e de suas conveniências – reúne
condições objetiva para aquilatar os efeitos que, leis deste tipo, produzirão nas finanças públicas sob sua guarda e superior responsabilidade.
(...).”
Assim sendo, não há qualquer óbice formal ao projeto de lei capaz de macular o processo legislativo.
Trata-se de uma redução objetiva que derroga a incidência
sobre a alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS que será
de 18% (dezoito por cento), nas operações internas e de importação do exterior com: gasolina, querosene de aviação, álcool anidro
e hidratado, óleo combustível, de que trata a alínea “e” do inciso IV,
do art. 23, da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, energia elétrica, em relação ao fornecimento para consumidores residenciais
com consumo mensal acima de 500 quilowatss hora, bem como nas
prestações internas e nas importações das prestações iniciadas no
exterior de serviços de comunicação, aplicando-se principalmente
aos impostos reais ou indiretos que podem se estender a impostos
sobre a produção ou circulação de mercadorias, quanto há certos
tipos de empresas, caso em espécie (Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte do Simples Nacional e que tenham por objetos Frutas Frescas Nacionais).
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Nesse diapasão, o art. 97, II, da CTN dispõe que somente lei pode
estabelecer “II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o
disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;”.
Portanto, o princípio da legalidade em matéria tributária
constitui garantia ao contribuinte para conter a voracidade do fisco
em arrecadar, sendo, portanto, corolário do princípio da segurança jurídica.
Por outro lado, funciona como garantia voltada à sociedade, vez
que o Estado não poderá conceder benefícios fiscais por outro veículo
normativo que não seja Lei Específica (art. 150, §6°, da CF/88), ou
mesmo possua força de Lei (Medida Provisória).
De mais a mais, os tributos possuem função predominantemente
fiscal, cujo principal objetivo é carrear receitas aos cofres públicos
para fazer face ao financiamento das atividades de interesse da
sociedade.
Por outro lado, as exações podem assumir contornos diversos
do meramente arrecadatório (extrafiscalidade), ou seja, servir de mecanismos para incentivar ou desestimular atividades econômicas,
cultuais, sociais, ambientais, entre outras de interesse público assegurados na Constituição de 1988. (técnica da progressividade, seletividade,
concessão de incentivos fiscais e compensação dos entes que obtiverem
resultados interventivos almejados pela Carta Política de 1988).
Por esse prisma, o §1° do art.14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), “A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração
de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado”.
Por fim, conclui-se que para a efetiva alteração de alíquota ou
modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de
tributos ou contribuições, no âmbito de sua competência legislativa, a
matéria encontra amparo no Código Tributário Nacional e Estadual (Lei
Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 e Lei Estadual nº 7.799 de
19 de dezembro de 2002).
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº 324/2022, na forma do
texto original.
É o voto.
PARECER DAS COMISSÕES:
Nos termos do artigo 46, do Regimento Interno deste Poder,
reúnem-se, conjuntamente, as Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania; Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, para apreciar a matéria conjuntamente.
Os membros das comissões técnicas pertinentes, aqui reunidos,
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 324/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 13 de julho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
Vota a favor:
Deputado Zé Inácio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Roberto Costa
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Duarte Júnior
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Professor Marco Aurélio

Vota contra:
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CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
EXTRATO DO CONTRATO N.º 28/2022. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e EMPRESA JEB COMÉRCIO DE ELETRONICOS EIRELI firmam entre
si o presente Contrato, oriundo do Pregão n.º 013/2022 formalizado nos
autos do Processo Administrativo nº 1805/2021 – ALEMA. OBJETO:
Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, para a Assembleia
Legislativa do Maranhão, conforme quantidade e especificações constantes na Cláusula Primeira do presente Contrato e no Termo de Referência. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: Unidade Gestora: 010101
- Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 - Gestão Geral; Função: 01 Legislativa; Subfunção: 031 - Ação Legislativa; Programa: 0318 - Gestão Legislativa; Natureza da Despesa: 44.90.52.12 – Aparelhos e utensílios domésticos; Ação: 4628 - Atuação Legislativa; Subação: 000011
- Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção); Fonte de
Recursos: 0.1.01.000000 - Recursos Ordinários do Tesouro. Unidade
Gestora: 010101 - Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 - Gestão Geral; Função: 01 - Legislativa; Subfunção: 031 - Ação Legislativa; Programa: 0318 - Gestão Legislativa; Natureza da Despesa: 33.90.30.26
– Material elétrico e eletrônico; Ação: 4628 - Atuação Legislativa; Subação: 000011 - Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção); Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 - Recursos Ordinários do
Tesouro. DO VALOR: O valor total da contratação é de R$ 76.850,00
(setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta reais). DAS NOTAS DE
EMPENHO: Para a cobertura das despesas relativas à aquisição do
objeto deste Contrato no presente exercício financeiro, foram emitidas
em 31.05.2022 pela ALEMA as Notas de Empenho 2022NE001196 e
2022NE001198, nos valores de R$ 75.600,00 (setenta e cinco mil e
seiscentos reais) e R$1.250,00(mil, duzentos e cinquenta reais), respectivamente, à conta das dotações acima especificadas. DA VIGÊNCIA:
Por se tratar de fornecimento de bens, o prazo de vigência do Contrato será até o final do corrente exercício financeiro, encerrando-se na
data de 31 de dezembro de 2022, contada da data de assinatura deste
instrumento. DATA DE ASSINATURA: 06/07/2022. BASE LEGAL:
Lei nº 8.666/93; Lei nº 10.520/02; Decreto n.º 10.024/2019, Resolução
Administrativa nº 955/2018 e Processo Administrativo nº 1805/2021 –
ALEMA. ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves Neto - Presidente da
Assembleia Legislativa do Maranhão e EMPRESA JEB COMÉRCIO
DE ELETRONICOS EIRELI, CNPJ n.º 33.486.276/0001-80 – CONTRATADA. São Luís (MA), 13 de julho de 2022.
TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa
CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
RESENHA DO CONTRATO N.º 033/2022. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.
CONTRATADO(A): ALS DA FONSECA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS - ME. OBJETO: Prestação de serviços de manutenção com tratamento anticorrosivo, desoxidação e pintura de estruturas metálicas – torre autoportante, sistema de
proteção contra descargas atmosféricas (SDPA), no imóvel de propriedade da Empresa Brasileira de Comunicação – EBC, cedido à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. VALOR DO CONTRATO:
R$ 227.000,00 (duzentos e vinte e sete mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa.
Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 - Legislativa. Subfunção:
031– Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Natureza Despesa: 33.90.39.16–Manutenção e conservação de bens imóveis.
Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO). Fonte de Recursos:
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0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro. Histórico: Objeto:
serviços de manutenção com tratamento anticorrosivo, desoxidação e
pintura de estruturas metálicas na sede da EBC. Instrumento legal: Pregão Eletrônico nº 004/2022 – CPL/ALEMA. Termo de Homologação
DOE/ALEMA 20/05/2022. Valor do contrato: R$ 227.000,00 (duzentos
e vinte e sete mil reais). DO EMPENHO: Para cobertura das despesas
relativas à aquisição do objeto deste Contrato no presente exercício financeiro, foi emitida pela Assembleia Legislativa a Nota de Empenho
nº 2022NE001398, de 28/06/2022, no valor de R$ 227.000,00 (duzentos e vinte e sete mil reais). PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo de vigência do Contrato é aquele fixado no Termo de referência, com início na data de 08 de julho de 2022 e encerramento
em 08 de julho de 2023. BASE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/2002,
Decreto nº 10.024/2019 e Processo Administrativo nº 3193/2021-AL.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 08/07/2022. ASSINATURAS: Deputado Othelino Nova Alves Neto– Presidente da Assembleia Legislativa do Estado Do Maranhão e Abraão Lincolin Santos da
Fonseca representante da empresa ALS DA FONSECA MONTAGEM
E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS - ME, CNPJ nº
11.310.912/0001-86. São Luís – MA, 13 de junho de 2022. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão.
Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário
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P O R T A R I A Nº 113/2022
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do Processo nº 2407/2021AL.,
R E S O L V E:
ADVERTIR, nos termos do que dispõe o Art. 223 da Lei nº
6.107/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão), o servidor ELIEZER MONTEIRO BEZERRA DA SILVA, Técnico Legislativo de Administração, matrícula nº 701748 deste Poder,
por irregularidade praticada pelo referido servidor.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em
São Luís, 07 de julho de 2022.
EDUARDO PINHEIRO RIBEIRO
Diretor de Recursos Humanos

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

