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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08/ 02 /2018 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO...............6 MINUTOS
2. PARTIDO VERDE........................................................6 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO...........8 MINUTOS
4. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......32 MINUTOS
5. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........8 MINUTOS

ORDEM DO DIA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08.02.2018

I - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

1. REQUERIMENTO Nº 016/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITÔA, REQUER QUE APÓS
APROVAÇÃO DO PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME
DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA,
O PROJETO DE LEI Nº 353/2017, (MENSAGEM 117/17), QUE
APROVA O PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,DE
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.

II – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

2. REQUERIMENTO Nº 014/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER NA FORMA
REGIMENTAL QUE, DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA
ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR FLÁVIO DINO
E AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA,
SENHOR CLAYTON NOLETO, SOLICITANDO-LHES QUE
ENCAMINHE A ESTA CASA, TODAS AS CÓPIAS DOS
CONTRATOS REFERENTES Á OBRA (PAVIMENTAÇÃO,
RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA-BURACOS) DA MA-006,
O PROCESSO ADMINISTRATIVO VINCULADO AO CITADO
CONTRATO, BEM COMO O DEVIDO PROCESSO
LICITATÓRIO REFERENTE A OBRA EM QUESTÃO, COMO
CÓPIAS DE TODAS AS NOTAS FISCAIS E AFINS.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 08/02/2018 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 013/18, de autoria da Senhora

Deputada Valéria Macedo, que dispõe sobre instituição do “Dia
Estadual de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as
Mulheres”, no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 001/18,
de autoria do Senhor Deputado Prof. Marco Aurélio, que concede
Medalha “Manuel Beckman” ao Senhor Rodrigo Maia Rocha.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 002/18,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo “Manoel Bequimão” ao Advogado
Américo Botelho Lobato Neto.

PRIORIDADE 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 001/18, enviado pela Mensagem

Governamental Nº 006/18, que autoriza o Poder Executivo a celebrar
Contrato de Concessão de Colaboração Financeira não Reembolsável
com o Banco Nacional do Desenvolvimento Social – BNDES e dá
outras providências.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 002/18, de autoria do Senhor

Deputado Rigo Teles, que institui o Código de Proteção aos Animais
no Estado do Maranhão e dá outras providências correlatas.

2. PROJETO DE LEI Nº 003/18, de autoria do Senhor
Deputado Ricardo Rios, que altera dispositivos da Lei Nº 9067, de 24/
11/2009, que dispõe sobre a construção de estações de tratamento de
esgotos sanitários em edifícios e condomínios, e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 004/18, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre rios pertencentes às
bacias hidrográficas localizadas no Maranhão como área de preservação
permanente e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 005/18, de autoria do Senhor
Deputado Josimar de Maranhãozinho, que insere no Calendário
Cultural, Turístico e Religioso do Estado do Maranhão, o “Festejo de
São Sebastião”, no Município de Carutapera.

5. PROJETO DE LEI Nº 006/18, de autoria da Senhora
Deputada Andrea Murad, que cria a Semana de Incentivo à Prática de
Esportes nos Estabelecimentos de Ensino Público do Estado do
Maranhão.

6. PROJETO DE LEI Nº 007/18, de autoria da Senhora
Deputada Andrea Murad, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
divulgação dos valores arrecadados com as multas de trânsito e sua
destinação.

7. PROJETO DE LEI Nº 008/18, de autoria da Senhora
Deputada Andrea Murad, que dispõe sobre o Ensino de Noções Básicas
da Lei Maria da Penha, no âmbito das Escolas Estaduais do Estado do
Maranhão.

8. PROJETO DE LEI Nº 009/18, de autoria do Senhor
Deputado Stênio Rezende, que revoga a Lei Nº 8.662 de 05 de setembro
de 2007, que considera de Utilidade Pública a Associação Cultural
Recriar do Caratatiua – ACRDC.

9. PROJETO DE LEI Nº 010/18, de autoria do Senhor
Deputado César Pires, que considera de Utilidade Pública a Associação
Folclórica e Cultural Bumba Meu Boi Caprichoso do Vale do Itapecuru
de Codó – MA, com sede e foro no Município de Codó, no Estado do
Maranhão.

10. PROJETO DE LEI Nº 011/18, de autoria do Senhor
Deputado César Pires, que considera de Utilidade Pública a Sociedade
dos Amigos da Marinha – SOMAR – MARANHÃO, com sede e foro
no Município de São Luís – MA.

11. PROJETO DE LEI Nº 012/18, de autoria do Senhor
Deputado Stênio Rezende, que denomina de Dr. Humberto Coutinho
o Hospital dos Servidores do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

12. MOÇÃO Nº 001/18, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração ao trabalho desenvolvido pelo Instituto de Defesa
do Rio Balsas – IDERB, presidido pelo Senhor Miranda Neto.

13. MOÇÃO Nº 002/18, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Repúdio, manifestando
profundo repúdio à implantação de oito pequenas centrais hidrelétricas
no Rio Balsas, na Cidade de Balsas – MA.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 057/17,

de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que concede Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Jornalista Senhor Pedro
Batista Freire.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 022/17, de

autoria do Senhor Deputado Adriano Sarney, que dispõe sobre a criação
do Fundo Estadual do Programa Artesanato do Maranhão (FUNART).

2. PROJETO DE LEI Nº 358/17, de autoria do Senhor
Deputado Rafael Leitoa, que considera de Utilidade Pública, a
Associação Comunitária de Recuperação a Pessoas com Dependência
Química Cristo é a Verdade que Liberta.
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3. PROJETO DE LEI Nº 359/17, de autoria do Senhor

Deputado Rafael Leitoa, que considera de Utilidade Pública, a
Associação Centro Cultural Recreativo Sambeneditense – CECRESBE.

4. PROJETO DE LEI Nº 360/17, de autoria do Senhor
Deputado Adriano Sarney, que dispõe sobre os anúncios publicitários
da Administração Direta, Empresas Públicas, Estatais, Autarquias,
Fundações, Assembléia Legislativa, Poder Judiciário, Ministério
Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão.

5. PROJETO DE LEI Nº 361/17, de autoria do Senhor
Deputado Adriano Sarney, que acrescenta dispositivos à Lei Nº 10.402/
2015, que dispõe sobre a criação do Programa Artesanato do Maranhão,
e dá outras providências.

6. PROJETO DE LEI Nº 362/17, de autoria do Senhor
Deputado Adriano Sarney, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
construção ou adaptação de fraldários acessíveis aos frequentadores
de shopping centers e estabelecimentos similares, e dá outras
providências.

7. PROJETO DE LEI Nº 363/17, de Autoria Do Senhor
Deputado Adriano Sarney, que altera dispositivo da Lei Nº 10.286, de
21 de julho de 2015, que cria o programa estadual “Cidadão do Mundo”
e dá outras providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 07 DE FEVEREIRO DE
2018.

Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, realizada no dia sete de fevereiro de dois mil e dezoito.

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

Macêdo.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do
Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi
Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Fernando Furtado, Francisca
Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Jota Pinto, Júnior
Verde, Léo Cunha, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Roberto Costa,
Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria
Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio.  Ausentes
os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre Almeida, Andréa Murad,
Josimar Maranhãozinho, Max Barros e Rigo Teles.

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer a
leitura da Ata da sessão anterior e do texto bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE - (lê texto bíblico e ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 013 / 18

Dispõe sobre instituição do “Dia Estadual de
Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência
contra as Mulheres”, no Estado do Maranhão, e
dá outras providências.

Art. 1.º Fica instituído no Estado do Maranhão o “Dia Estadual
de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres”
(simbolizado pela “Campanha do Laço Branco”), anualmente no dia
06 de dezembro.

Art. 2.º O Estado do Maranhão e entidades da sociedade civil,
ligadas a agenda de combate a qualquer tipo de violência contra
mulheres, poderão promover campanhas, debates, seminários,
palestras, simpósios, elaborar e sugerir anteprojetos de leis e de políticas
públicas, dentre outras atividades, com o escopo de incluir e
compromissar os homens no combate à violência contra as mulheres
no Estado do Maranhão.

Art. 3º. O “Dia Estadual de Mobilização dos Homens pelo
Fim da Violência contra as Mulheres”, de que trata essa Lei, passa a
integrar o Calendário Oficial do Estado do Maranhão.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e
sua eficácia social.

JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei visa prestigiar a campanha brasileira

do “Laço Branco” que simboliza o “Dia da Mobilização dos Homens
pelo Fim da Violência contra as Mulheres” e tem como objetivo
sensibilizar, envolver e mobilizar os homens no engajamento pelo fim
da violência contra a mulher. Suas atividades são desenvolvidas em
consonância com as ações dos movimentos organizados de mulheres e
de outras representações sociais que buscam promover a equidade de
gênero, através de ações de saúde, educação, trabalho, ação social,
justiça, segurança pública e direitos humanos.

A campanha surgiu a partir de um triste episódio. No dia 06 de
dezembro de 1989, um rapaz de 25 anos, chamado Marc Lepine,
invadiu uma sala de aula da Escola Politécnica, na Cidade de Montreal,
Canadá. Ele ordenou que os homens (aproximadamente 50) se retirassem
da sala, permanecendo somente as mulheres. Gritando: “Eu odeio as
feministas!”, ele começou a atirar enfurecidamente e assassinou 14
mulheres, à queima roupa. Em seguida, suicidou-se. O rapaz deixou
uma carta na qual afirmava que  havia feito aquilo porque não suportava
a idéia de ver mulheres estudando engenharia, um curso tradicionalmente
dirigido ao público masculino.

O crime mobilizou a opinião pública de todo o país. Assim,
um grupo de homens do Canadá decidiu se organizar para dizer que
existem homens que, de fato, cometem a violência contra a mulher,
mas existem também aqueles que repudiam essa atitude. Eles elegeram
o laço branco como símbolo e adotaram como lema “jamais cometer
ato violento contra as mulheres e não fechar os olhos frente a essa
violência”.

Foi, então, lançada a primeira “Campanha do Laço Branco”:
homens pelo fim da violência contra a mulher. Nas duas últimas décadas,
a Campanha foi implementada em diferentes países: Na Ásia (India,
Japão e Vietnã); Europa (Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca,
Espanha, Bélgica, Alemanha, Inglaterra e Portugal); África (Namíbia,
Quênia, África do Sul e Marrocos); Oriente Médio (Israel) e, também,
Austrália e Estados Unidos, enfim, a Campanha do Laço Branco, hoje,



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                        QUINTA-FEIRA, 08 DE FEVEREIRO DE 2018 5
está presente em todos os continentes e em mais de 55 países.  No
Brasil, o lançamento oficial da Campanha foi realizado no ano de 2001,
embora algumas iniciativas pontuais começaram a ser delineadas em
1999, por meio de atividades dirigidas a essa temática.

A “Campanha do Laço Branco” realiza diferentes atividades
para envolver os homens nas ações pelo fim da violência sexista, para
isso, utiliza estratégias de comunicação em rede e sensibilizações em
parceria com diferentes instituições, particularmente organizações do
Movimento de Mulheres.

As atividades podem ser realizadas ao longo de todo o ano e
especialmente entre os dias 25 de novembro (Dia Internacional de
Erradicação da Violência contra a Mulher), proclamado pela Organização
das Nações Unidas (ONU) e 06 de dezembro (Dia Nacional de
Mobilização dos Homens pelo fim da Violência contra Mulheres), em
que se realiza distribuição de laços brancos, camisetas e folhetos
informativos; realiza-se, também, eventos públicos, caminhadas,
debates, oficinas temáticas sobre o envolvimento dos homens no fim
da violência contra a mulher; coleta de assinaturas e termos de adesão
à campanha e; Ato

público de 06 de dezembro – Dia Nacional de Mobilização dos
Homens pelo fim da violência contra as Mulheres.

Diante do exposto, configurado o interesse público e a relevância
social do assunto, razão porque passa a ser imprescindível a aprovação
e sanção deste Projeto.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, 05 de fevereiro de 2018. -
VALÉRIA MACEDO - Deputada Estadual (PDT)

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 001 / 18

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
CONCEDE medalha “Manuel Beckman” ao
senhor Rodrigo Maia Rocha.

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao senhor Rodrigo Maia Rocha.

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do
Maranhão, São Luís, 05 de fevereiro de 2018 - Prof. Marco Aurélio da
Silva Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

Nascido em São Luís (MA). Formado em Direito pela
Universidade Federal do Maranhão em 2002, oportunidade em que
exerceu a função de monitor da disciplina Direito Penal do Curso de
Direito.

Ingressou na carreira de Procurador do Estado do Maranhão
aprovado por concurso público há 13 anos. Seguiu carreira na
Procuradoria do Estado e compôs, por dois mandatos, o Conselho
Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil.

Foi professor da Escola Superior de Advocacia da OAB-MA e
da Universidade CEUMA, onde lecionou as disciplinas Direito
Constitucional, Administrativo, Penal e Processual Penal, além de
possuir diversos artigos científicos publicados em periódicos da área
jurídica.

Foi vice-presidente da Comissão de Advocacia Pública e
Presidente da Comissão de Exame de Ordem. É pós-graduado em
Ciências Criminais, Direito Processual Civil e em Direito Ambiental.
Compôs por três mandatos consecutivos o Conselho Estadual de
Direitos Humanos do Maranhão.

Exerceu o cargo de secretário municipal de Meio Ambiente de
São Luís de 2013 a 2014. Nesse período, fez parte da diretoria da
Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente
(ANAMMA) e foi membro do Plenário e da Câmara Técnica de
Assuntos Jurídicos do Conselho Nacional de Meio Ambiente
(CONAMA).

Atualmente exerce a função de Procurador Geral do Estado do
Maranhão, cargo ocupado desde janeiro de 2015.

Em setembro de 2017, foi eleito Presidente do Fórum
Permanente de Procuradores Gerais dos Estados da Região Nordeste,
cargo que ocupa até o presente momento.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do
Maranhão, São Luís, 05 de fevereiro de 2018 - Prof. Marco Aurélio da
Silva Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 002 / 18

Concede a Medalha do Mérito Legislativo
“Manoel Bequimão” ao Advogado Américo
Botelho Lobato Neto.

Art. 1º - É concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel
Bequimão” ao Advogado Américo Botelho Lobato.

Art. 2º- Este Decreto Legislativo entre em vigor na data de sua
publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de fevereiro de 2018.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Advogado Américo Botelho Lobato Neto, jovem dispensa
apresentação, nasceu em São Luís, no dia 24 de março de 1983, seus
pais são Carlos Dourado Lobato Neto e Joana Luiza de Araújo Lobato,
de origem humilde e batalhadora, funcionários públicos federais da
antiga SUCAM, sempre desejaram que seu filho tivesse a educação
que os mesmos não podiam ter na sua época, então investiram na
educação dos seus filhos.

Cumpre ressaltar que começou os estudo no Colégio
Moranguinho, no bairro da Cohab, e depois foi para a escola SESI e
somente na sétima série ingressou no Colégio Batista, no bairro do
João Paulo, onde conclui o ensino médio, com muito esforço dos seus
pais que sempre tiveram sua educação em primeiro lugar.

Passou para o curso de Licenciatura em História na UFMA,
porém não concluiu, já que o seu amor era pela advocacia. Possui
graduação em Direito (2006) pelo UNICEUMA, possui uma Pós
Graduação em Direito Público pela UCDB ainda cursando.

É Pós Graduado em Direito Eleitoral pela UFMA. Conceito
A.

Foi estagiário na Secretaria de Segurança Pública (2004),
estagiou também no Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão
(2004/2006), e trabalhou no Escritório Escola/ Uniceuma (2005/2006).

Foi aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil
Seccional do Maranhão, expedida no dia 09 de novembro de 2006 sob
o número 7.803.

Foi o advogado mais jovem a sustentar oralmente na tribuna
do TSE, um processo de Humberto de Campos com 23 anos, na área
eleitoral.

Como advogado trabalhou no escritório Almeida Associados
(2006/2012), com a campanha de João Castelo Ribeiro Gonçalves, na
campanha de Lobão Filho para governador, André Fufuca para
Deputado Estadual e Federal, entre outros clientes especificamente na
área eleitoral.

Em 2017 foi coordenador jurídico da campanha do candidato a
prefeito Carlos Wellington de Castro Bezerra.

O advogado Américo Botelho Lobato Neto, tem vários clientes
prefeitos, deputados, vereadores, e constantemente sobe a tribuna do
Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, conhecido como
advogado eleitoral tem ganhando seu espaço e conquistou seu nome.

Trabalhou como Assessor Especial da Prefeitura Municipal
de Bom Jardim (2009-2012). Foi Assessor Parlamentar do Gabinete
do Deputado André Fufuca (2010/2015). Trabalhou como Assessor
Especial da Prefeitura Municipal de Candido Mendes (2013-2016).
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Exerceu cargo de Advogado do CMSA Advogado Associados

(2012-2016).
Participa da VIII edição do campeonato dos advogados do

Estado do Maranhão, com o time TSE, na qual é o presidente e apoiador
com a logomarca do escrito AMERICO LOBATO.

Os Trabalhos Publicados
·  Autor do Blog: http://

direitoeleitoraldeverdade.blogspot.com.br/

Trabalho Apresentados
· Ação de Investigação Judicial e Eleitoral - Abuso de Poder

Econômico e Político no campo do direito Eleitoral. - Monografia –
Uniceuma (Junho de 2006).

· CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO E ABUSO DO
PODER ECONÔMICO NAS ELEIÇÕES - Monografia (UFMA-
2011).

Participação em Conselho.
· Membro da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos

Advogados do Brasil Seccional do Maranhão (2010-2015).
Em 19 de agosto de 2016, o advogado e um grupo de amigos

criaram o #grupovemcomigo, onde levam palestra em troca de alimentos
que são doados para instituição que necessitam.

Os limites da propaganda eleitoral, quais materiais podem ser
distribuídos, condições de elegibilidade, coligações partidárias, entre
outros temas, estiveram entre os assuntos debatidos no
“#VEMCOMIGO PARA O DIREITO ELEITORAL”, ministrada
pelos jovens advogados Américo Lobato e Pedro Chagas.

O “#VEMCOMIGO PARA O DIREITO ELEITORAL” foi o
início de uma série de eventos do grupo “#VEMCOMIGO”, um grupo
de advogados que se conheceram na OAB e trocam suas experiências
profissionais diárias nas mais diversas áreas do direito, buscando sempre
ajudar a classe, sobretudo o advogado em início de carreira. ”Esse foi
só o chute inicial. Ainda faremos outros cursos como esse em áreas
como consumidor, processo civil, direito do trabalho, sempre dentro
de uma ótica do dia-a-dia do advogado”,destaca Américo Lobato.

Por tudo, convém a homenagem proposta ao brilhante
Advogado Américo Botelho Lobato Neto, a fim de laurear seu mérito
na área da advocacia.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de fevereiro de 2018.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 014 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 158, VII do Regimento Interno
deste Poder, requeiro a Vossa Excelência que, após deliberação da Mesa,
seja encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO ESTADO, Sr.
Flávio Dino e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA, Sr. Clayton Noleto, solicitando que encaminhe
a esta Casa, todas as cópias dos contratos referentes à obra
(pavimentação, recuperação asfáltica e tapa-buracos) da MA-006, o
processo administrativo vinculado ao citado contrato, bem como o
devido processo licitatório referente à obra em questão, como cópias
de todas as notas fiscais e afins.

Frisa-se que a presente solicitação fundamenta-se no art. 5º,
XXXIII, da Constituição Federal e nos artigos 10, 11 e 12 da Lei
Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à
Informação).

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de fevereiro de 2018
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.02.18
EM: 07.02.18

REQUERIMENTO Nº 015 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso III do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que, após
ouvida a mesa, seja realizada, por intermédio da comissão competente,
em data e local a serem definidos, Audiência Pública em Defesa do
Sistema Único de Assistência Social - SUAS.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de fevereiro de 2018.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABALHO, PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 07/02/2018.

REQUERIMENTO Nº 016 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente
sessão ordinária, o Projeto de Lei nº 353/17, de autoria do Poder
Executivo.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 07 DE FEVEREIRO DE
2018. - RAFAEL LEITOA - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.02.18
EM: 07.02.18

INDICAÇÃO Nº 015 / 18

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 GOVERNADOR DO MARANHÃO, FLÁVIO
DINO e a SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO,
PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, LÍLIAN
RÉGIA GONÇALVES GUIMARÃES, solicitando que aprecie a
possibilidade de CONVOCAR MAIS CANDIDATOS NO
CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, TENDO
EM VISTA O ELEVADO NÚMERO DE ELIMINAÇÕES
OCORRIDAS NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) E NOS
EXAMES MÉDICOS.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de convocar os demais candidatos nas posições
subsequentes à lista de aprovados do concurso da Polícia Militar do
Maranhão. A presente indicação parte da necessidade de convocação
de mais candidatos para as próximas etapas do concurso, uma vez que,
o índice de reprovações nos exames médicos e no Teste de Aptidão
Física (TAF) foi altíssimo, assim criando a necessidade de convocações
de mais candidatos.

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 016 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, e reiterando o teor das Indicações
nºs 274/2016, 887/2017 e 1045/2017, solicito a Vossa Excelência, após
apreciação da Mesa, que seja encaminhado ofício ao Senhor Secretário
de Estado da Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva, solicitando
que sejam adotadas, pela Secretaria de Estado de Infraestrutura -
SINFRA, as medidas legais e administrativas para execução de melhorias
e pavimentação do trecho da  MA 006, a partir do Município de
Grajaú, passando por Formosa da Serra Negra, até Fortaleza dos
Nogueiras, perfazendo um total de cerca de 150 Km (cento e cinquenta
quilômetros).

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 07 de fevereiro de 2018. - NINA MELO -
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 017 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, e reiterando o teor das Indicações
nºs 065/2017 e 1044/2017, solicito a Vossa Excelência, após apreciação
da Mesa, que seja encaminhado ofício ao Senhor Secretário de Estado
da Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva, solicitando que sejam
adotadas, pela Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA, as
medidas legais e administrativas para conclusão das obras de melhoria
e pavimentação asfáltica do trecho da MA 036, compreendido entre os
Municípios de Passagem Franca e Lagoa do Mato.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 07 de fevereiro de 2018. - NINA MELO -
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 018 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, e reiterando as indicações nºs 177/
2017, 809/2017 e 1046/2017, solicito a Vossa Excelência, após
apreciação da Mesa, que seja encaminhado ofício ao Senhor Secretário
de Estado da Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva, solicitando
que sejam adotadas, pela Secretaria de Estado de Infraestrutura -
SINFRA, as medidas legais e administrativas para retomada das obras
de melhoria e pavimentação asfáltica do trecho da MA 278,
compreendido entre os Municípios de São Francisco do Maranhão a
Barão de Grajaú.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 07 de fevereiro de 2018. - NINA MELO -
Deputada Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO - Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Raimundo Cutrim, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa,
galeria, cumprimentando o nosso amigo Xeleleu, de Carutapera, aqui
dando o prazer da visita. Ano passado, nós demos entrada numa
indicação encaminhada ao Senhor Governador solicitando a instalação
de um Ciretran lá em Viana, tendo em vista que a ideia, quando da
nossa passagem pelo sistema de segurança pública, já que na época
havia 18 delegacias regionais e também 18 companhias independentes
de batalhões no interior. Então há uma programação que em cada regional
teria uma companhia independente ou um batalhão, como também um
Ciretran para que as instituições pudessem trabalhar de forma integrada,
tendo em vista que em Pinheiro tem um Ciretran funcionando, mas
Viana fica dependendo de Pinheiro, só que é longe, então nada mais do
que justa a instalação deste Ciretran em Viana. Já conversamos com o
prefeito Magrado que com certeza pode ajudar a conseguir as instalações
para que seja de imediato criado e instalado esse Ciretran em Viana, o
qual dará suporte a 13 municípios daquela circunscrição. Para se ter
uma ideia, hoje, se uma moto é apreendida por falta de documento ou
equivalente em Penalva, São João Batista, Viana ou São Bento, todas
vão para Pinheiro. Porém, até que as pessoas mais humildes possam ir
a Pinheiro diante do custo da viagem, além de ter que pagar pelo
transporte daquela moto que muitas vezes não vale mais coisa nenhuma.
Então, com relação ao Governo, vamos esperar que ele se sensibilize e
determine de imediato esse Ciretran no município de Viana. Como eu
disse, o vereador Padilha tem me ligado quase todos os dias cobrando
e eu já disse a ele que encaminhei esta indicação no ano passado e já
vou encaminhar agora em 2018, para que o governador analise. Com
certeza ele determinará de imediato a instalação deste Ciretran. Era só
isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Stênio Rezende, por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO STÊNIO REZENDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Deputado Othelino Neto, Senhoras
Deputadas, Senhores Deputados, galeria, imprensa, funcionários
queridos desta Casa, telespectadores que nos assistem e que nos ouvem.
Senhor Presidente, venho a esta tribuna, no início deste trabalho, no
início deste ano legislativo, ora tendo V. Exa. como sendo Presidente,
de fato e de direito, porque até o ano passado, era o nosso Presidente
interino, em exercício. E aqui me faz lembrar muito da ausência do ex-
Presidente Deputado Humberto Coutinho, que nos deixou, que partiu
e deixou conosco uma saudade imensa, uma lacuna gigantesca na vida
da sua família, dos seus amigos e do povo do Maranhão. Que aqui
nesta Casa o Deputado Humberto Coutinho, sem desmerecer nenhum
ex-presidente, foi um gigante, como muitos o chamavam, um “grandão
da política”, um conciliador, um homem que sabia, sem dúvida
nenhuma, a importância deste Parlamento, tanto é que aqui nesta Casa
para o Presidente Humberto Coutinho não tinha diferença Situação e
Oposição. Essa diferença só existia nas votações, onde se respeitava e
se respeita sempre a maioria. Por entender que foi um grande homem
na vida pública, por entender que foi um grande médico, um grande
cirurgião, que deu a sua vida pela região dos Cocais, pela sua cidade de
Caxias, pelo Maranhão, eu entrei com um projeto de lei nesta Casa
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colocando o nome do Dr. Humberto Coutinho no futuro Hospital dos
Servidores do Estado do Maranhão que está em fase de conclusão, aqui
atrás do Hospital Carlos Macieira. Entendo, como disse, que é justa
esta homenagem, Senhoras e Senhores Deputados. E venho aqui à
tribuna pedir o apoio de cada um dos meus colegas, que nos ajudem na
tramitação correta, mas, na maior brevidade possível. Dentro, é claro,
da maior lisura, que nos ajudem por entender que esta Casa tinha um
grande amigo, um grande deputado, um grande presidente, tinha um
grande cidadão. E o Hospital dos Servidores do Estado, como disse o
Governador Doutor Flávio Dino, na última segunda feira, aqui no
plenário, será inaugurado no mês de junho. Portanto entendo que é
justo nós aprovarmos e homenagearmos este homem, homem público,
um médico, um cidadão, um homem que serviu ao nosso Estado como
poucos. Homenageá-lo colocando o seu nome, emprestando o seu
nome para que seja o nome do Hospital dos Servidores do Estado do
Maranhão Doutor Humberto Coutinho. Mas, Senhor Presidente, eu
venho aqui também para desejar boa sorte aos meus colegas. Estamos
iniciando o último ano de trabalho deste mandato, que iniciou em 2015
e que encerra no dia 31 deste ano. Vamos pedir a Deus que ilumine a
cada um e que possamos dar o de melhor em favor dos irmãos
maranhenses. Desejar ao nosso novo Presidente, Deputado Othelino,
que tenha êxito, que tenha cada vez mais sabedoria e discernimento
para conduzir os trabalhos nesta Casa e que Deus possa colocar sobre
Vossa Excelência, Presidente, o seu Manto Sagrado na condução dos
nossos trabalhos. Muito obrigado, eram essas as minhas palavras,
senhoras e senhores.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Fernando Furtado, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO FURTADO (sem
revisão do orador) – Bom dia, Presidente, colegas deputados, deputadas,
toda a imprensa escrita, televisada, telespectadores que nos ouvem,
que nos assistem. Mas eu venho aqui, Presidente, hoje, a esta tribuna
para falar de uma reunião que hoje está acontecendo, dia 07, uma
reunião do Conselho do Trabalho. Reunião essa que tem à frente,
presidindo esse Conselho do Trabalho Estadual, o nosso companheiro
camarada, companheiro sindicalista, companheiro que vem do
movimento dos trabalhos, dos trabalhadores da indústria metalúrgica,
o companheiro Joel Nascimento, que também foi reeleito no ano passado
a presidente da nossa Central Sindical-CTB. Central essa que vem
crescendo a cada dia que passa, movimentando e discutindo aquilo que
é importante para os trabalhadores, nesta primeira reunião o nosso
Presidente já estará discutindo essa desregulamentação que vem
acontecendo no país. Pois, hoje, talvez poucos lembrem que a nossa
CLT estaria completando 76 anos e que vem sendo dilapidada por este
governo que aí está. A questão que temos que discutir é justamente o
avanço desse Conselho pelo Estado do Maranhão, onde temos os
SINE’s. Temos que colocar na pauta também a reorganização do
Conselho, a estruturação do Conselho para que os trabalhadores
possam ter onde recorrer para poderem garantir seus direitos. Portanto,
o Conselho Estadual do Trabalho vem em um momento ímpar com o
trabalhador à sua frente, com um trabalhador dirigindo o Conselho. E,
diga-se de passagem, deputado Cabo Campos, V. Exa que sempre, aqui
nesta Casa, muitas vezes reivindica espaços para nossos irmãos negros,
e aí eu quero dizer que o Conselho do Trabalho, agora nesta legislatura,
estará sendo dirigido por um trabalhador negro. Um companheiro que
tem conseguido unir nas lutas sindicais, tem conseguido unir as forças
de outras centrais sindicais. Forças essas que temos ido para a rua para
poder lutar pelas garantias e a manutenção dos direitos dos
trabalhadores. Portanto, quero aqui desejar ao camarada e companheiro
de luta, Joel Nascimento, que tenha êxito nessa sua nova empreitada,
que é como Presidente do Conselho Estadual do Trabalho. Onde
inclusive no recesso, já tivemos uma meta que foi procurarmos esta
Casa para começarmos a discutir algumas demandas que estão
estranguladas para que a gente possa conseguir, discutir com esta Casa

e levar aos trabalhadores uma decisão, levar aos trabalhadores uma
solução para os problemas que esses vêm enfrentando. Não só
trabalhadores do serviço público, mas também os trabalhadores da
iniciativa privada e demais segmentos da sociedade e dos trabalhadores.
Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fábio Braga, por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhores membros da Mesa, senhoras e
senhores deputados, imprensa, todos que nos ouvem e nos assistem
pela Rádio e TV Assembleia. Eu venho hoje a esta tribuna primeiro
para alardear, para propagar como já tem sido feito nos últimos anos
em que eu tenho feito uma batalha no sentido de que se possa asfaltar
a MA-225 no trecho de Urbano Santos a Barreirinhas. Sempre frisei
no meu discurso a questão emblemática de que o pequeno trecho que
vai ligar a região do Baixo Parnaíba, do Itapecuru à região dos Lençóis
vai fazer parte também da região que é rota turística, Rota das Emoções,
tirando do isolamento feito nos governos passados quando fizeram o
asfaltamento pela região, a Translitorânea pela região de Morros,
fazendo com que essa estrada ficasse esquecida e no isolamento as
cidades de Urbanos Santos, São Benedito, Belágua, Vargem Grande e
Chapadinha, as quais tinham dificuldade de fazer esse roteiro até a
cidade de Barreirinhas, até os Lençóis Maranhenses, até Santo Amaro,
enfim, a toda aquela região por esse importante trecho rodoviário.
Com o asfaltamento, com a intenção da Sinfra de asfaltar este ano essa
via de acesso, nós teremos a diminuição do percurso desse
entroncamento Vargem Grande, Chapadinha, Coroatá e teremos também
incremento nos negócios daquela região, pois estaremos fazendo uma
interligação para melhorar a questão turística, a questão econômica, a
questão do isolamento e a interligação de regiões. O Governo entregou,
nestes últimos anos, reivindicações minhas também, pois muitas vezes
são reivindicações da comunidade aos seus deputados, prefeitos e
vereadores. A estrada que liga Urbano Santos a Barreirinhas ficou por
último, depois que se terminou a Coelho Neto a Afonso Cunha, a MA-
123, depois que foi concluída a pavimentação que interliga a minha
querida Vargem Grande à cidade também muito querida de Coroatá,
que faz a interligação com as regiões dos Cocais e de Peritoró,
permitindo que toda aquela região seja interligada e aumente o fluxo do
comércio que poderá ser feito cada vez mais com tranquilidade, com
rapidez e segurança pela MA-020, no trecho Vargem Grande/Coroatá.
Faltava na nossa região esse trecho, ficará faltando agora, depois de
concluído o trecho Urbano Santos/Barreirinhas, a interligação de Nina
Rodrigues a Presidente Vargas, a continuidade da MA-020. Depois
será a tão propagada Estrada dos Presidentes, que seria a Rodovia dos
Presidentes interligando Presidente Vargas a Presidente Juscelino. Eu
entendo que essas interligações são importantes para a mobilidade
principalmente de comunidades que ficam à margem destas estradas,
vão fazer com que com essas interligações o aumento turístico, e aí eu
digo que a cidade de Vargem Grande, no período de agosto, recebe a
maior quantidade de turistas, principalmente fazendo turismo religioso,
por meio do santo padroeiro, São Raimundo Nonato dos Murundus, e
que todas as vezes que chegam as pessoas à minha querida Vargem
Grande, elas perguntavam desse acesso até uma das mais belas atrações
turísticas do mundo, uma das mais belas atrações naturais, que é a
questão dos Lençóis Maranhenses e para que elas pudessem sair de
Vargem Grande até os Lençóis tinham que voltar a Rosário, Rosário a
Morros e por aí essa via de acesso chegar a Barreirinhas, o que causava,
Presidente Othelino, um transtorno imenso para muitos que queriam
ver ou rever essa atração, que são os Lençóis Maranhenses, e que está
tão próximo da nossa região, mas por conta e por falta do asfaltamento
da região de Urbano Santos a Barreirinhas, nós tínhamos essa dificuldade
para que essas pessoas visitassem ou revisitassem a questão do Lençóis
Maranhenses e, digo mais ainda, com a conclusão desse trecho, com a
conclusão do trecho Barreirinhas a Paulino Neves, nós estaremos
também interligando a região de Araioses e Tutoia, fazendo com que
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toda aquela região do Baixo Parnaíba, da região do Itapecuru e da região
dos Lençóis fique interligada pela via terrestre, pela malha rodoviária
do Estado do Maranhão. Portanto, fica aqui a ressalva da falta, da
conclusão de Nina Rodrigues a Presidente Vargas, Presidente Vargas a
Presidente Juscelino e também uma das reivindicações, que é interligar
Chapadinha a Afonso Cunha. Portanto, Senhor Presidente, era isto
que eu tinha a falar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Sousa Neto, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Othelino Neto, Senhoras Deputadas,
Senhores Deputados, galeria, meus amigos da imprensa, quero desejar
bom dia a todos, bom dia a quem nos assiste na TV Assembleia.
Primeiramente, Senhor Presidente, meu primeiro pronunciamento, agora
em 2018, é para lamentar a morte do ex-presidente da Assembleia
Legislativa, Dr. Humberto Coutinho, que tão bem conduziu esta Casa,
de forma democrática, de forma sábia, durante a sua passagem aqui
nesta Casa como Presidente, como bem disse o deputado Stênio
Resende, agora há pouco, na tribuna, exerceu de forma bem coerente o
seu papel. Quero também dar minha solidariedade a toda a família do
Deputado Humberto Coutinho, nosso sempre presidente, a doutora
Cleide, seus familiares. E dizer que ele faz uma falta muito grande ao
nosso Parlamento. Mas eu também agora quero me voltar ao novo
Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, o Deputado
Othelino Neto, que tem agora deixado a sua marca aqui no Parlamento
de forma democrática, em forma de diálogos com seus colegas
parlamentares. Quero dizer que eu desejo toda a sorte do mundo, toda
a felicidade, toda sabedoria ao novo Presidente da Assembleia Legislativa
do Maranhão, Deputado Othelino Neto. Um democrata que, apesar de
lados opostos da política, tem demonstrado apreço a todos os
deputados desta Casa, independente de correntes partidárias. Quero
também falar de forma muito carinhosa, porque eu o conheço há muito
tempo, depois da passagem do ex-Diretor de Comunicação Carlos
Alberto, que fez um excelente trabalho aqui nesta Casa, diga-se de
passagem, sempre ao lado do Presidente Humberto Coutinho. Quero
dizer que o novo Diretor de Comunicação, muito bem escolhido pelo
Presidente Othelino Neto, é um jovem jornalista. O jornalista Edwin,
que agora é o novo Diretor de Comunicação. Conheço pela sua vasta
experiência, Deputado Fernando Furtado, como jornalista competente
que ele é. Não tenho dúvidas, não tenho dúvidas, do trabalho excelente,
tenho certeza que ele fará um excelente trabalho com interatividade
entre todos os deputados desta Casa. E também a Sílvia Tereza, que é
Diretora-Adjunta de Comunicação, que tenho certeza de que também
saberá ouvir os deputados de uma forma pacífica, tranquila, conduzirá
esta Casa e a comunicação desta Casa de forma que todo o estado do
Maranhão possa acompanhar nossos trabalhos. É uma área grande.
Hoje, essa área da comunicação do Complexo de Comunicação da
Assembleia Legislativa. Mas tem um jovem competente que tenho
certeza de que levará todos os nossos trabalhos, tudo o que a gente
fizer nesta Casa, na Assembleia ao conhecimento do estado do Maranhão,
de forma não apartidária porque o conheço. O jovem Edwin tenho
certeza absoluta de que deixará sua marca aqui na Comunicação da
Assembleia Legislativa como Diretor de Comunicação. Parabéns,
Presidente Othelino Neto, pela escolha dos seus aliados, das pessoas
que conduzirão os trabalhos ao seu lado, que foram muito bem escolhidas
de forma democrática e de forma como o ex-presidente Humberto
Coutinho sempre fez, sem olhar para a questão partidária, e sim para
a questão de comprometimento e questão também de compromisso
com o seu trabalho. A Casa Legislativa do Maranhão está bem conduzida
com o Presidente Othelino Neto, com todos os funcionários desta
Casa, porque ele deixará sua marca. E com certeza o Diretor de
Comunicação Edwin deixará sua marca aqui nesta Casa junto com sua
Diretora Sílvia Tereza que ali se encontra. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Edivaldo Holanda, por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente Deputado Othelino, Senhoras
e Senhores Deputados. Primeiro, Deputado Marco Aurélio, quero
abraçar este Plenário, abraçar os amigos funcionários, a imprensa, depois
de um período ausente e que me fez sentir muita saudade deste espaço
democrático importante, onde se trabalha em defesa da comunidade.
Vim aqui, Presidente, para saudar o retorno a este Plenário de um dos
Deputados mais brilhantes e combativos que já passaram pela Casa de
Manuel Beckman, é o nosso querido deputado Jota Pinto, Presidente
do partido Patriota, vereador desta cidade com um trabalho
extraordinário realizado nos bairros da nossa querida São Luís. Jota
Pinto sempre foi muito popular, sempre muito amigo e sempre
preocupado em resolver as questões, muitas vezes até que para muitos
são menores, mas que são também questões importantes para o cidadão
pobre e humilde de um bairro da periferia de São Luís ou do Centro da
nossa capital. Jota Pinto fez história neste plenário, na Assembleia,
como fez na Câmara de São Luís, tem hoje a sua esposa, a querida
amiga Concitinha, eleita vereadora de São Luís com uma votação
brilhante, prova do seu prestígio dentro da nossa comunidade. Jota
Pinto é um irmão, um amigo, está assumindo um dos papéis mais
difíceis que um político pode assumir num governo, que é a Secretaria
de Articulação Política, porque tem que tratar com todos, com os
problemas que acorrem, por exemplo, com os vereadores da Oposição
ou da Base do Governo. O Deputado Jota Pinto faz esse trabalho com
extrema dedicação, de modo, Deputado Jota Pinto, que esta Casa fica
engrandecida com a chegada de V. Ex.ª mais uma vez aqui. Eu espero
que V. Ex.ª continue. Se não continuar, vote em mim. Um bração,
querido deputado, um abraço, querida Assembleia, funcionários,
imprensa, Mesa Diretora. Um abraço, Presidente Othelino. Seja bem-
vindo, Jota Pinto. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Júnior Verde, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Excelentíssimo Senhor Presidente Othelino Neto, em nome
de quem quero saudar todos os nobres parlamentares presentes nesta
sessão, extensivos também os cumprimentos à imprensa, galeria e a
todos que nos acompanham em todo o Estado do Maranhão. Que
Deus possa estar sempre nos abençoando e nos permitindo estar nesta
Casa como sempre defendendo os anseios populares. Mas, Senhor
Presidente, eu gostaria de formalizar hoje, nesta tribuna, uma agenda
pela qual nós tivemos a oportunidade de participar, na tarde de ontem,
da solenidade de passagem de comando do 13ª Batalhão de Polícia
Militar, no município de Paço do Lumiar, um evento que contou com
a participação do Secretário de Segurança Pública, Doutor Jefferson
Portela; o Pereira, Comandante-Geral da Polícia Militar; Comandante-
Geral do Corpo de Bombeiros, Célio Roberto; da Juíza da Comarca de
Ribamar, Doutora Teresa, entre outras autoridades. Eu tive a honra de
participar da troca de comando e essa honra traduziu-se porque nós
conhecemos o trabalho do Coronel Alexandre Francisco dos Santos,
que é Coronel e ali fez um excelente trabalho na região metropolitana,
Deputado Sousa Neto, consolidando políticas de segurança pública
para a região metropolitana, o 13º Batalhão sob o comando do Coronel
Alexandre fez um excelente trabalho. Faço este registro porque tive a
oportunidade de participar de reuniões com ele, em Ribamar. Destaquei
inclusive nesta Casa aqui naquele momento uma importante reunião
com os operadores de transporte alternativo. Todos unânimes, elogiando
o trabalho. Ele conseguiu reduzir os índices de assaltos aos coletivos
na região metropolitana naquela circunscrição, naquela região de
Ribamar, Paço do Lumiar, Raposa e São Luís, a região dele conseguiu
reduzir os assaltos a coletivos, a micro-ônibus; conseguiu reduzir os
índices de furtos nessa região; conseguiu reduzir o tráfico de drogas na
região. Fez um trabalho consolidado. Então, Coronel Alexandre ele,
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unanimemente, por todos ali foi saudado pelo trabalho realizado, pelo
seu empenho, sua dedicação à frente do 13º Batalhão. Agora vai para o
Batalhão Ambiental, com certeza, vai levar seu conhecimento tudo
aquilo que ele consciencializou com o trabalho para o Batalhão
Ambiental, mas fazendo referência aqui ao 13º Batalhão tivemos nessa
oportunidade a condição ímpar de poder ali vislumbrar por meio
daqueles tanto moradores, como empresários, quanto operadores do
transporte alternativo, as expressões, os adjetivos que foram realmente
expressos para o Comandante do 13º Batalhão na troca de Comando.
Isso significa dizer o quê? Serviços prestados, o que nos enche de
orgulho e de honra, por isso que eu falei no início do nosso
pronunciamento sobre a honra de poder participar de um evento como
esse, dessa troca de comandos, porque nós precisamos de heróis, nós
precisamos de boas referências, precisamos de exemplos da sociedade,
pessoas que emergem de um processo social, que representam um
processo de gestões, quer seja na gestão pública, administrativa, quer
seja num importante empreendimento empresarial ou aqui de forma
muito especial sobre fazer gestão em segurança pública e que foi feito
realmente pelo Coronel Alexandre à frente durante alguns anos
melhorando realmente os indicadores de segurança pública na região
metropolitana. Isso, expressões cunhadas por aqueles que tiveram a
oportunidade de conviver, de viver nessa região, inclusive com a
participação do Prefeito Dutra, que estava presente ali também, da
Prefeita da Raposa, enfim, gestores que também ali foram saudar e
homenagear, de fato, este que representa hoje o exemplo no comando
da Polícia Militar como aquele que realmente enveredou pelo caminho
da boa gestão, de um bom trabalho e que deixa marcar indeléveis
realmente daquilo que fez e que faz. Então, eu quero parabenizar o
nobre Coronel Alexandre pelo trabalho realizado, inclusive eu quero
aqui fazer aqui o encerramento desse pronunciamento destacando,
Senhor Presidente, só me permita só mais alguns segundos, destacando
um pensamento que foi colocado, inclusive, pelo Comandante, hoje,
Secretário de Segurança Pública Doutor Jefferson Portela. O Jefferson
expressou com muita propriedade o que é segurança pública. E nesta
Casa eu venho falando dessa temática tão importante que é a segurança
pública. E eu venho dizendo e ele realmente corroborou com nosso
pensamento quando ele disse que segurança pública é escola digna, é
asfalto nas ruas, é iluminação pública, é oportunidade de trabalho.
Tudo isso compõem a segurança pública que nós queremos. É o
conjunto de elos como a formação de uma corrente que consolida o que
se entende como segurança pública. Não é apenas policiamento. E é o
que as policias fazem, nobre Deputado Cabo Campos. O que a Polícia
Militar de forma veemente, brilhante faz, como a Polícia Civil, de
forma realmente ávida, de forma consistente, de forma organizada. O
que as polícias, o Corpo de Bombeiros, o que as Polícias fazem:
Policiamento. Mas o policiamento é apenas um elo do processo de
segurança pública entre os outros elos que devem ser somados. Por
isso que aqui eu parabenizo o Coronel Alexandre, porque ele fez política
social no 13º Batalhão. Ele conseguiu compreender o que é segurança
pública, porque ele fez política de segurança articulada. E é o que nós
vamos trazer durante este semestre, este ano para esta Casa. Porque
nós precisamos compreender de uma vez por todas que todos nós
somos responsáveis em fazer segurança pública. Todos nós enquanto
cidadãos, a sociedade civil organizada, o poder público e as polícias
fazendo o policiamento. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Deputado Rogério Cafeteira, por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa. Senhor Presidente, eu venho aqui, hoje, apenas para
cumprimentar os colegas na volta aos trabalhos. Desejar que a gente
faça aqui o bom combate. Importante, ressaltando mais uma vez o
papel da oposição. Mas que a gente faça sempre num nível elevado e

também dentro da ética política. Senhor Presidente, queria também
aqui aproveitar a oportunidade para lhe parabenizar pela presidência
da Assembleia. E parabenizar ainda mais pela conduta que V. Exa. teve
durante todo esse tempo do primeiro biênio como primeiro vice-
presidente, no segundo também. A forma como V. Exa. se conduziu, já
que em diversos momentos o nosso saudoso Presidente Humberto
Coutinho teve que se ausentar e V. Exa. se manteve de forma correta,
de forma ética conduzindo esta Casa. Então queria ressaltar essa
condição que V. Exa. sempre teve durante esse período. Aqui saudar
também o nosso novo primeiro Vice-Presidente, meu amigo Deputado
Fábio Macedo. Parabéns pelo novo posto importante, mais importante
ainda. E também, Senhor Presidente, aqui saudar os novos diretores da
Casa que se incorporam a esta equipe que tem papel fundamental no
desempenho do Legislativo. Aqui agradecer a todos que fizeram parte
das Diretorias aqui da Casa, todos os profissionais que por aqui
passaram nos últimos três anos, meu muito obrigado em nome de
todos os Deputados pelo trabalho prestado. E aqui registrar os meus
pesares, apesar de tanto tempo depois, deputada Graça, mais de um
mês depois, mas é a oportunidade que estamos tendo na volta do
recesso, meu pesar à família do deputado Humberto Coutinho pelo
seu falecimento, em especial à minha amiga querida do coração deputada
Cleide Coutinho. Muito obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, neste primeiro
pronunciamento após o recesso, não poderia deixar de registrar a nossa
dor, o nosso pesar pela perda irreparável do nosso Presidente Humberto
Coutinho que se foi, lamentavelmente, pelas circunstâncias que já
sabemos. Mas quero ao mesmo tempo cumprimentar o Presidente
Othelino, que assumiu em seu lugar e adotou uma postura correta,
respeitosa durante toda essa transição. Que a gente possa assim
conduzir os caminhos desta Assembleia neste último ano da atual
legislatura da maneira mais correta, democrática e transparente possível.
Portanto, deputado Othelino, conte conosco, estamos alinhados nessa
causa para que a Assembleia Legislativa, a Casa do Povo, seja sempre
uma trincheira em favor dos interesses do povo maranhense. Senhor
Presidente, eu gostaria de tratar sobre um tema, mais uma vez, da
bonificação nas notas do ENEM. Eu e o deputado Marco Aurélio,
inclusive esta manhã recebemos uma comitiva de estudantes da Central
de Estudantes do Maranhão, preocupados com o desfecho que tivemos
em relação a essa pauta aqui no estado do Maranhão, lamentavelmente
por uma ação do Ministério Público Federal e uma decisão da Justiça
derrubaram, deputada Graça, derrubaram a bonificação que era o acesso
qualificado à Universidade, prejudicando os estudantes, prejudicando
o Maranhão e prejudicando a nossa Universidade. O argumento
utilizado é extremamente frágil, porque o argumento utilizado é da
isonomia, mas quem está sendo prejudicado pela falta de isonomia é o
estado do Maranhão, é o povo maranhense, são os estudantes
maranhenses. Por que eu digo isso? Porque a bonificação foi aplicada
no estado do Pará, foi aplicada no estado de Pernambuco, foi aplicada
em vários Estados da Federação, mas o Maranhão não pôde aplicar a
sua bonificação. Por esta razão, o estudante maranhense ficou
prejudicado, deputado Marco Aurélio, com essa decisão proferida pela
Justiça, uma decisão em caráter liminar, ainda tramita o mérito. A
Universidade, evidentemente, que já tomou as providências em relação
aos recursos jurídicos contra essa decisão porque a luta ainda não
terminou. Nós não desistimos dessa causa, é uma causa justa, necessária,
é uma ação afirmativa que visa proteger aos interesses do povo
maranhense. Quantos maranhenses não podiam chegar à universidade
agora nos melhores cursos com condição de exercer, de estudar, de se
preparar e de exercer a sua profissão aqui mesmo, mas não poderão.
Aqueles que foram aprovados no curso de Medicina, por exemplo, que
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não são daqui do Maranhão, antes de completar um ano, vão voltar
para a sua terra natal por várias razões, inclusive por novas provas do
Enem. Eles voltam para a sua terra natal e deixam as vagas vazias aqui
no Estado do Maranhão. Quem é o prejudicado nisso? É o povo
maranhense. Se a universidade não forma médicos, como é que nós
vamos ter hospitais no futuro, quem é que vai cuidar da saúde dos
maranhenses? É um problema que nós temos para enfrentar e por isso
nós advogamos esta causa, que é necessária para garantir o acesso
qualificado à universidade, de maneira que a gente reitera o nosso
posicionamento em relação a esta pauta. Vamos nos alinhar com os
estudantes de todas as entidades, com a Defensoria Pública da União
que está entrando na questão também, para que a gente possa garantir
um equilíbrio no acesso ao ensino superior no Brasil. O Enem, eu
considero uma grande conquista enquanto método de seleção para as
universidades brasileiras, mas trouxe algumas distorções que precisam
ser ponderadas, alinhadas a fim de que todo território brasileiro possa
ser contemplado em relação ao acesso da maneira mais democrática
possível ao ensino superior. Portanto, é uma causa que nós vamos
prosseguir embalados pela convicção de que o acesso tem que ser o
mais democrático possível, o acesso ao ensino superior no Estado do
Maranhão, garantindo, preservando e protegendo os direitos da
população maranhense, dos estudantes que têm condição, mérito,
competência e preparo para estudar em qualquer faculdade da
Universidade Federal do Maranhão. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Registro a presença do ex-Deputado Federal Vagner Lago no
plenário. Seja muito bem-vindo.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ficam transferidos para a sessão de amanhã os Deputados
Wellington do Curso e Marco Aurélio. Veto total encaminhado pela
Mensagem Governamental 111/2017 referente ao Projeto de Lei 302,
de autoria do Deputado Ricardo Rios, que altera dispositivos da Lei
9.550, de 04 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a construção de
estações e tratamentos sanitários em edifícios e condomínios e dá
outras providências. Com parecer favorável da CCJ pela manutenção
do veto. Em discussão. A votação se dará pelo processo eletrônico. Os
deputados favoráveis à manutenção do veto devem votar “Não”. Os
que optarem pela rejeição do veto devem votar “Sim”. Repetindo: os
deputados que queiram manter o veto do Poder Executivo devem na
votação eletrônica votar “Não”. Os deputados que desejarem votar
pela derrubada do veto, votam “Sim”. Deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (Questão de Ordem)
– É porque o Diário ainda não chegou, Presidente, e a gente queria
saber mais ou menos do que se trata essa votação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Sousa, eu vou explicar. Deputado Marco Aurélio.
Deputado Sousa, o Diário já está vindo, ele atrasou um pouco porque
está muito grande, por conta da Mensagem, as mensagens chegaram no
recesso, também a Mensagem do Governador e aí ficou muito extenso,
mas já está chegando. Este veto se refere a um projeto do Deputado
Ricardo Rios sobre a construção de estações de tratamento de esgotos
sanitários em edifícios e condomínios. Já tem um parecer da CCJ,
Deputado Sousa Neto, pela manutenção do veto, a alegação do Poder
Executivo foi vício de iniciativa. Senhores Deputados, vou liberar a
votação. Repetindo, quem quiser manter o veto do Poder Executivo,
vote Não. Quem quiser derrubar o veto, vote Sim. Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (Questão
de Ordem) – Só para eu fazer o encaminhamento pelo Governo, para

que seja mantido o veto, seja votado Não. Porque, inclusive isso está
de acordo com os deputados que apresentaram os projetos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) – Só para esclarecimento que o Não mantém o veto
governamental.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, em votação, o painel está liberado. A
assessoria está indo aí para resolver o problema do seu terminal.
Senhores Deputados, lembre-se...

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA - Senhor
Presidente, eu estou votando “Não” para manutenção do voto, mas
não estou conseguindo aqui.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores deputados, lembre-se de registrar primeiro a presença
e depois votar. Registrado o voto “Não” do Deputado Edivaldo
Holanda, vou encerrar a votação. Deputado Edivaldo, conseguiu votar.
Deputada Graça também. Encerrada a votação. Peço que liberem o
resultado. Veto mantido com 24 votos “Não” e 4 “Sim”, total 28
votantes. Comunique-se ao Governador. Veto Total encaminhado por
meio da Mensagem Governamental nº 038, referente ao Projeto de Lei
104, de autoria do Deputado Josimar de Maranhãozinho. (lê).
Novamente vou liberar o painel para votação. A justificativa do veto
também foi vício de iniciativa e os deputados que desejarem manter o
veto governamental devem votar “Não” e os deputados que desejarem
derrubar o veto votem “Sim”. Em votação. O painel está liberado.
Senhoras deputadas, falta... Alguns dos senhores desejam votar ainda?
Deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Senhor Presidente,
questão de ordem. É só para aparecer, constar depois no painel quem
votou “sim” e “não”. Porque só está aparecendo “V” de votação. Não,
mas às vezes a gente, às vezes, Deputado Bira, não apareceu “não”,
antes da primeira votação, não.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Na hora que nós liberarmos o painel, Deputado Sousa, vai
aparecer. Concluída a votação. Peço que a Diretoria da Mesa libere o
resultado. Veto mantido, 23 votos “não”, 05 votos “sim”. Deputado
Sousa Neto, o painel está liberado para identificar os votos pela
manutenção e pela derrubada do veto. Veto mantido.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Senhor Presidente,
só para questão de registro. Na votação passada não foi liberado painel.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Tudo bem, deputado Sousa Neto. Projeto de Lei n.º 304/
2017, de autoria do deputado professor Marco Aurélio. (lê). Em
discussão.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, apenas para esclarecer a
todos os parlamentares. São três proposições que trazemos. Uma para
o SALIMP, o Salão do Livro de Imperatriz, outra para a EXPOIMP,
que é a Exposição Agropecuária de Imperatriz, e outra para a FECOIMP,
que são eventos grandiosos que integram não só a Região Tocantina,
mas todo o Maranhão, mostrando o que há de melhor na produção,
seja ela no setor da indústria e comércio, seja no setor literário, seja no
âmbito cultural, agropecuário, são grandes iniciativas de setores em
que a gente traz essa proposição para que tenha esse reconhecimento
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como Patrimônio Cultural Imaterial do Maranhão. São três proposições
e faço questão de destacar a relevância e que nossa região já reconhece
e a gente busca agora esse reconhecimento da Assembleia Legislativa.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rogério Cafeteira.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (questão
de ordem) - Senhor Presidente, queria só aqui parabenizar o deputado
Marco Aurélio por esses dois projetos, por essa iniciativa importante
para a nossa Região Tocantina, deputado Marco. Então gostaria aqui
de me somar a V. Exa. E aqui, senhor presidente, como o professor
Marco Aurélio já disse, nosso querido deputado e colega, para que
tenha reconhecimento em todo o Estado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. A matéria vai para segundo turno. Projeto de Lei n.º
319/2017, de autoria do deputado professor Marco Aurélio. (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Projeto de Lei n.º 320/2017, de autoria do deputado
professor Marco Aurélio. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à
deliberação do Plenário: Requerimento n.º 001/2018, de autoria do
deputado César Pires. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º
002/2018, de autoria deputado Edson Araújo. (lê). Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento n.º 003/2018, de autoria do deputado Bira
do Pindaré. (lê). Requerimento nº 004/2018, de autoria do Deputado
Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº
005/2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). O
requerimento seguinte trata também de uma solicitação de mensagem
de congratulação ao Desembargador Ricardo Duailibe, parabenizando
pela eleição como Presidente do Tribunal Eleitoral.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, pela ordem. Com autorização do autor, eu gostaria de
subscrever.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington, V. Ex.ª autoriza? Então, como se trata
de objetos semelhantes, vou submeter à votação os dois requerimentos.
Requerimento 005 em discussão e votação. Os deputado que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 006 em discussão
e votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Peço à Mesa que registre que o Deputado Eduardo Braide
subscreveu os requerimentos.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Deputado
Adriano Sarney também, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Também o Deputado Adriano Sarney.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Deputado Sousa
Neto, se possível.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Souza Neto e o Deputado Cutrim. Deputada Graça
Paz também.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Deputada Nina
Melo, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Também a Deputada Nina Melo, Deputado Edivaldo Holanda.
Requerimento.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, o Deputado Vinicius Louro também quer subscrever.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Requerimento nº 007...

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, Questão de Ordem. Não sei se V. Ex.ª escutou, mas queria
também subscrever o requerimento anterior. Deputado Vinicius. Eu
peço que registre se algum deputado gostaria de subscrever. Deputado
Zé Inácio. Requerimento nº 007, de autoria do Deputado Wellington
do Curso (lê).

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente,
pela ordem, para orientar o Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão
para rejeitar o requerimento, pedindo assim que os colegas fiquem de
pé na hora da votação.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, como autor do requerimento, eu gostaria de fazer
devido à discussão do requerimento da solicitação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - A discussão está encerrada, mas V. Ex.ª pode encaminhar a
votação do requerimento. V. Ex.ª tem cinco minutos. Se desejar, pode
utilizar a tribuna.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado e que Deus estenda
suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão. Senhor Presidente,
o Artigo 37 da Constituição Federal, a nossa Constituição Cidadã, ela
é bem clara, ela fala dos princípios que regem a Administração Pública.
E, dentre os princípios fundamentais, básicos da Administração Pública
tem-se a transparência e principalmente a transparência dos atos
administrativos, dos atos do administrador público. E é por isso que
apresentamos este requerimento, porque já existe uma demanda
judicializada e pela falta de transparência da Prefeitura de São Luís, a
Prefeitura de São Luís realizou concurso de 2016 para o início de 2017,
da quantidade de vagas apresentadas um número reduzido foi feita a
nomeação de alguns candidatos e, durante todo o ano de 2017, uma
grande quantidade de contratos temporários, contratos precários em
detrimento dos aprovados no concurso público. Já existe inclusive
decisão do STF com relação a isso, com relação à preterição de
candidatos aprovados no concurso público e muitas vezes são
desrespeitados pelo gestor público estadual ou municipal. Durante o
recesso parlamentar, nós fomos procurados por professores aprovados
no último concurso e mantivemos a primeira reunião, aqui na Sala de
Comissões da Assembleia, mesmo no período de recesso, mantivemos
um contato e uma reunião, aqui na Sala de Comissões da Assembleia.
Posteriormente, acompanhamos os candidatos aprovados no concurso
da Prefeitura até o Ministério Público onde tivemos também uma
reunião com o Promotor de Educação, Dr. Paulo Avelar, e
acompanhamos também uma reunião com o Dr. Douglas Martins, na
Vara de Direitos Difusos e Coletivos. Realizamos uma audiência pública,
no auditório da OAB e, durante toda essa peregrinação dos professores,
desde a Sala das Comissões da Assembleia, Promotoria de Educação,
Vara de Direitos Difusos e Coletivos, todos reclamam da mesma
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situação, da falta de transparência, da falta de dados, da falta de
informações. E eu solicito aos demais pares, porque não tem nada
demais dar a solicitação e muito menos a Prefeitura de São Luís, por
meio da Secretaria de Educação, fornecer a relação, dados, informações
da quantidade de professores concursados, nomeados, contratados,
seletivados. E eu creio também que não há necessidade de judicializar.
Então solicitamos por meio de um requerimento na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e principalmente primando pela
transparência na administração pública. E acreditamos que a Prefeitura
de São Luís, que se vangloria no seu site que é uma das administrações
mais transparentes do Brasil, Deputado Adriano Sarney, não farão
objeção nenhuma. E a partir do momento em que o Deputado Rafael
Leitoa solicita que a base do Governo rejeite o requerimento, que
negue o requerimento, causa uma celeuma muito maior. Não teria nem
necessidade de o Deputado Wellington ocupar a tribuna para fazer o
encaminhamento, para fazer justificativa e, mais importante, invocar a
Constituição Federal de 88, que trata da transparência do serviço público
no seu artigo 37. É o mínimo, é o básico para todo e qualquer gestor
público. É o mínimo e é o básico. Então eu apelo para a consciência de
V. Exas., porque é um simples requerimento. E eu creio que não há
necessidade de eu fazer o requerimento ou a solicitação e muito menos
de judicializar uma demanda tão simples, que é o fornecimento de
dados, fornecimento de informações. Senhor Presidente, só para
concluir. Nós temos duas leis, uma estadual e uma federal, que são leis
de acesso à informação. Todo e qualquer cidadão pode ter acesso à
informação. E aí fica o nosso questionamento: Por que relutar tanto em
liberar informações que deveriam estar à disposição da sociedade, da
população, dos professores de todo e qualquer cidadão? Sendo assim,
Senhor Presidente, solicito a todos os deputados e demais pares que
votem pela aprovação do requerimento para que possamos ter as
informações com relação aos dados da educação na Prefeitura de São
Luís. Era o que eu tinha para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Senhor Presidente
Othelino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Só para
ratificar o encaminhamento pela rejeição do requerimento. Com uma
rápida consulta na Internet, a gente tira a folha do Portal da
Transparência do município de São Luís, em que estão constando os
servidores com seus salários, seus vencimentos. Então acho que o
objeto da questão é desnecessário, por isso se faz a gente encaminhar
pela rejeição do requerimento o Bloco Unidos pelo Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores deputados em votação. Os deputados que forem
favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, não procede.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, a discussão está encerrada. V.Exa. já
encaminhou. Vamos fazer a votação. As discussões estão encerradas.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO-
Deputado, as discussões estão encerradas, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, já que é tão simples, já que está no site, já está na

transparência, o que custa aprovar? Nosso requerimento é bem mais
abrangente. Ele solicita também a possibilidade de aposentadorias.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Conclua, Deputado Wellington. V. Exa. já teve tempo para
encaminhar. Em votação. Os deputados que aprovam o requerimento
do Deputado Wellington permaneçam como estão, os que forem
contrários queiram ficar de pé. Requerimento rejeitado. Requerimento
à deliberação da Mesa: Requerimento n.º 008/2018, de autoria do
deputado Wellington do Curso. (lê). Deferido. Requerimento n.º 009/
2018, de autoria do deputado Wellington do Curso. (lê). Deferido.
Requerimento n.º 010/2018, de autoria do deputado Edson Araújo.
(lê). Deferido.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Senhor Presidente,
com a anuência do deputado, eu queria subscrever.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Imagino que todos os deputados que queiram subscrever
tenham a permissão do autor, deputado Edson. Peço à Mesa que
registre que todos os deputados subscrevam o Requerimento.
Requerimento n.º 013/2018, de autoria do deputado Ricardo Rios. (lê).
Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da sessão ordinária de quinta-
feira, 08 de fevereiro: Requerimento n.º 014/2018, de autoria do
deputado Wellington do Curso; Requerimento n.º 016/2108, de autoria
do deputado Rafael Leitoa. Senhores deputados, senhoras deputadas,
com a licença que acaba de ser deferida, do deputado Ricardo Rios,
assume o mandato o deputado Jota Pinto que já está aqui presente no
Plenário, a quem disponibilizo cinco minutos para, se assim desejar,
fazer uma saudação aqui na tribuna. O deputado Jota Pinto está
dispensado do juramento por já ter feito nesta legislatura. Com a palavra
o deputado Jota Pinto, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhores membros da Mesa, senhores
deputados, deputadas, galeria, imprensa, servidores desta Casa. Sempre
é um prazer enorme voltar a esta Casa como visitante, como parlamentar
e hoje fomos convocados, de acordo como está na lei, para assumir no
lugar do Deputado Ricardo Rios, Senhor Presidente. Estou aqui como
está na convocação, eu queria ler durante esses cinco minutos divididos
em três partes. Primeiro quero falar da tristeza pela ausência, por
chegar aqui e não encontrar mais o Deputado Humberto Coutinho. Eu
tenho que fazer esse registro pelo grande homem, pelo grande amigo,
pelo grande parlamentar que foi e da forma como exerceu o seu mandato
e a presidência desta Casa. Fica aqui esse registro pelo carinho que eu
tinha pelo Humberto Coutinho. A outra parte, Senhor Presidente, eu
queria desde já desejar a Vossa Excelência sucesso nessa nova missão,
que Deus possa lhe dar sabedoria divina para conduzir os trabalhos
desta Casa ao lado dos colegas deputados que fazem parte desta Mesa.
Eu tenho absoluta certeza de que Vossa Excelência tem toda a
capacidade, toda a tranquilidade para exercer na sua plenitude a
presidência desta Casa. Portanto, fica aqui a nossa torcida. Eu tenho
absoluta certeza de que Vossa Excelência terá toda essa competência. E
por fim...

O SENHOR DEPUTADO STÊNIO REZENDE – Deputado,
só me conceda um aparte, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO – Posso sim,
Deputado.

O SENHOR DEPUTADO STÊNIO REZENDE (aparte) -
Deputado Jota Pinto, eu fiz questão de pedir um aparte primeiro
porque eu convivi com Vossa Excelência aqui durante quatro anos num
mandato efetivo que Vossa Excelência conquistou e hoje mais uma vez
nós vamos ter a oportunidade de poder usufruir do bom convívio do
amigo, do deputado, do cidadão Jota Pinto. Esta Casa, sem dúvida
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nenhuma, ganha muito com sua experiência, com seu trabalho, com sua
altivez, com seu otimismo. Por isso eu fiz questão de pedir aparte para
dar as boas-vindas ao nobre colega deputado. O Deputado Jota Pinto,
mesmo não estando aqui, como deputado eu tenho acompanhando o
seu trabalho no Maranhão, ajudando o Prefeito de São Luís, o nosso
amigo Edivaldo Holanda Júnior, nas articulações políticas pelo interior
do Maranhão, principalmente a Baixada, ocupando um espaço que
Vossa Excelência sempre soube ocupar como muito trabalho e lealdade
aos seus amigos. Portanto, seja bem-vindo. Esta Casa se sente feliz em
tê-lo mais uma vez no exercício do parlamento. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO – Quero agradecer a
palavra do Deputado Stênio. Da mesma forma, eu tenho a maior
admiração pelo trabalho que Vossa Excelência vem fazendo no Estado
do Maranhão. Senhor Presidente, continuando, eu queria destacar
também e agradecer as palavras do Deputado Edivaldo Holanda. Eu
fico muito feliz de ouvir de um deputado que eu considero um dos
deputados mais qualificados do Estado do Maranhão, um deputado
que nós temos um orgulho de ter como amigo. Eu tenho orgulho de
andar pelo Estado do Maranhão e ouvir o povo do Maranhão dizer que
Vossa Excelência é um deputados que trabalha em prol do povo do
Estado do Maranhão. Fico agradecido e saiba que nós voltaremos
amanhã para continuar no exercício do cargo de Secretário, para
contribuir com o mandato do Prefeito Edivaldo Holanda Júnior, um
Prefeito que vem fazendo muito pela nossa cidade. E eu queria muito
destacar dois pontos importantes que vêm sendo feitos aqui em São
Luís e eu gostaria de chamar atenção, inclusive para os Deputados que
ainda não conhecem, que ainda não foram ainda visitar os Ecopontos
que têm em São Luís, os Ecopontos que têm em São Luís que são
pontos onde, hoje nós temos nove Ecopontos prontos, em São Luís, e
um já para ser inaugurado no Anil e esses Ecopontos, Deputado
Fernando, recebem pequenos resíduos que têm de construção.
Antigamente, o carroceiro colocava o lixo que pegava em sua carroça
em qualquer lugar. Hoje tem nove Ecopontos, em São Luís, isso
praticamente atingindo 30% da população, mais de 30%, mais de 300
pessoas hoje colocam alguns pequenos resíduos de lixo nesses pontos.
Os carroceiros que colocavam esses lixos em qualquer lugar, nas
esquinas, nas avenidas, em qualquer ponto, hoje eles têm um local para
colocar ecologicamente, corretamente, em um local apropriado, que
são os Ecopontos. Portanto, eu quero parabenizar a minha amiga Carol
Estrela e o Prefeito, que fez com que a nossa cidade tivesse pontos
importantes para coleta de lixo, para que não possa se ter acúmulo de
lixo em alguns pontos da cidade. Outro ponto importante que eu quero
destacar, a Feirinha da Cidade, que é um sucesso, eu tenho certeza de
que muitos deputados já passaram por lá, revitalizou, deu vida ao
Centro Histórico, hoje o charme da cidade no final da semana, no
Centro Histórico, é a Feirinha da Cidade. Então, nós gastaríamos de
convidar aqueles deputados que ainda não visitaram e que não foram
na Feirinha da Cidade que vão lá. Além de você ter os nossos produtos
vindo dos polos de produção da Ilha, você tem a cultura lá. É o Bumba-
Boi, é o tambor de crioula, você vê muitos turistas, mas você reencontra
muitos amigos que você, até ao longo de muito tempo, não revia naquele
ponto. Portanto, eu quero parabenizar o prefeito de São Luís por
muitas obras que está fazendo em São Luís, mas, destacando dois
pontos, o Ecoponto e a Feirinha da Cidade. Meu querido Presidente,
eu, a partir de amanhã, já assino hoje pedindo que eu possa me ausentar,
a partir de amanhã, a gente retorna para a Secretaria de Articulação
Política. Então, nós vamos nos licenciar também para que possamos
exercer a função de secretário. Eu quero agradecer a acolhida do Senhor
Presidente e dos senhores deputados, das senhoras deputadas desta
Casa, como sempre, dos servidores, uma acolhida sempre muito
carinhosa e de forma respeitosa. Desejo a todos, nesse ano legislativo,
sucesso a todos e que seja um ano exitoso e que todos possam ter
sucesso no trabalho, na recondução nesta Casa no próximo ano.
Parabéns a todos e um bom dia!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Comunico aos senhores deputados que será realizada a eleição
para o cargo de 4º vice-presidente desta Casa amanhã às 11h30. Só
ratificando o comunicado que já fiz ontem. Será aqui neste plenário.
Os registros deverão ser feitos até amanhã às 10h30 junto à Mesa
Diretora. Registro a presença do Vereador Antônio Garcez. Seja bem-
vindo, Vereador.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Inscrito o Deputado Raimundo Cutrim, por trinta minutos,
com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa,
internautas. Primeiramente, eu queria me solidarizar e me irmanar ao
Projeto de Lei do nosso colega Stênio Rezende, nº 12, onde fica
denominado Hospital Doutor Humberto Coutinho o Hospital do
Servidor. Levando-se em consideração que o Deputado Humberto
Coutinho era servidor público estadual, médico do estado. Eu acredito,
eu tenho certeza que vai ser por unanimidade e merecida esta homenagem
ao nosso querido ex-presidente da Assembleia Legislativa. Mas hoje
eu gostaria de falar das ações do Governo, nós temos a Secretaria o
Programa mais IDH, e as secretarias envolvidas: Secretaria de Estado e
Direitos Humanos e Participação Popular, Secretaria de Agricultura
Familiar, Secretaria de Desenvolvimento Social- Sedes, Sagrima entre
outras. E o Governador se ateve mais a aqueles 30 municípios com o
menor IDH do nosso estado e do Brasil, pois a situação é muito difícil.
Nós temos o programa também das Escolas Dignas, por meio da
Secretaria de Estado da Educação, também, para substituir aquelas
escolas, sem condições de palhas naquela situação que todos nós
conhecemos. E o compromisso do Governo até o final é substituir
todas essas escolas inadequadas à educação das nossas crianças. O
Programa Mais Produção por meio da Secretaria envolvida, a Sagrima.
Saber que o Governador, por meio desse programa com parceria com o
Sistema de Agricultura Familiar, Agência Estadual de Pesquisa e
Extensão Rural e o Iterma. Também o Programa Agropolos das mesmas
secretarias, o Programa Mais Asfalto, Programa Bolsa Escola, que era
um compromisso do Governador, das suas campanhas, das nossas
campanhas. Restaurantes Populares já são 22. E a previsão do Governo
até o final, se Deus quiser, são 52 unidades. Entre outras ações do
Governo, Programa Mais Sementes, por meio da Secretaria de
Agricultura Familiar e também por meio de ações do governo que já
atendeu 8.000 famílias, o Sistema Integrado de Tecnologia Social que
prevê a produção, com fomento, de R$ 2.700,00 por família. Temos
aqui a Saúde, que agora teve a entrega de várias ambulâncias, é um
compromisso de governo. Teremos a construção do Hospital de
Urgência e Emergência em São Luís, na São Luís Rei de França, que é
um compromisso dele, já está em fase de licitação. Entrega de viaturas
em que todos acompanharam, mais a extensão do Centro Tático Aéreo,
Casa da Mulher em Imperatriz. E na área habitacional, a previsão de
4.300 unidades habitacionais, sendo 2.048 casas destinadas a servidores
públicos no Parque da Independência, na antiga Expoema, onde a nossa
sugestão é que a partir do momento em que o servidor público adquira
tem que ter uma carência para que possa vender ou sublocar. Na área
de Esporte temos os kits esportivos, quadra de esporte,
motoniveladoras, tratores e demais programas, principalmente para
atender os pequenos agricultores. Dentre essas ações, nós temos que
entender que é programa do governo, não é de deputado A, deputado
B, pois muitas vezes se vê ‘olha, o deputado está entregando’, mas é
uma ação de governo. Nós deputados da base do governo temos que
dar sustentação ao governo para que ele possa cumprir os seus
compromissos de campanha. Então não é o deputado Cutrim, não é o
deputado João ou Pedro que está entregando Mais Asfalto, é um
compromisso do Maranhão todo. Ambulâncias, todos esses programas
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são ações de governo. Mas vi domingo no Fantástico, vários trechos
sobre aquela deputada federal que foi indicada para o Ministério do
Trabalho e ainda está naquela... embora eu ache, pessoalmente, que
decisões do Presidente da República só o Supremo, mas no Brasil um
juiz de primeiro grau suspendeu e agora o Supremo vai definir. Então
são coisas que a gente não entende e que estão em desacordo com a
Constituição Federal. Então qualquer ato de Presidente da República
só o Supremo e aqui como foi esse fato em que a gente vem
acompanhando. Mas vamos esperar que resolva. Ouvi atentamente
aquelas versões que ela fez, nas reuniões, com seu pessoal, ela vereadora
licenciada, para ser candidata a deputada. O que a gente vê claramente
ali é que há indícios de crimes previstos na lei eleitoral. A partir do
momento em que você condiciona o voto, dá voto em troca de alguma
coisa, de algum acordo, já passa a ser crime. Então ali ela praticou
diversos crimes previstos na lei eleitoral. Mas o que a gente vê aqui
também em nosso Estado são fatos similares. Aqui tem um secretário
de Estado que foi a alguns prefeitos, e disse: ‘Olha, eu vou dar isto aqui
para ti para você votar em mim. Se não for, eu não dou. Ora, esse
secretário, são ações do Governo que eu falei agora, e quais são essas
ações? Eu vou dizer aqui o que os prefeitos falaram. O Prefeito de
Senador La Rocque, esse secretário foi lá e prometeu alguns recursos e
obras ou fatos para aquele município: ‘mas só encaminho se você
votar em mim’. Então aí há previsão legal de crime eleitoral, a partir do
que você condiciona. Prefeito de São João do Caru também. Prefeito
de Presidente Vargas, Wellington. Prefeito de Bom Jardim, onde é
votado o Deputado Neto Evangelista. Prefeito de Pindaré Mirim, onde
é votado o Chefe do Gabinete Civil, o Marcelo. Então são fatos que
nós não podemos aceitar. Secretário do Governo condicionando favor
para colocar, tendo que votar nele. Isso é crime, nós não podemos
como Assembleia Legislativa, a população e o Ministério Público, não
podemos aceitar fatos dessa natureza. Então nós chegamos a um estágio,
em pleno ano de 2018, que os gastos exorbitantes têm que ser
fiscalizados. Há candidatos que chegam ao município e dizem: olha, eu
vou de dar tanto para você votar em mim, com umas estruturas fora da
nossa realidade. Então o voto não cai do céu, uma pessoa não pode
aparecer com 100, 200 mil votos se não tem um trabalho no Estado, só
pelo fato de ter dinheiro para comprar? Nós temos que analisar e
verificar que as coisas mudaram depois da Lava Jato. A população tem
que denunciar. Aqui tem outro caso específico, concreto. O ex-prefeito
de Nova Olinda é meu amigo há muitos anos e eu fui lá exatamente no
Dia dos Professores. Ele apresentou no ano passado, todo o grupo
dele estava, eu também estava, o pré-candidato Gil Cutrim e o Everton
Rocha estavam lá. Nós tínhamos um compromisso no dia 15 de outubro
de 2017 no município de Nova Olinda, na residência do ex-prefeito,
Senhor Demar Sobrinho. Naquela ocasião, além do Deputado Cutrim,
estavam o pré-candidato ao Senado e o pré-candidato a deputado
federal. Naquela oportunidade, foram apresentados nós três como
candidatos do grupo. Para minha surpresa, tomei conhecimento em
blogs que ele já estava com outra pessoa, secretário, chegou lá, eu vou
dar isso, aquilo outro, fez um acordo, aquilo que o Deputado aqui 90%
não tem, como eu não tenho, e o Deputado resolveu o problema dele,
na realidade e outra vendido o voto do povo de Nova Olinda. Então
estes são as pessoas que representam o município, que não tem
credibilidade, não tem honestidade sequer de dizer, olha, Doutor Cutrim,
eu fiz um acordo aqui, porque aqui eu vou poder vender o voto do
povo do município. Sequer teve a dignidade de me ligar. Olha esse aqui
ele vota para quem ele quiser. Agora, o cara tem que ser homem, tem
que ter compromisso, tem que ter dignidade, tem que ter a sua história.
Isso é história de quem não tem, como é que o povo vai acreditar, como
é que pode ter credibilidade, em Nova Olinda, um homem dessa estirpe?
Sem credibilidade. O cara tem que ser homem. Eu estava dizendo ainda
agora para Levi, com relação à votação de manhã que ele me pediu o
ano passado, o voto para quatro vice-presidente, eu vou votar em
você, nunca mais eu o vi, vieram outros colegas, eu disse: Olha eu
tenho compromisso. Então, a nossa palavra é nossa história, nós não
podemos estar mudando, gente. Nós não podemos, o Secretário não

pode estar condicionando o voto, é difícil. Então o Ministério Público,
o Governo tem que fiscalizar mais, para que isso não continue ocorrendo
e para que a base não fique ....

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado
Cutrim, um aparte depois, Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Wellington também, por gentileza, dada a importância do
seu pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM – Só um
minuto, então, nós temos que ter uma base sólida, todo mundo tem
espaço, Deputado não precisa estar tomando de um ou de outro,
oferecendo sonho e comprando fantasia. Nós temos que ter palavra,
tem que ter correção com os colegas. Então, todo mundo tem espaço.
Todos nós temos espaço. Então eu acho que o governo tem que verificar
esse assunto, é um assunto sério, eu estou andando nos municípios e
aqui eu não disse os nomes dos secretários por falta, para não ser
deselegante. Mas todos vocês sabem. Aqui o Deputado Júnior Verde
fez uma convocação depois, ficou o dito pelo não dito, não sei por que
ele não falou o que ele pensava inicialmente. Então, mas são pessoas
que estão condicionando o voto. Isso é crime. Isto é crime eleitoral e eu
não aceito e eu duvido algum de vocês aqui da Oposição dizer que
Cutrim foi conversar com algum prefeito ou com algum aliado dizendo
que eu vou fazer milagre, eu não faço isso. Aqui teve o Sarney Neto, aí
ano passado, Adriano Sarney aí veio um prefeito dele. Eu digo: Não.
Nosso, vim aqui onde ele. Como Roberto Costa também veio uma vez
dele e eu digo não, ele é seu amigo, vamos ajudar. Nós temos que ter
decência com os colegas. Eu estou enderençando aqui um ofício também,
são fatos graves, esses aqui são os documentos, aqui do anexo do
ofício, aqui estão tudo isto são anexos. Eu não faço denúncia infundada,
eu faço com documento e com responsabilidade. Estou encaminhando
hoje um oficio ao Senhor Governador, o Oficio nº141/2017, comunicando
a Vossa Excelência os seguintes fatos, através dos quais, o atual diretor
do hospital de Carutapera estava e está praticando crime previsto na
Lei Penal substantiva e atos de improbidade administrativa. São dois
crimes. O ato de improbidade administrativa não é crime, são atos de
improbidade administrativa. Vejam bem, ocorre que na época do
instituto anterior eram repassados para ele, depositados na conta dele,
que estão aqui os comprovantes aqui, os comprovantes, extratos de
bancos, dez mil reais todo mês para conta desse cidadão, dez mil reais.
E têm algumas pequenas empresas, entre uma delas depositava todo
mês dois mil reais. E estão aqui os extratos bancários. Aqui eu não
estou inventando e nem fazendo política baixa. Nós não podemos
resolver problemas político-partidários como pessoal, não. Aqui são
fatos concretos e que têm que ser apurados. O referido diretor também,
na época, comprava mercadorias no fornecedor, onde ali, dentre aqueles,
ele comprova material para a pessoa física dele, porque o hospital só
vai em caixa, e lá eram pessoas. Estão aqui as notas fiscais da empresa
que fornecia, todas as empresas. Esse é um fato, fato concreto. Também
o diretor ora em questão, segundo informações, atestava notas de
manutenção de autoclaves e lavanderia do hospital, senhores, sem que
eles dessem a manutenção. E, por último, o negócio está tão vergonhoso,
é tão assim, para você ter uma ideia do meu conhecimento, também
tem um veículo gol do Estado. Eu não sei se ainda esta lá. Pertencente
ao Estado, presta serviço ao Estado. Esse referido diretor, segundo me
comunicaram, retirou o ar-condicionado do carro e os pneus para botar
no seu. A que ponto chegou, a que ponto chegamos. E por mais grave
ainda que aquelas pessoas, tem dois funcionários, duas pessoas
empregadas no hospital, o Geilson e o Giovane, que trabalham na
portaria e dirigem o carro como se fossem motoristas, mas sem sequer
ter carteira de habilitação, nem sequer têm carteira de habilitação. Então
um negócio gravíssimo diante dos fatos ora expostos. E tem mais uma
agora, por último, depois foi trocada a empresa. Tem outra empresa. A
informação é que cada médico tem que passar para conta deles 700
reais. Isso tudo é na conta, no ato. Estão aqui os extratos, não está se
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inventando, 700 reais agora. Diante dos fatos ora expostos e
considerando, a meu ver, esse diretor não tem condições profissionais
de permanecer à frente daquela instituição de saúde. Ali no hospital de
Carutapera tem mais de 20 anos, é o primeiro hospital da região. Aí há
poucos dias ouvi que queriam colocar para o município, mas é o maior
crime e o governador com certeza não vai fazer isso em colocar um
hospital de referência que vem servindo a população em mais de 20
anos, para municipalizar. Não tem condições. Então, graças a Deus,
acho que o governador repensou e retirou a ideia. Mas era uma pressão
para que ele municipalizasse, mas não tem condição. Mas, meus amigos,
como eu ia dizendo, diante do exposto e considerando, como já disse,
assim sendo eu solicito a V. Ex.ª, senhor governador, que determine de
imediato a apuração dos fatos aqui especificados, todos com
documentos em anexo. E finalmente há informes de que esse mesmo
diretor está testando, continua testando notas de valores vultosos, R$
2 milhões, R$ 1.800,00, valores altos sem sequer ter o cuidado de
verificar a origem dos documentos. Não sabe realmente, não analisa,
simplesmente colocou carimbo, atestado e o governo paga. Então são
fatos que temos... e eu sempre disse que o maior crime do Estado foi
ter colocado aqui 72 hospitais para serem terceirizados. Sempre vamos
ter problema. O ex-secretário de Saúde, da época, eu disse: “Olha, vão
fazer os hospitais e vai ficar na história do Maranhão. Virão governadores
e mais governadores e ninguém vai ter condições de administrar setenta
e poucos hospitais terceirizados”. É difícil. O governador, nem este e
nem o que vem, nem o outro vão ter condições de administrar. O
governador tem feito o que pode dentro da sua estrutura, mas tem
coisas, como nesse caso, que fogem ao controle. E temos aqui, como
deputado, temos que ser homens e profissionais, embora na base do
governo, mas temos que ter a coragem de denunciar o que está errado.
Não é porque estamos a favor do governo que podemos ser isentos.
Não! Eu sou do governador, sou aliado, eu não sou aliado entre aspas,
de conversa ou de estar puxando-saco, eu sou aliado dele 24 horas,
agora, eu não submisso. E falo o que penso. Falo o que penso, o que
acho que está errado e esse é um caso grave e tem que ser apurado para
que possa ficar esclarecido. Estou encaminhando com todos os
documentos, extratos bancários, notas fiscais, com tudo legal e não
estou fazendo uma denúncia vazia, estou fazendo uma denúncia
concreta, com responsabilidade, com dignidade e com apreço à
população daquele município de Carutapera. Porque tenho muito
carinho por aquela população dali e, graças a Deus, eu fui votado nessa
última eleição em 200 municípios. Então isso prova que quando fui
secretário, trabalhei em todos os 217 municípios. Naquela época, nós
fizemos o possível, evidentemente que falta muita coisa. O Governador,
por mais que tenha investido, está faltando muita coisa. Aqui no caso
do bombeiro, quando eu assumi em 97, quando eu saí, a corporação
ficou com 925 bombeiros, hoje nós temos 1.400, mas nós já temos dez
companhias independentes no interior. Então, Governador, estou
mandando uma indicação para que possa fazer um concurso agora e
aproveitar essa deixa, por quê? Nós temos dez companhias
independentes no interior do Bombeiros, mas uma companhia
independente, meus amigos, tem que ter 90 homens, um pelotão com
30, um batalhão tem que ter três companhias independentes que são
270 com mais dois pelotões, então nós vamos botar um batalhão para
fazer graça? E o pessoal? Então, numa companhia independente, o
correto é ter 90 homens, um batalhão precisa de companhias
independentes e mais dois pelotões, sendo cada pelotão com 30. Isso
é um batalhão. Então nós estamos aqui, já vou conversar com o
Governador para que ele analise a situação e veja se pode fazer um
concurso para colocar praça do Corpo de Bombeiros para dar
sustentação a essas unidades que foram agora, mas ainda existem
algumas, para que o Governador possa dar mais estrutura,
principalmente na área dos bombeiros, tanto na área do verão como no
inverno que precisa do bombeiro. Então é uma atividade muito boa,
mas precisamos de mais gente. Então, a princípio, era só isso aí. Se os
senhores quiserem perguntar, vejam aí a ordem para que a gente possa.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) –
Deputado Cutrim, Deputado Vinicius Louro logo para iniciar.
Primeiramente, quero parabenizá-lo pela coragem. V. Ex.ª faz parte do
partido do Governador Flávio Dino, o PCdoB, eu sou da base do
Governo Flávio Dino, do Partido PR, mas me solidarizo pela forma
como V. Ex.ª veio a esta tribuna e levantou vários temas, várias questões.
Eu só queria trazer um assunto, que é a questão dos secretários. Eu
acho que o Governador tem que buscar mais atenção dentro do Governo,
haja vista que a maioria dos seus secretários são candidatos. Então, da
mesma forma, eles têm interesse próprio e não adianta a gente, nas
nossas bases, prefeitos virem aqui no Governo do Estado e aí vai
despachar com o secretário e a primeira coisa que ele pergunta é com
qual deputado o prefeito está. O prefeito responde: ‘Rapaz, tu tem
essa demanda aqui, mas, para liberar, arruma dois, três vereadores’.
Essa é a primeira questão que está acontecendo no Governo do Estado.
Isso estou falando como testemunha. Outra questão que o Governador
tem que também ter mais atenção é a questão dos secretários que estão
fazendo política no interior do Maranhão, porque eu acho bem salutar
isso, eu faço uma crítica construtiva, pois acho bem salutar o
Governador olhar realmente quem são os candidatos a deputados tanto
estaduais como federais e olhar seus aliados porque, na região do Médio
Mearim, tem secretário e, em outras regiões, também há secretário,
mas se vê os aliados desse secretário, ele não vota com o governador de
jeito nenhum. Entendeu? E isso é muito salutar, porque nós da base
aprovando tudo que o governo manda para esta Casa, fazendo parte da
base do governo e aí nós estamos sendo ali, vamos dizer, discriminados
dentro do governo, quer dizer, que aqui dentro eu sou situação e lá na
base eu sou oposição, porque é a nossa forma de tratamento que nós
estamos tendo nas nossas bases. E isso é preocupante, no período
eleitoral, eu escutei do Governador, logo no início do mandato que ele
não ia permitir que nenhum secretário saísse candidato a deputado
estadual ou federal, mas eu faço parte da base do governo e vou continuar
na base do governo, mas eu peço que o governador tome atenção sobre
os candidatos, secretários candidatos, principalmente, pois eu posso
responder na região do Médio Mearim, mas que possa realmente
administrar essa situação porque ela é muito periclitante, no caso mais
concreto os aliados do seu partido, lá na região do Médio Mearim, que
foram vice-prefeito lá, uma estrutura gigantesca de empregos, uma
estrutura gigantesca eu nunca vi, eu até pensei que emenda parlamentar
era só para deputado, mas com emendas ajudando o carnaval de
municípios, a gente fica aqui é, como, por exemplo, lutando para que
sejam liberados R$ 200 mil, agora no carnaval. Imaginemos nós,
deputados, porque eu, pelo menos, sou um deputado que tem muitos
maiores do que eu aqui, porque eu só tenho 4 Prefeituras onde eu
tenho como prefeitos aliados, então a gente tem um trabalho intenso e
imaginemos nós, pessoas que não estão dentro desta Casa e colocando
recursos para municípios. Quero parabenizá-lo, são estas as minhas
palavras, eu não estou aqui falando e peço a orientação ao líder do
governo aqui que realmente despache com o Governador, despache
com o secretariado para realmente trazer uma posição para nós
deputados da Base porque nós não podemos aceitar esse secretariado
realmente usando da máquina pública, principalmente contra os
deputados da Base. São estas as minhas palavras, muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM – Só para
concluir, gostaria de agradecer o aparte, mas a situação é esta, nós não
podemos de forma nenhuma, eu fui secretário muitos anos, mas eu
duvido aqui algum deputado que diga, daquela época, que diga que eu
prejudiquei A, B ou C, dentro do sistema de segurança pública. Eu
sempre advogo a questão que nós não podemos, o secretário tem que
atender a população, nós não podemos fazer política partidária
nenhuma na saúde, na educação, na segurança, não tem como, porque
nós temos que atender, a população precisa de segurança, ele tem que
está ali independente de quem seja. A saúde é a mesma coisa, a educação
é a mesma coisa, então a partir que passe para que o Secretário possa
fazer política partidária, dá o direito a quem não tem, fica difícil.
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O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Deputado
Cutrim, V. Exa. me concede um aparte?

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Deputado
Edilázio também...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Eu estou aguardando aqui ainda, deputado...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Eu peço que conceda só apenas o aparte do
Deputado Eduardo e os outros podem usar o Tempo dos Blocos,
porque já se esgotou o tempo.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (aparte) –
Primeiro, Deputado Cutrim, dizer que V. Exa. é tido como um homem
de coragem e que sobe a esta tribuna para falar os fatos de acordo com
o que aconteceram e por isso quero parabenizar V. Exa. pelo
pronunciamento de hoje. Em relação aos temas que V. Exa. trouxe não
vou entrar, detalhadamente, em nenhum, mas só dizer o seguinte:
Lembro-me que quando da campanha, o atual Governador chegou a
usar a frase que “os Leões nunca mais voltariam a rugir”, principalmente
na utilização dos recursos públicos. E o que a gente percebe, talvez
seja o Governo de toda a história do Maranhão que já passou que mais
terá secretários candidatos. E o mais grave, não só em relação aos
números, mas em relação aos métodos que vêm acontecendo, que V.
Ex.ª tão bem declinou aí da tribuna. Por outro lado, quero dizer e deixar
registrado, e esse é o motivo maior do meu aparte, que lembro que V.
Ex.ª se dispôs a apoiar o atual grupo político. E foi com muita coragem
e de forma muito destemida. Talvez, com o passar do tempo, e eu
acompanhando aqui, é a minha opinião enquanto parlamentar e colega
seu aqui, o atual Governo não tenha dado a importância a sua
experiência e a seu trabalho prestado no Maranhão. Vejo matérias
importantes que tratam da segurança pública e que V. Ex.ª, talvez, eu
não sei, não tenha sido consultado, nem antes de chegar, nem após
chegar aqui. Quero trazer como exemplo prático um tema que nós
teremos e que é praticamente a reforma da organização da Polícia Civil
e que chegou no final do ano passado e já queriam que fosse votado no
mesmo dia. E lembro-me do pronunciamento de V. Ex.ª para que não
acontecesse, porque mexe com o conselho de Polícia Civil, mexe com a
estrutura da nossa Polícia Civil. Então eu acho que esse Governo
deveria utilizar de forma positiva a experiência de V. Ex.ª, aproveitar
todo o trabalho que V. Ex.ª já prestou à segurança pública do Maranhão,
mas o que acontece é o contrário. Vejo, inclusive, uma desatenção, e é
esse o termo que vou usar, em relação ao seu trabalho e ao seu mandato.
E por conta disso, Deputado Cutrim, eu tenho certeza que V. Ex.ª será
muito bem vindo ao novo projeto Pensando o Maranhão. V.Exa. será
muito bem vindo a um outro caminho que poderá ser tomado em
relação ao Maranhão. E fica o convite aqui para que V. Exa. possa fazer
a reflexão, até porque V.Exa. é um deputado de sorte, já demonstrou
isso. Para o lado que V. Exa. esteve acabou chegando vitorioso. Portanto
fica o convite a V. Exa. para pensar em um novo rumo para o nosso
Estado do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM – Eu
gostaria de agradecer o aparte. E eu não gosto de falar por trás nem
mandar recado. Isso é um fato concreto. E eu duvido alguém dos senhores
dizer o contrário do que eu estou dizendo, porque disto eu estou com
documento e com fatos concretos. Agora na época em que eu saí, eu saí
não foi porque eu achava que o Flávio ia ganhar. Eu saí porque o que
fizeram comigo destruíram, tentaram destruir a minha vida ou
destruíram, porque eu perdi meu filho em razão daquela perseguição.
Então eu disse: Olha daqui eu saio e nunca mais eu volto. E não voltarei
nunca mais. Não adianta, ainda agora teve uma pessoa... Eu disse: Olha
esse é um assunto que eu não converso. Então eu estarei do lado do

Flávio Dino até enquanto me convier e a ele também. Mas eu sou leal.
Eu não sou daqueles que ficam falando e depois na frente ficam puxando
saco. Eu digo o que penso. Então eu digo: Governador, é isso, isso e
isso. Se o Governador estiver sozinho correndo com uma bandeira, eu
estou correndo atrás dele. Enquanto eu estiver com ele, eu só tenho um
lado, eu não tenho dois. Agora vêm esses fatos, hoje, com muitos
secretários cada um fazendo campanha, usando a estrutura do Governo,
usando as ações do Governo. O Governador... Eu estava falando há
poucos dias, são 1.400 poços, isso é um fato histórico no Maranhão.
Então nós não podemos aceitar que alguns secretários fiquem usando
as ações do governo, os colegas deputados mesmos estão usando ações
do governo para dizer que estão levando, outro e outro. É ação de
governo. O governador tem muitas ações boas, um trabalho muito
bom, agora do jeito que está, uma campanha dessa desenfreada, cada
um buscando votos, usando a estrutura da Secretaria! Ou mesmo que
não usasse, não podemos usar a estrutura de Secretaria para beneficiar
só o governo. Isto não é papel do governo. Em uma distribuição de
sementes, eu dizia: ‘olha, bota para um prefeito, ele não manda para
outra ala’. Aí eu sugeri para o governador que mandasse para as
Associações, porque manda para o prefeito e se ele não tiver a outra
ala, não é dele, e ele não manda a semente. Então aqueles que estão
sacrificados não fazem seus plantios. Então tem que distribuir é para
as Associações, independente de prefeito. Chega, coloca, levantam as
Associações e entrega para que eles possam plantar e ter o seu milho e
aquelas coisas que vão vir do governo. E é isso, o compromisso do
governo nas ações para beneficiar a população e não uma pessoa.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Eu me
inscrevi para logo depois do deputado Eduardo Braide e acho que
agora todo mundo quer.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Antônio Pereira, peço a gentileza
aqui, porque já estourou o tempo em seis minutos e tem o tempo do
Bloco ainda, que V. Exa. pode usar. Peço a benevolência de V. Exa.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Um
minuto, deputado. Um minuto, Presidente, não mais que isso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Vou respeitar, porque é V. Exa.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (aparte) -
Deputado, V. Exa. falou algumas verdades, e é preciso ser ditas, em
relação ao seu comportamento diante dos colegas, em relação às
lideranças políticas do Maranhão, é verdade e sou testemunha disso.
Inclusive comigo mesmo V. Exa. já chegou e me disse: “Deputado, vá
conversar com fulano, porque não vai mais votar em mim e pela sua
proximidade da região, vá lá procurar”. Então V. Exa. é extremamente
ético nesse sentido, redundância até falar isso, em respeitar as lideranças
dos seus colegas. Em relação às denúncias que V. Exa. faz, quero dizer
que são denúncias muito graves, é muito corajoso da parte de V. Exa.
trazer isso aqui a público para que toda a imprensa possa escutar,
possa divulgar. E tenho absoluta certeza que dado a gravidade da situação
e das denúncias, tanto o Secretário, aí em especial de Saúde, Dr. Carlos
Lula, tenho absoluta certeza que tem a obrigação, tanto o Governo do
Estado, também o governador do Estado, Dr. Flávio Dino também, a
obrigação de buscar, de investigar essas denúncias tão graves que V.
Exa fez aqui. Eu quero parabenizar V. Exa. pela coragem, estamos em
um ano político, não é todo mundo que tem essa postura, esse
comportamento, mas isso é típico da sua alma, da sua força e da sua
coragem. Parabéns, deputado Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM - Eu
gostaria de agradecer e cumprimentar pelo seu aniversário ontem. Então
V. Exa. sabe que tenho apreço, não só o deputado Cutrim, mas todos
os colegas aqui. Porque aqui a gente vive de maneira harmoniosa, onde
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todas as manhãs, segunda à tarde, terça, quarta e quinta pela manhã
nós estaremos aqui sempre juntos, brincando, conversando e muitas
vezes a gente passa mais tempo juntos do que com nossos familiares.
Então. não se trata de coragem, isso é dever. Então o deputado tem o
dever de defender a população e tem o dever de denunciar aquilo que
ele acha que está errado, com provas e não com denúncias vazias ou
com denúncias politiqueiras. Nós não precisamos disso. Então, eu
digo que sou aliado do Governador de primeira e última hora, mas
também eu sou um deputado independente, eu não sou teleguiado por
ninguém, voto de acordo com a minha consciência. Sou amigo do
Governador e enquanto eu estiver com ele, se ele sair correndo com
uma bandeira na frente, eu saio correndo atrás, só nós dois, não largo o
barco afundando, eu estou junto. Então esta é a minha maneira, a
minha história e a minha postura como cidadão, como baixadeiro e
como homem que sempre fui. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Pela liderança da oposição, Deputado Sousa
Neto, por cinco minutos sem aparte.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, depois da liderança, o Bloco Independente,
Deputado Wellington, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, galeria, senhoras deputadas e senhores
deputados, aos amigos da imprensa. Eu pedi, agora há pouco, um
aparte ao Deputado Cutrim, mas não deu tempo. Eu queria mais uma
vez aqui, como deputado de oposição, mostrar realmente a cara do
Governo. Ele acabou de mostrar aqui, deu uma aula como deputado
aliado de como são tratados os deputados aliados do Governador.
Primeiro, o Deputado Cutrim é muito respeitado, é um deputado que
tem serviços prestados pela sociedade do Maranhão, foi secretário de
Segurança Pública durante muito tempo, é uma pessoa muito querida,
muito respeitada e o que estão fazendo com os deputados da base
aliada, como o Deputado Vinícius falou, Deputado Antônio Pereira,
usando da força do Estado, da força das secretarias de uma forma
desproporcional, fica quase inviável qualquer tipo de atitude de um
deputado de situação, deputado aliado ao Governo para poder manter
as suas bases, até porque todas as emendas parlamentares estão sendo
usadas em coletivo para comprar as ambulâncias, para comprar as
viaturas e fazer entrega no La Roque uma chavezinha com quatro
deputados segurando uma chave e o prefeito. Como ele falou, a
secretaria sendo usada para fins eleitoreiros, dizer o Deputado Cutrim,
que ele fez uma denúncia gravíssima contra o Governador, fez uma
denúncia com documentos que diz que notas foram atestadas sem
verificar se o serviço foi executado. Isso é gravíssimo. Como deputado
coerente, um deputado respeitado nesta Assembleia, tem que ser pelo
menos o ofício que ele foi encaminhar ao Governo do Estado do
Maranhão, à Secretaria de Governo solicitando à base aliada, então
tem que ser pelo menos solicitado, porque a gente, da oposição, aqui
não é escutado, somos ignorados quando pedimos. Deputado
Wellington solicita, Deputado Eduardo, Deputado Adriano Sarney,
quando a gente solicita alguma informação acerca de qualquer que seja
a obra, sobre a implementação de algum serviço e de alguma execução
de obras, não vem nada para cá de informações solicitadas. Foi um
verdadeiro desabafo de uma pessoa respeitada no Estado do Maranhão,
com independência e autoridade, assim ele falou de umas pessoas na
secretaria que estão usando para poder tomar as bases eleitorais não só
do Deputado Raimundo Cutrim, mas também do Deputado Vinícius
que falou que um aliado, um ex-candidato a vice-prefeito tem recebido
emendas parlamentares para fazer carnaval no Médio Mearim, ou seja,
até quando os deputados vão esperar uma coragem do deputado Cutrim
para poder externar suas indignações aqui com o Governo do Estado,
isso é só para mostrar como é que funciona o governo comunista,
Deputado Eduardo Braide falou muito bem agora há pouco, é assim

que rugem os leões do Palácio. Então é só para mostrar no terceiro dia,
na verdade, no segundo dia, dos nossos trabalhos de 2018 como é que
mostra a cara desse governo que aí está, falou de vários municípios,
vários municípios, mas essa denúncia gravíssima que ele fez lá de
Carutapera desses documentos, dessas notas fiscais que foram atestadas
sem comprovar se os serviços foram executados, isso é muito relevante.
Eu peço e digo ao deputado Cutrim solidariedade, não estou me
aproveitando, nem sendo oportunista por estar na Oposição, é porque
às vezes quando a gente fala na Oposição ninguém escuta, quando fala
alguém aliado do Governo todos escutam e depois vão realmente dizer:
“É, deputado, você tinha razão no que você estava falando”. Mas
agora eu estou aqui só para mostrar e aproveitar o gancho do deputado
Cutrim para mostrar como é que está sendo feito, que de forma está
sendo feito o tratamento aos deputados da base aliada. Mas isso mostra
que é um ano eleitoral, é um ano atípico, é um ano difícil, se continuar
com essas práticas e como o governador falou que nenhum secretário
de Estado do governo dele seria candidato, eu acho que já como ele é
incoerente já voltou atrás eles estão usando de toda força que tem a sua
Secretaria para poder eleger. Não foi isso que ele falou, mas é o que está
acontecendo e eu espero que nós da Oposição fiquemos atentos,
deputado Wellington, e vamos denunciar toda vez que acharmos
necessário. Muito obrigado, senhor Presidente.

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Tempo dos Partidos ou Blocos, deputado
Edilázio, por seis minutos, com direito a aparte, pelo PV.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Bom dia, senhor Presidente, caros colegas parlamentares,
imprensa e galeria. Deputado Raimundo Cutrim, eu quero destacar a
sua bravura, aqui nesta Casa, que não é de hoje, nós que já tivemos até
alguns embates aqui, mas há de ser reconhecido como homem de coragem
que não foge à luta, as suas palavras aqui nesta tribuna são
emblemáticas, uma vez que está falando de um aliado, de um
correligionário do Governador do Estado do Maranhão. E tenho
absoluta certeza, Deputado Raimundo Cutrim, de que as palavras de
V. Exa. no subconsciente de vários colegas aqui que são da base aliada,
que ficaram calados e assim ficarão, porque V. Exa. não faltou com a
verdade, em momento algum. Bem diferente do seu colega de partido,
o Governador do Estado do Maranhão, que talvez seja o governador da
história que mais mentiu em todo País. No Maranhão, não me recordo
e talvez no país é uma briga grande para alguém mentir mais do que
esse governador, Deputado Eduardo Braide. Governador este que aqui
nesta tribuna e me corrija se eu estiver faltando com a verdade. Ele diz
que a Oposição seria tratada de forma igualitária com os deputados,
que deputado não ia ter cor partidária, que as emendas seriam
respeitadas. E hoje, a gente vê secretário que não tem mandato, enquanto
deputado aqui que fica votando medidas impopulares, aumentando
imposto, votando contra professor, fica mendigando para conseguir
autorizar suas emendas, secretário fica sorrindo do desgaste dos colegas
aqui e tem emenda à vontade, Deputado Eduardo Braide. Eu pude ver
agora na Baixada Maranhense secretário de Estado que não é deputado,
patrocinando mais de 15 municípios. Tem secretário de Estado que
está doando kit de irrigação. Não é para associação, não é para
prefeitura; é para o vereador. “Estão aqui 30 kits, 20 kits”. Isso aqui é
notório. Todo mundo sabe que aqui não tem segredo. Esse governador
que é useiro e vezeiro de faltar com a verdade. Disse que não ia ter
secretários candidatos. Quando ele assumiu ele colocou logo o deputado
Neto Evangelista e o deputado Bira, então já começou mentindo no
primeiro dia de mandato. E hoje tem mais candidato do que secretário.
Até presidente de comissão de licitação é candidato a deputado. Aí V.
Ex.ª vê a situação desse governo. É secretário candidato e candidatos
secretários que desistiram por imposição de outros secretários
candidatos. O Governo é tão democrático que tinham dois ou três
candidatos, deputados candidatos secretários que se assanharam.
Outros secretários candidatos disseram: “Ei, baixa tua bola, porque
quem manda no partido sou eu e tu não é candidato”. E tirou porque
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quer ser o campeão de votos. Outrora está aqui o líder do governo,
Deputado Rogério que aqui desta tribuna também no governo passado
gritou e alto contra secretários da Governadora Roseana que seriam
candidatos. E quando ele falou que ele desceu dessa tribuna, não faltou
colegas para parabenizá-lo naquele momento. E hoje se repete
vorazmente, se repete muito pior. E o Governador não consegue dar
nenhuma uma explicação. Hoje prefeitos estão sendo humilhados.
Conversei com um alguns dias atrás que disse que só conseguiria alguma
coisa no Governo se votasse em fulano de tal. E ele, sem ter a menor
simpatia, sem conhecer sequer aquele secretário candidato, teve que se
curvar para poder beneficiar o seu município. Então esse é o governo
democrático. Esse é o governo comunista que ontem criticava, que
ontem dizia que tudo isso era um abuso de poder econômico, hoje
utiliza muito pior. E V. Exa., Deputado Eduardo Braide, foi vítima
também aqui nas eleições municipais. E assim foi em todo o Maranhão
como o governo foi usado. Então fica aqui, Deputado Raimundo Cutrim,
os meus parabéns a V. Exa. Uma coisa somos nós que estamos dia e
noite aqui da oposição falando desse governo fajuto que aí está, outra
coisa é vir de alguém como V. Exa., que é correligionário. Tenho certeza
que lá no Palácio dos Leões vai ter uma atenção muito maior. E que se
chamem esses secretários e coloquem em seus lugares. E é democrático,
qualquer um pode ser candidato. Agora, atropelar e usar a Secretaria
para fazer política de cunho pessoal, o Ministério Público precisa tirar
a venda dos olhos e começar a mostrar serviço. Muito obrigado,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Pela liderança do Bloco Independente,
Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia. Eu ouvi
atentamente o pronunciamento do deputado Raimundo Cutrim e quero
destacar que conheço o deputado Raimundo Cutrim muito antes de ser
deputado estadual, bem como também o deputado Vinícius Louro, o
Raimundo Louro, quando então sargento do Exército ainda e do Serviço
de Inteligência e algumas vezes que precisamos ir à Polícia Federal
fomos muito bem recebidos, não só na Polícia Federal, mas também
depois como secretário de Estado, e a forma como conduz a sua vida
pública. Ouvindo atentamente o vosso pronunciamento, na manhã de
hoje, temos alguns elementos e reflexões a se fazer. Primeiro, a sua
coragem, de forma destemida, de forma corajosa, mesmo sendo da base
e em colocar considerações importantes que o governo não gostaria de
ouvir. Permaneci também dois anos na base do governo e sofri
retaliações por falar o que eles não gostariam de ouvir. E saiba deputado
Raimundo Cutrim, que hoje estou muito bem, fazendo oposição de
forma responsável, coerente a esse governo desastroso, que falseia a
verdade, que falta com a verdade. E por falar em verdade, V. Exa teve o
apoio de todos os deputados na manhã de hoje por falar a verdade, por
ter a verdade na tribuna desta Casa. E faço algumas considerações,
alguns questionamentos e algumas reflexões. A primeira delas, qual a
diferença de Flávio Dino para Michel Temer? Qual a diferença de
Flávio Dino para Temer? Temer é questionado por comprar apoio com
Ministérios, com emendas. Qual a diferença do governador Flávio
Dino? Mesmo que talvez não tenha compreendido a dimensão das
suas palavras, mas o próprio deputado Vinícius Louro ratificou isso
nas emendas que chegam aos municípios por meio de Secretários hoje,
a quem possa oferecer apoio. E aí meu primeiro questionamento: qual
a diferença de Flávio Dino para Michel Temer? Nenhuma. Faço o
segundo questionamento: qual a mudança que o governador Flávio
Dino implementou no estado do Maranhão? Já que ele abominava as
velhas praticas políticas. E hoje ele permanece com a mesma ou as
mesmas velhas práticas políticas. A mesma. E dá uma de João sem
braço, ele é omisso, é covarde e não se posiciona. Deputados da base

nesta Casa são leais, fiéis aos projetos do governo, à base do governo
e são tratados a pão e água, e são humilhados, e são ultrajados. O
primeiro a trazer essa denúncia a esta Casa foi o Deputado Júnior
Verde, falando do Secretário Adelmo que estava comprando as bases.
Senhoras e senhores, o que nós ouvimos, na manhã de hoje, não é
grave, é gravíssimo, é improbidade administrativa, Art.73 da Lei nº
9.504, que é o Código Eleitoral: “Fazer uso promocional em favor de
candidato ou a si próprio, partidos políticos ou coligação, distribuição
gratuita de bens e de serviços de caráter social, custeados ou
subvencionados pelo Poder Público”. A cara de pau de um governo que
não trouxe mudança, a cara de pau de um governo que continua com as
mesmas e velhas práticas políticas. Secretário esse que é candidato e
que teve uma votação ínfima quando então candidato a deputado e
agora desponta como candidato a deputado, talvez seja o deputado
federal mais bem votado. Eu pergunto: como mudou em dez anos? A
mudança, senhoras e senhores, é se completando com o dinheiro público,
aproveitando o dinheiro público, a miséria do povo mais necessitado
do Maranhão, se utilizando da secretaria, se utilizando do que há de
mais perverso na política e algo que era abominável, algo que não era
criticado, era abominável no passado, mas hoje as mesmas práticas
políticas. Durante o pronunciamento do Deputado Raimundo Cutrim,
chegou às minhas mãos um banner caracterizando, qualificando tudo
isso que o senhor falou. Eu vou ler, eu não posso ser omisso: Márcio
Jerry, Adelmo Soares, juntos por Paraibano! É com dinheiro público.
Um governo que aumentou em 5% o orçamento da educação e aumentou
em 173% para a propaganda. Qual o projeto de Estado? Não tem! Tem
projeto de governo de forma acanhada. E qual o projeto que tem? É o
projeto de poder, conquistou o poder mentindo, dizendo que ia fazer
a diferença. Eu também fui ludibriado, eu também fui enganado, porque
eu votei e pedi voto. Então não tem projeto de Estado, não tem projeto
de governo, é acanhado, o projeto que existe é o de poder, manutenção
de poder. Eu e o Deputado Eduardo Braide fomos prejudicados na
campanha para prefeito em São Luís. A máquina pública com blogueiros
apadrinhados, recebendo do Governo do Estado para atacar a honra, a
dignidade de qualquer um que se levante. Com a mentira descarada que
fizeram com o asfalto mentiroso, um asfalto “sonrisal”, um asfalto
porco, imundo, xexelento, chegou a hora, Ilha do Amor, chegou a hora
São Luís, chegou a hora região Metropolitana, chegou a hora, Maranhão.
Acorda Maranhão, acorda Maranhão! As velhas práticas políticas
continuam sendo realizadas no Estado do Maranhão. Pensamos em
botar o nosso povo e o nosso Estado, práticas abomináveis do passado
e hoje sendo realizadas da mesma forma, vergonhosamente,
vexatoriamente. Se tiveres hombridade, colocas o teu rosto diante do
espelho e ao mirar a tua face refletida no espelho, tenhas vergonhas do
que práticas no presente e abominavas no passado. Bem aventurados
os que têm fome e sede de justiça e a população do Maranhão, o povo
do Maranhão anseia por justiça e por melhoria, porque a mudança não
chegou, precisamos do seu apoio.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Pela Liderança do Governo, Deputado
Rogério Cafeteira.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
galeria, imprensa. Durante o nosso recesso, Senhor Presidente, eu
acompanhei por redes sociais, onde o Deputado Wellington é
extremamente ativo, algumas ações dele pelo Estado. E aí queria dizer
para o deputado Wellington, por quem eu tenho o maior carinho, o
maior respeito, que as férias acabaram, deputado. Eu estava me
eximindo de entrar neste debate com V. Ex.ª, até porque nele infelizmente
V. Ex.ª tem entrado numa seara perigosa, V. Ex.ª usa atualmente seu
mandato de deputado e suas prerrogativas de parlamentar com atitudes
que se configuram num claro conflito de interesse, deputado Fernando
Furtado, e aqui eu vou explicar isso. O deputado passou grande parte
do recesso fazendo críticas ao concurso da PM e outros concursos do
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Estado, o deputado conhecido inclusive com nome político de
Wellington do Curso, então, deputado Wellington, V. Ex.ª tem tentado
tumultuar todos os certames de concursos públicos feitos pelos seus
adversários, dos seus aliados V. Ex.ª nunca levantou um
questionamento, V. Ex.ª nunca questionou o ENEM, V. Ex.ª nunca
contestou nenhum concurso federal, V. Ex.ª chegou ao extremo aqui de
comparar o Governador Flávio Dino com o Presidente Michel Temer,
realmente, não temos nem o que comparar, em nenhuma categoria, em
nenhum segmento, nós podemos compará-lo, até porque um nem eleito
foi, é um golpista. Mas eu vim aqui, Deputado Wellington, para que a
gente... Vossa Excelência falou, falou, falou. E aí eu acho que houve
uma falha, sim, do Governo, mas o de não lhe contestar. Vossa
Excelência, com a atitude que vem tomando, quer criar, na verdade, um
fato que seria uma grande injustiça. Vossa Excelência quer prejudicar
os candidatos que foram centenas, dezenas de candidatos aprovados
nos concursos. Vossa Excelência quer criar uma situação para uma
anulação do concurso,. Vossa Excelência desrespeita o Ministério
Público, a OAB, porque até agora ninguém, nenhum desses órgãos se
pronunciou sobre o fato. Será que estão cegos, estão de olhos tapados?
Será que houve tantas irregularidades como Vossa Excelência fala e eles
ficaram inertes? O Ministério Público está inerte? Vossa Excelência
sugere até um conluio, se for o caso, do Ministério Público com o
Governo do Estado. Vossa Excelência fez alguns movimentos. Nenhum
deles, Deputado Vinícius, contou com mais de 30 pessoas, nenhum
contou com mais de 30 pessoas. Então eu vejo: Vossa Excelência
questionou locais de prova. “Ah, porque foi feito em Teresina”. Por
que é que foi feito em Teresina? Inicialmente, inicialmente, as provas
seriam Deputado Vinícius, só em São Luís, mas, frente ao grande número
de candidatos, foram estendidas. E aí no edital isso era permitido,
estava claro no edital. Foram abertos locais de prova em Caxias e em
Codó. Mesmo assim foi detectado que esses locais não eram suficientes.
Os locais adequados para que fossem aplicadas as provas não eram
suficientes. A questão de Teresina foi apenas por uma questão de
logística dentro do que dizia o edital. O que previa no edital 1.3.1:
Havendo disponibilidade de locais suficientes ou adequados nas
localidades de realização de provas, essas poderão ser realizadas em
outras localidades. “Não havendo”, perdão. Caso essa alteração não
fosse realizada mais de 23 mil pessoas poderiam ter sido prejudicadas.
Não existe nenhuma questão, ninguém pode se sentir prejudicado
porque, por uma questão de lojista, Teresina foi colocada como local
de prova. Até porque é comum. Nós quando vamos a Timon, por
exemplo, nos hospedávamos, senhor Fernando, em Teresina, porque
existe uma maior oferta. Teresina e Timon tem um trânsito quase que
único, são quase como uma única cidade. Então foi apenas por uma
questão de logística. A tentativa de fraude. Tentativa de fraude existe
em todos os concursos. O que aconteceu? Foram tomadas as
providências legais. Em momento nenhum a lisura do processo foi
comprometida. As providências cabíveis, todas foram tomadas.
Gabarito: O deputado tem também focado muito. Assim que foi passada
a fase de concurso, o gabarito oficial foi divulgado, não havendo
divergência nenhuma com o edital, que não previa data específica para
divulgação do resultado definitivo. Para respeitar, senhor Presidente,
sei que V. Exa. tem sido bastante tolerante, mas eu quero poder dar
oportunidade, salvo engano, o deputado Adriano está ainda inscrito
para falar para que a gente possa ter a possibilidade de todos os
parlamentares utilizarem do tempo. Queria rapidamente só finalizar
com a questão do TAF. Apresentação de aptidão física realizada
mediante exames médicos é de inteira responsabilidade do candidato.
O candidato chega, deputado Fernando Furtado, entrega um documento
emitido pelo médico de que ele está apto para fazer. E lhe digo mais, o
TAF de hoje, e aqui temos militares na Casa, é infinitamente,
infinitamente menos rigoroso do que era antigamente. Hoje, deputado,
nem barra se faz mais. Então infelizmente fatalidades aconteceram,
mas não acho que seja adequado politizar fatos como esses, tragédias
pessoais de familiares a gente trazer isso para a seara política. Assim,
senhor Presidente, me coloco à disposição, deputado Wellington, para

que a gente continue o debate em outro momento, nesta sessão. Mas
assim, eu queria alertar V. Exa. Vossa Excelência faz uma política onde
tem a mídia como carro-chefe, então V. Exa. se sente na obrigação de
toda semana criar um fato novo. Veja bem que nem o prefeito de São
Paulo conseguiu. Ele prefeito já murchou. Aquela história de um dia se
fantasiar de gari, em outro dia de pintor, murchou. Então eu queria que
V. Exa. tivesse esse cuidado para que na ânsia de criar toda a semana, de
15 em 15 dias um fato político novo, V. Exa. não caísse no erro de
cometer nenhuma injustiça com as pessoas. Não apenas com o governo,
que defendo, mas com pessoas que, por exemplo, nesse concurso
foram aprovados e merecem tomar posse e exercer a função para a qual
elas se classificaram e foram aprovadas, tiveram êxito no concurso.
Então, acho que o movimento de V. Exa. é perigoso nesse sentido,
porque acaba colocando em risco os candidatos que foram aprovados
e isso seria uma injustiça sem tamanho. Muito obrigado, senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Adriano Sarney, pela liderança do
Partido Verde, por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Bom dia, senhor Presidente, senhoras e senhores
Deputados e Deputadas, imprensa, galeria, funcionários desta Casa,
telespectadores da TV Assembleia, maranhenses, é uma enorme
satisfação estar de volta a esta Casa após um período de andanças pelo
Maranhão, de muito trabalho. Saudar o nosso novo Presidente Othelino
e com muita tristeza lembrar também o nosso ex-presidente Humberto
Coutinho que tanto nos liderou, de forma correta, de forma democrática
nesta Casa. Começo também esta legislatura, esta sessão legislativa na
verdade, a última sessão legislativa desta legislatura, como Terceiro
Vice-Presidente da Mesa, o que muito me honra, mas hoje quero falar
sobre um assunto acerca do qual venho me pronunciando nesta Casa
desde o ano passado, uma luta que diz respeito a nossa defesa dos
concursados do município de Amarante. Os concursados que hoje por
direito são funcionários efetivos da Prefeitura de Amarante, aqueles
que efetivamente passaram no concurso público no final de 2016,
inclusive na época receberam posse, mas infelizmente, em 2017, com
a posse da nova administração, foram rejeitados da prefeitura de forma
ilegal, antiética e incorreta, mas a justiça foi feita em primeira instância
aos concursados. Ganhamos a primeira ação judicial em primeira
instância com o juiz local, depois houve o recurso para o Tribunal de
Justiça no ano passado, ganhamos novamente no Tribunal de Justiça
no colegiado de desembargadores e hoje a Prefeitura tem a obrigação de
cumprir o que foi ordenado, o que decidido pela Justiça, pelo Tribunal
de Justiça e pela Justiça de Primeira Instância. Então, eu quero pedir e
clamar pelo bom senso da Prefeita de Amarante para que ela dê, o mais
rápido possível, posse e convoque esses concursados que são, como
disse anteriormente, de fato e de direito funcionários efetivos da
Prefeitura de Amarante. Já foi relatado aqui, mas o que foi passado é
que, no começo do ano passado, a Prefeita ainda tentou fazer um
chamamento de seletivos que não deram certo e hoje a própria
administração pública precisa e necessita desses funcionários públicos
para que a máquina pública comece a girar, andar e a fazer um
atendimento correto para a população principalmente, porque estamos
no começo do ano letivo, então há a necessidade urgente dessa
convocação. De qualquer forma, não esperando a boa vontade da Prefeita
que, desde o ano passado, não teve essa boa vontade. Estou dando
apoio junto ao advogado dos concursados para ingressarmos, o mais
rápido possível, com o pedido ao juiz de Primeira Instância para que a
Prefeitura cumpra a decisão do Tribunal de Justiça. Aqui, nesta Casa,
também entrarei com o requerimento solicitando à Prefeitura de
Amarante que chame, que faça esse chamamento o mais rápido possível
desses funcionários, repito, funcionários servidores efetivos que
passaram no concurso público, concurso legítimo e agora, mais uma
vez, e, definitivamente, transitado em julgado, chancelado pela Justiça
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do nosso Estado, Justiça esta que temos que confiar, de toda forma. E
para finalizar ainda existe uma pequena pendência em relação aos
enfermeiros concursados, mas que também vamos lutar em relação a
essa pequena pendência, pendência dos enfermeiros e nós estamos já
começando, já vamos ingressar nos Tribunais Superiores, para que a
gente possa também reverter essa situação em relação aos enfermeiros
e enfermeiras concursados do município de Amarante, é esta aqui a
minha palavra, este ano que Deus nos abençoe, abençoe a todos nós e
será um ano que, certamente, a gente não pode deixar de forma alguma
que o ambiente da campanha eleitoral, da pré-campanha eleitoral possa
contaminar os trabalhos desta Casa porque o que o povo espera da
gente, aqui nesta Casa, é trabalho, são efetivamente novos projetos de
lei, a fiscalização do Governo executivo, debate acalorados, mas a
gente não pode deixar com que esse clima, um clima de campanhas
eleitorais possa acabar com a nossa sessão legislativa, porque nós
precisamos lembrar que, em primeiro lugar, vem o povo do Maranhão
e é isso que nós vamos fazer aqui e sempre mantendo o foco no que é
mais importante, naqueles que nos locou aqui na Assembleia Legislativa,
que Deus nos abençoe mais este ano.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Bloco Parlamentar Democrático. Deputado
Vinícius Louro? Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.
Deputado Antônio Pereira, por cinco minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, caros Secretários presentes à Mesa,
colegas deputados que estão aqui, imprensa, os valorosos deputados
que ainda se mantêm presentes aqui. Eu quero usar a tribuna apenas,
Senhores internautas, para primeiro fazer um agradecimento a todos
aqueles que me homenagearam ontem pelo meu aniversário, pela
passagem do meu aniversário, mais uma primavera, Deputado Vinícius
Louro, e dizer que amanhã na sessão não estarei presente porque
estarei em João Lisboa, no compromisso assumido anteriormente com
o prefeito Jairo Madeira, no interior de João Lisboa, a 50 quilômetros
da sede, estaremos lá numa inauguração de uma obra pública importante
e estruturante para o povo, ali do Centro do Toinho. E, por isso, não
estarei no momento tão importante desta Casa, onde será a eleição de
uma vaga aberta, a quarta secretaria, cujo companheiro, amigo, ilustre
Deputado Levi Pontes se coloca até como uma única posição, até onde
eu sei, único candidato a esta vaga. E eu já soube, Senhor Presidente, e
eu gostaria que a Mesa registrasse, estou aqui para fazer um registro da
minha intenção de voto. É regimental e está por escrito. E entreguei à
Mesa, ainda há pouco, a minha intenção de voto para esta vaga aberta
para o quarto secretário. Portanto, votando a favor. Deputado Adriano
Sarney, eu gostaria que V. Ex.ª aguardasse um pouco, porque eu quero
falar também sobre Amarante. Votar pela eleição para a quarta secretaria
do Deputado Levi Pontes. Então eu estou aqui fazendo esse registro,
porque não estarei presente amanhã na quinta-feira, portanto dia 08,
aqui na sessão. Deixo a todos os meus cumprimentos, a todos os
colegas por essa eleição que vai acontecer amanhã. E eu tenho certeza
que será conduzida da melhor maneira possível pela Mesa Diretora e
pelos colegas deputados e deputadas. Dito isso, eu quero tratar de um
assunto que foi tratado pelo nobre colega Adriano Sarney, advogado.
Advogado, Adriano? Ah, é economista. Mas pela desenvoltura do
Adriano no tribunal, eu achei que ele fosse advogado. Adriano Sarney,
eu só estou usando a tribuna, até porque realmente há decisões judiciais,
porque V. Ex.ª falou de uma maneira ilegal e antiética. Eu quero dizer a
V. Ex.ª que ilegal e antiético foi o que a prefeita passada fez em Amarante.
Fez um concurso, se eu não me engano, em 14 ou 15, em 2014 ou 2015,
e depois que o grupo dela perdeu as eleições, em novembro e até
dezembro, ela simplesmente homologou, chamou e deu posse em
período vedado. Isso, sim, é ilegal. A questão da ética, não quero nem
discutir, porque parece que não é uma das prioridades do grupo político
que me faz oposição ali em Amarante. Com todo respeito e excluindo
V.Exa., que é uma pessoa extremamente séria e extremamente ético, V.

Exa. Mas ela passou dois anos e não chamou, não homologou o
concurso, não chamou ninguém. No momento em que perdeu eleição
em novembro, dezembro, homologou, senhores deputados, Senhor
Presidente e deu posse de uma maneira no momento, em período
vedado. Inclusive já em janeiro, no próprio dezembro, se eu não me
engano, de 2016, o Ministério Público entrou com recurso exatamente
contra esse ato da Prefeita que fez de homologar e de dar posse, fazer
o chamamento e dar posse para aquelas pessoas que ela poderia ter
feito até dois anos antes. E aí subiu... E aqui, por isso que eu perguntei
se V. Exa. é advogado, aqui no Tribunal de Justiça, foi dado ganho de
causa aos concursados. É verdade. Me parece que na Câmara, me
parece agora até, que eu não estou sabendo exatamente, mas até no
pleno como V. Exa. falou. Mas é bom que se diga que o Tribunal de
Contas do Estado, vejam bem, não foi a atual prefeita, que me é
companheira e que me ajuda politicamente, a Prefeita Joyce Marinho,
que entrou na justiça contra o concurso não. Quem entrou na justiça e
recorreu e continua recorrendo foi o Ministério Público estadual. É
bom que fique registrado. Em cima inclusive de uma decisão do Tribunal
de Conta do Estado que vendo que a prefeita, com esses atos, onerou
a folha em quase 70% ultrapassando todos os limites, prudenciais e
legais, por meio de uma decisão mandou que a Prefeitura reduzisse.
Então esse também foi o motivo e que o Ministério Público fez o que
fez, que entrou com recurso. Portanto, quero dizer a V. Exa que tem
que haver, continuar uma luta na Justiça do Ministério Público. Quero
pedir também aqui ao Ministério Público, porque não podemos ficar
com 74% em uma folha de pagamento, como Amarante ficará, se tiver
que chamar. E vai ter que obedecer, porque é decisão judicial, vai poder
até recorrer. Aí sim, acredito, que a própria prefeita Joice Marinho terá
que recorrer, se o Ministério Público assim não o fizer. Mas até hoje a
prefeita Joice Marinho, absolutamente, não entrou com nenhum recurso
contra os concursados ali de Amarante. Portanto, espero ter esclarecido
a V. Exa, que talvez não saiba de todos os fatos, V. Exa acompanhou e
acompanhou muito bem as questões no Tribunal de Justiça, mas não
podemos onerar, porque lá tem saúde, tem educação, tem limpeza
pública, infraestrutura, iluminação pública, nós precisamos manter. E
mantivemos o ano passado com muitas dificuldades, precisamos manter
ainda funcionando todos esses setores da Prefeitura Municipal de
Amarante e não podemos colocar 74% dos recursos, que é a previsão
em se chamar os concursados, só na folha de pagamento. Porque é
ilegal fazer isso e porque as outras áreas também precisam ser atendidas.
Deputado Adriano Sarney, eu compreendo que V. Exa represente um
grupo forte ali, um grupo importante daquela cidade, mas eu não poderia
me calar diante de tudo que foi dito aqui. Muito obrigado, senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Com a palavra o deputado Fernando Furtado,
por cinco minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO FURTADO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, o que me faz retornar a esta
tribuna, nesta manhã de hoje, mais uma vez como representante dos
trabalhadores na nossa central sindical, é relatar um fato na cidade de
Pinheiro, que estava agendada para quinta-feira, amanhã, uma
manifestação dos professores daquela cidade, mas que anteciparam
para ontem, na terça-feira, em frente à prefeitura da cidade de Pinheiro.
Os trabalhadores comandados pela diretora eleita mais uma vez este
ano, a presidente do SINPROSEMP, a companheira Dinele. Essa
situação dos trabalhadores da Educação, na cidade de Pinheiro, senhor
Presidente, já vem se arrastando desde o ano passado quando o prefeito,
Luciano Genésio, que já traz na bagagem o histórico do seu pai quando
foi prefeito daquela cidade e que já tinha o seu pai puro sangue na
questão de não pagar os trabalhadores. Foi cassado o mandato do pai
que saiu da Prefeitura deixando quatro meses de salário dos
trabalhadores daquela cidade sem pagar e me parece que o filho, eu
lembro que em um evento feito em Pinheiro no passado, quando o
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Deputado Federal Valdir Maranhão, que é aliado do Prefeito, o
Deputado Wellington disse uma frase que parece que estava
adivinhando, porque quando estava no meio do pai e do filho, disse:
“Filho de peixe peixinho é”. Parece que não errou porque, desde o ano
passado que vem se arrastando essa discussão na cidade de Pinheiro
acerca do pagamento dos trabalhadores, Deputado Wellington, vem
protelando com a questão dos precatórios e desviando, tentando
ludibriar os trabalhadores, levando isso para serem usados esses
recursos de outra forma. O pior não é isso, Deputado, o pior é que a
segunda parcela do 13º de 2017, muitos dos trabalhadores ainda não
receberam. Aí vem mais, me parece que o prefeito não se contenta. No
pagamento de janeiro deste ano, houve descontos, Senhor Presidente,
descontos abusivos. No pagamento de janeiro de 2018 dos professores
e demais segmentos, houve descontos abusivos sem uma justificativa,
por isso nós estamos aqui, uma vez que os trabalhadores, o Sindicato
dos Professores, não vêm só reivindicar os seus direitos, eles não
reivindicam só os salários, não reclamam só dos descontos, não, eles
também estão preocupados com a merenda escolar de qualidade, eles
também estão reivindicando o transporte coletivo para os alunos, o
ônibus escolar com mais frequência, com mais assiduidade e com mais
qualidade. É muito difícil, Presidente, um prefeito que, quando se
lançou candidato na nossa cidade, na nossa querida Pinheiro, quando
se lançou candidato, apesar de não ter votado com ele, ter votado com
o candidato do nosso partido, mas, a partir do momento que ele ganhou,
todos ficaram torcendo para que aquele jovem prefeito, porque o
discurso é “os jovens”, não é isso? Um jovem prefeito que era a
esperança da sociedade de Pinheiro, dos jovens e de todos os
trabalhadores daquela cidade, era a esperança de que iríamos ter uma
nova administração, iríamos ter um prefeito comprometido com a
cidade, organizar a cidade. Mas não, Presidente, a nossa cidade de
Pinheiro só tem uma obra perfeita que foi feita pelo nosso Governador,
o asfalto que sai do Obelisco até o Maranhão Novo, o resto da cidade
é só buraco, é uma tábua de pirulito. Concluindo, Presidente, e o
prefeito não tem uma obra que ele possa apresentar para o povo a não
ser pinturas que fez em algumas escolas. A população, as comunidades
estão tirando o dinheiro do bolso para fazer as pontes, porque o inverno
chegou e muitas pontes estão destruídas. Então eu quero aqui dizer
que os trabalhadores da Educação têm aqui esta voz para defendê-los
enquanto sindicalista for e membro da nossa Central Sindical estiver
como vice-presidente. Portanto, fica aqui o nosso protesto por essas
atitudes tomadas pelo prefeito da cidade de Pinheiro, Luciano Genésio.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Fernando Furtado, me conceda um aparte, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO FURTADO - Pois
não, se o nosso Presidente conceder.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(aparte) - Deputado Fernando, parabenizá-lo pelo pronunciamento
em defesa dos trabalhadores e já o que nós temos feito no nosso
mandato também desde o início do mandato, inclusive muitas
oportunidades nos encontramos em Audiências Públicas, em
manifestações e dos poucos deputados que estão do lado dos
trabalhadores, a voz de V. Ex.ª tem se levantado em defesa dos
trabalhadores do Estado do Maranhão. E, nessa mesma linha, hoje, da
denúncia do Deputado Adriano Sarney, da denúncia de V. Ex.ª também
na cidade de Pinheiro e de muitas outras denúncias, outras situações,
nós temos acompanhado como acompanhamos na semana passada, na
cidade de Cururupu, com o mesmo problema, da cidade de Guimarães,
ou seja, muitas cidades não só da Baixada, mas de todo o Estado do
Maranhão têm passado pelo mesmo problema. O que aconteceu na
eleição de é que o prefeito na possibilidade de cativar, de chamar a

atenção da população partiu para realizar concurso público, e como
ele não se reelegeu, o problema ficou na mão do prefeito eleito, e, em
outros casos, ele foi para a reeleição e da mesma forma não deu atenção
ao concurso e não deu atenção aos trabalhadores. O que nós observamos
também nos últimos quatro meses, seis meses, é a falta de atenção do
Poder Público, a falta de atenção do gestor, péssimos gestores
municipais, não têm um mínimo de noção de administração pública,
um mínimo de atenção com o dinheiro público. E todos devem observar
que é dinheiro público, eles foram eleitos para administrar o dinheiro
público, o que arrecada, o que recebe de repasse do Governo Federal,
do Governo Estadual e na melhoria da educação da saúde, do transporte,
na vida das pessoas. E V. Ex.ª tocou num ponto primordial aí que são
os recursos não só do FUNDEB, mas também dos precatórios, tentando
desvirtuar esse dinheiro e aplicar em outras coisas. Então, parabéns
pela atuação, parabéns por estar vigilante e, com certeza, nós nos
encontraremos nessas atuações em defesa dos trabalhadores, em defesa
da população do Estado do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO FURTADO –
Presidente, peço que incorpore ao nosso pronunciamento. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Peço para incorporar o pronunciamento do
Deputado Wellington, ao pronunciamento do Deputado Fernando
Furtado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Por falta de quórum regimental, declaro
encerrada a presente Sessão.

Resumo da Ata da Centésima Sexagésima Quarta Sessão
Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia vinte de dezembro de dois mil e dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás,
Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Eduardo Braide,
Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim,
Hemetério Weba, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Othelino
Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo
Cutrim, Ricardo Rios, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota,
Stênio Rezende, Toca Serra, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington
do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as):
Andréa Murad, Edson Araújo, Graça Paz, Humberto Coutinho, Josimar
Maranhãozinho, Nina Melo, Rigo Teles e Sousa Neto. O Presidente,
em exercício, Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior, que foi aprovado e do Expediente, que foi encaminhado à
publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos Senhores Deputados:
Raimundo Cutrim, Rafael Leitoa, Júnior Verde, Doutor Levi Pontes,
Valéria Macêdo, Fábio Braga e Bira do Pindaré. Não havendo mais
oradores inscritos no Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta
a Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação, em único turno,
com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
da Medida Provisória nº 260/2017 (Mensagem Governamental nº 107/
17), que institui a gratificação por atividade de trânsito sobre o
vencimento, aos servidores integrantes do grupo estratégico, subgrupo
gestão de trânsito, analista de trânsito e assistentes de trânsito, do
Quadro de Pessoal do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão,
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que foi aprovada e encaminhada à Sanção Governamental. Com parecer
favorável da CCJC; e da Comissão de Administração, Pública e
Seguridade Social, foi anunciado em primeiro e segundo turnos, Regime
de Urgência o Projeto de Lei Complementar  nº 019/2017, (Mensagem
Governamental nº 099/2017), que  altera a Lei Complementar nº 197,
de 06 de novembro de 2017. Na sequência foi submetido a deliberação
do Plenário, em destaque, a Emenda nº 001/2017, de autoria do Deputado
Eduardo Braide, que encaminhou a votação. A emenda foi rejeitada, em
votação nominal,  com 23 votos contrários, 8 votos favoráveis e uma
abstenção. Em votação nominal, a pedido do Deputado Rogério
Cafeteira, o referido Projeto de Lei Complementar foi aprovado por
28 votos favoráveis e duas abstenções, sendo encaminhado à  Sanção
governamental. Ainda em primeiro e segundo turnos, regime de urgência,
com parecer favorável da CCJC e da Comissão de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle, com acolhimento de Emenda, foi anunciada a
discussão e votação do Projeto de Lei nº 006/2015, de autoria do
Deputado Max Barros, que institui a taxa de controle, monitoramento
e fiscalização das atividades de transporte, manuseio, armazenagem e
aproveitamento de recursos minerários e o Cadastro Estadual das
referidas atividades. Para discutir este Projeto de Lei ouviu-se o autor
da proposição, Deputado Max Barros e os Deputados Bira do Pindaré,
Zé Inácio e Rogério Cafeteira. Posto em votação, foi o mesmo aprovado
por unanimidade, com Emenda e encaminhado à Redação Final. O
Parecer nº 458/2017, da CCJC em Redação Final ao Projeto de Lei 006/
2016, foi rejeitado pelos votos dos Deputados: Ana do Gás, Antônio
Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, Doutor
Levi Pontes, Fábio Braga, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Hemetério
Weba, Júnior Verde, Léo Cunha, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Roberto Costa, Rogério Cafeteira,
Sérgio Frota, Stênio Rezende, Toca Serra, Valéria Macêdo e Zé Inácio.
Também em primeiro e segundo turnos, regime de urgência foram
aprovados os Projetos de Lei nºs: 292 e 324/2017, ambos de autoria da
Deputada Valéria Macêdo, que dispõe sobre o reconhecimento dos
festejos de Nossa Senhora da Serra e da Nossa Senhora de Nazaré,
como eventos oficiais do Calendário Cultural e Turístico do Estado do
Maranhão, ambos com parecer favorável da CCJC.  Em seguida. foi
anunciada a discussão e votação, em primeiro e segundo turnos, regime
de urgência do Projeto de Lei nº 259/2017, (Mensagem Governamental
nº 084/2017), de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa
despesas do Estado do Maranhão para o exercício financeiro de 2018,
com parecer favorável da Comissão de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle. Nesta oportunidade foram submetidas a
deliberação do Plenário, em destaque, as Emendas nº 127, 128 e 129/
2017, ao referido Projeto de Lei Orçamentária, todas de autoria do
Deputado Eduardo Braide, que foram encaminhadas a votação pelo
autor, sendo as mesmas rejeitadas pelos votos dos Deputados: Ana do
Gás, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos
Florêncio, Doutor Levi Pontes, Francisca Primo, Glalbert Cutrim,
Hemetério Weba, Júnior Verde, Léo Cunha, Professor Marco Aurélio,
Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Roberto Costa, Rogério
Cafeteira, Sérgio Frota, Stênio Rezende, Toca Serra, Valéria Macêdo e
Zé Inácio. Dando continuidade aos trabalhos, foi anunciada a discussão
e votação do Projeto de Lei nº 259/2017, na sua forma original. Para
discuti-lo ouviu-se os Deputados Adriano Sarney, Alexandre Almeida,
Wellington do Curso e Rafael Leitoa que encaminharam a votação. Os
três primeiros se manifestaram contra, enquanto o último se manifestou
favoravelmente a aprovação do referido Projeto de Lei, que foi
aprovado, contra os votos dos Deputados  Wellington do Curso,
Edilázio Júnior e  Adriano Sarney, que também  votaram contra o
Parecer nº 011/2017 favorável a nova redação do referido Projeto de
Lei, que foi encaminhado a Sanção governamental. As 13:20 minutuos,
o Presidente da Mesa, na forma do Art. 103 do Regimento Interno,
prorrogou a Sessão para dar continuidade a votação da Matéria
constante na Ordem do Dia e anunciou a votação em segundo turno,
tramitação ordinária os Projetos de Lei nºs: 116/2017, de autoria do
Deputado Bira do Pindaré, que institui o “Dia do Bombeiro Civil”;

310/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide, que inclui no
calendário oficial de eventos do Estado do Maranhão, o dia 14 de
julho, como o “Dia da Comunidade Francesa do Maranhão”; 311 e
312/2017, ambos de autoria do Deputado Eduardo Braide, que inclui
no Calendário Oficial de eventos do Estado do Maranhão a Festa do
Círio de Nazaré e a Festa de Corpus Christi, respectivamente. Estes
projetos foram aprovados e encaminhados à Sanção governamental.
Em único turno, tramitação ordinária, foram aprovados e encaminhados
a promulgação os Projetos de Decreto Legislativo nºs: 015/2017,
(Mensagem Governamental nº 118/17) oriundo do Parecer nº 485/
2017 da CCJC e 016/2017, (Mensagem Governamental nº 119/17),
oriundo do Parecer nº 486/2017, também da CCJC, que autoriza
respectivamente, o Governador e o vice-Governador a afastarem-se do
Estado ou do País no ano de 2018. Ainda em segundo turno, tramitação
ordinária, foram aprovados os Projetos de Resolução Legislativa nº
031/2017, de autoria do Deputado Raimundo Cutrim, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Capitão da
Polícia Militar do Maranhão, Senhor Pitágoras Mendes Nunes e 041/
2017, de mesma autoria, que concede a  Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Coronel da Polícia Militar do Maranhão, Senhor
Eurico Alves da Silva Filho. Em primeiro turno, tramitação ordinária,
com parecer favorável da CCJC, o Plenário aprovou o Projeto de
Resolução Legislativa nº 026/2017, de autoria do Deputado Cabo
Campos, que concede a Medalha Manuel Beckman ao Senhor Joaquim
Ferreira dos Santos Neto, Pastor da Igreja Batista do Angelim. O Projeto
de Resolução Legislativa nº 020/2017, do Deputado Edson Araújo,
ficou transferido devido a ausência do autor. Em único turno, regime de
urgência, foi aprovada a Moção nº 032/2017, de autoria do Deputado
Bira do Pindaré, que promove homenagem aos professores,
pesquisadores, doutores, instituições e demais autoridades que
contribuem para o estudo e a promoção do conhecimento pela população
maranhense sobre o Movimento da Balaiada, com parecer favorável da
CCJC. Em seguida, foram aprovados os Requerimentos nºs: 997/2017,
de autoria do Deputado Júnior Verde, de aplausos e congratulações ao
time de basquete masculino do Moto Club, pela conquista do
Campeonato Maranhense de 2017; 1012/2017, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, enviando mensagem de congratulação ao Senhor
Cleones Cunha, por assumir a Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral;
1013/2017, de mesma autoria, no mesmo sentido ao Senhor Antônio
Noberto, parabenizando-o pela sua eleição como Presidente da
Academia Maranhense de Letras; 1015 e 1017//17, de autoria do
Deputado Rafael Leitoa e Rogério Cafeteira, respectivamente,
solicitando regime de urgência, para discussão e votação em Sessão
Extraordinária, dos Projeto de Lei nº 341e 345/17, ambos de autoria do
Poder Executivo. O requerimento 999/2017, de autoria do Deputado
Rafael Leitoa, anexado ao Requerimento nº 1002/2017, do Deputado
Rogério Cafeteira, para que seja votado em regime de urgência, em uma
Sessão Extraordinária, o Projeto de Lei nº 331/2017, de autoria do
Poder Executivo. Este Requerimento foi discutido pelo Deputado
Eduardo Braide e aprovado contra os votos dos Deputados Max Barros,
Wellington do Curso, Eduardo Braide, Adriano Sarney e Alexandre
Almeida. O Requerimento nº 1007/2017, de autoria do Deputado
Eduardo Braide, para que seja incluído na Ordem do Dia, o Projeto de
Lei nº 338/2017, de autoria do Poder Judiciário, que altera as tabelas de
vencimentos dos servidores daquele Poder foi rejeitado, contra os votos
dos Deputados Max Barros, Alexandre Almeida, Eduardo Braide,
Wellington do Curso, Adriano Sarney e Edilázio Júnior, assim como
também foi rejeitado o recurso do Deputado Eduardo Braide, contra a
decisão da Mesa que indeferiu o Requerimento nº 1010/2017, de sua
autoria, solicitando informações a  Secretária de Estado de Planejamento
e Orçamento, acerca de contratos de financiamentos, renegociações,
valores, prazo de carência e projetos previstos nos contratos. Os
Requerimentos nºs: 1000/2017, de autoria da Deputada Nina Melo e
1005/2017, de autoria da Deputada Andréa Murad,  ficaram transferidos
devido ausência das autoras. Sujeitos à deliberação da Mesa, foram
deferidos os requerimentos nºs 1011 e 1014, de autoria dos Deputados
Nina Melo e Júnior Verde, respectivamente, para que seja encaminhada



QUINTA-FEIRA, 08 DE FEVEREIRO DE 2018                                                                              DIÁRIO DA ASSEMBLEIA24
mensagem de pesar à família do jornalista Othelino Alves Filho pelo
seu falecimento.  Na forma do Artigo 113 do Regimento Interno foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão os Requerimentos nºs:
1018, 1019, 1020, 1021 e 2022/2017, todos de autoria da Deputada
Valéria Macêdo; 1023 e 1024/2017, de autoria do Deputado Antônio
Pereira; 1025/ 2017, de autoria da Deputada Andréa Murad e 1026/
2017, de autoria da Deputada Graça Paz. Não houve orador inscrito no
primeiro horário do Grande Expediente. Da mesma forma ocorreu no
tempo dos Partidos e Blocos e no Expediente Final. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente anunciou a Sessão Extraordinária,
convocada na forma dos Requerimentos ora aprovados e encerrou a
Sessão determinando que fosse lavrado o presente Resumo que lido e
aprovado será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 21 de dezembro de 2017.

Resumo da Ata da Primeira Sessão Ordinária da Quarta
Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia seis de
fevereiro de dois mil e dezoito.

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

Holanda.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edilázio

Júnior.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do
Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi
Pontes, Edilázio Júnior, Edvaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Fernando
Furtado, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar
Maranhãozinho, Júnior Verde, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Roberto
Costa, Rogério Cafeteira, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo,
Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores
(as) Deputados (as): Alexandre Almeida, Andréa Murad, Léo Cunha,
Max Barros, Ricardo Rios, Rigo Teles e Sérgio Frota. O Presidente,
Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente que foi encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a
palavra aos Deputados: Professor Marco Aurélio, César Pires, Antônio
Pereira e Wellington do Curso. Não havendo mais oradores inscritos
para o Pequeno Expediente, o Presidente informou que não havia matéria
para ser apreciada na Ordem do Dia. No primeiro horário do Grande
Expediente ouviu-se o Deputado Wellington do Curso. No tempo dos
Blocos e Partidos falaram os Deputados: Vinícius Louro, pelo Bloco
Parlamentar Democrático; Fernando Furtado, pelo Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão e Wellington do Curso, pelo Bloco Parlamentar
Independente. Não houve orador inscrito no Expediente Final. Nada
mais havendo a tratar o Presidente encerrou a Sessão determinando
que fosse lavrado o presente Resumo que lido e aprovado será
devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 07 de fevereiro de 2018.

Ata da Primeira Sessão Ordinária da Quarta Sessão
Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia seis de
fevereiro de dois mil e dezoito.

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

Holanda.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edilázio

Júnior.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do
Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi
Pontes, Edilázio Júnior, Edvaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Fernando
Furtado, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar
Maranhãozinho, Júnior Verde, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Roberto
Costa, Rogério Cafeteira, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo,
Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores
(as) Deputados (as): Alexandre Almeida, Andréa Murad, Léo Cunha,
Max Barros, Ricardo Rios, Rigo Teles e Sérgio Frota. O Presidente,
Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, em nome do povo
e invocando a proteção de Deus. Em seguida, determinou a leitura do
texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte
Expediente: Projetos de Lei nºs: 002/18, de autoria do Deputado Rigo
Teles, que institui o Código de Proteção aos Animais no Estado do
Maranhão; 003/18, de autoria do Deputado Ricardo Rios, que altera
dispositivos da Lei nº 9.067, de 24/11/2009, que dispõe sobre a
construção de estações de tratamento de esgotos sanitários em edifícios
e condomínios; 004/18, de autoria do Deputado Wellington do Curso,
que dispõe sobre rios pertencentes às bacias hidrográficas localizadas
no Maranhão como área de preservação permanente; 005/18, de autoria
do Deputado Josimar Maranhãozinho, que insere no Calendário
Cultural Turístico e Religioso do Estado do Maranhão, o Festejo de
São Sebastião, do Município de Carutapera; 006/18, de autoria da
Deputada Andrea Murad, que cria a Semana de Incentivo à Prática de
Esportes nos Estabelecimentos de Ensino Público do Estado do
Maranhão; 007/18, de autoria da Deputada Andrea Murad, que dispõe
sobre a obrigatoriedade da divulgação dos valores arrecadados com as
multas de trânsito e sua destinação; 008/18, de autoria da Deputada
Andréa Murad, que dispõe sobre o Ensino de Noções Básicas da Lei
Maria da Penha, no âmbito das Escolas Estaduais do Maranhão; 009/
18, de autoria do Deputado Stênio Rezende, que revoga a Lei nº 8.662
de 05 de setembro de 2007 que Considera de utilidade pública a
Associação Cultural Recriar do Caratatiua e o Projeto de Lei nº 010/18,
de autoria do Deputado César Pires, que considera de Utilidade Pública
a Associação Folclórica e Cultural Bumba meu Boi Caprichoso do Vale
do Itapecuru de Codó, com sede e foro no Município de Codó, no
Estado do Maranhão; Moções nºs: 001/18, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, de aplausos e manifestação de admiração ao
trabalho desenvolvido pelo Instituto de Defesa do Rio Balsas, sob a
Presidência do Senhor Miranda Neto; e 002/18, também de autoria do
Deputado Wellington do Curso, de repúdio à implantação de oito
pequenas Centrais Hidrelétricas no Rio Balsas, na Cidade de Balsas,
aprovada por aquela Câmara Municipal; Requerimentos nºs: 001/18,
do Deputado César Pires, solicitando que seja realizada Sessão Solene
no dia 22 de março de 2018, em comemoração aos 25 anos de existência
do Curso de Formação de Oficiais do Centro de Ciências Sociais
Aplicadas, da Universidade Estadual do Maranhão; 002/18, do
Deputado Edson Araújo, solicitando que seja  realizada uma Sessão
Solene, no dia 22 de fevereiro de 2018, às 11h00 horas, para entrega do
Título de Cidadão Maranhense ao Deputado Federal Roberto de
Lucena; 003/18, do Deputado Bira do Pindaré, solicitando que seja
realizada uma Sessão Especial, no dia 05 de abril de 2018, voltada para
o fomento e apoio à Campanha da Fraternidade 2018, cujo tema é
“Fraternidade e superação da violência. “; 004/18, do Deputado
Wellington do Curso encaminhando mensagem de aplausos ao Promotor
de Justiça, Ronald Pereira dos Santos, parabenizando-o por assumir o
Cargo de Promotor Corregedor da Corregedoria Geral do Ministério
Público do Maranhão; 005/18, do mesmo autor, no mesmo sentido ao
Senhor Cleones Cunha, parabenizando pela sua eleição como Corregedor
do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão; 006/18, ainda do Deputado
Wellington do Curso, com mensagem de congratulação ao Senhor Ricardo
Duailibe, parabenizando-o pela sua eleição como Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão; 007/18, também do Deputado
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Wellington do Curso ao Secretário de Educação do Município de São
Luís, Moacir Feitosa, solicitando que encaminhe lista contendo a relação
nominal dos professores efetivos, contratados, seletivados, bem como,
perspectiva de aposentadorias, licenças e exonerações previstas para
este ano; 008/18, do Deputado Wellington do Curso, enviando
mensagens de pesar aos familiares do Senhor Marcone Ferreira
Cordeiro, pelo seu falecimento ocorrido no dia 02 de fevereiro do
corrente ano; 009/18, do referido Deputado, no mesmo sentido aos
familiares da Senhora Daniele Nunes Silva, pelo seu falecimento
ocorrido no dia 30 de janeiro do corrente ano; 010/18, do Deputado
Edson Araújo, encaminhando mensagem de pesar aos familiares do Ex-
Presidente desta Casa, Deputado Humberto Coutinho, pelo seu
falecimento ocorrido no dia 01 de janeiro do corrente ano; 011/18, do
Deputado Wellington do Curso, solicitando que seja realizada uma
Audiência Pública, no dia 22 de Fevereiro do corrente ano, na Câmara
Municipal de Balsas, para discutir o Projeto de Lei de sua autoria que
dispõe sobre os rios pertencentes às bacias hidrográficas localizadas
no Maranhão como área de preservação permanente e o Requerimento
012/18, do Deputado Zé Inácio, solicitando o registro da Frente
Parlamentar em Defesa da Democracia e do Direito de Lula ser candidato;
Indicações nºs: 001/18, do Deputado Wellington do Curso ao Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino e ao Senhor Prefeito
de Paço do Lumiar, Domingos Dutra, solicitando a pavimentação
asfáltica e iluminação pública dos Residenciais Maria Firmina, Araguaia
e Vila do Povo, no Bairro do Maiobão, em Paço do Lumiar; 002/18, do
mesmo Deputado, ao Senhor Governador do Estado do Maranhão e ao
Senhor Secretário de Administração Penitenciária, Murilo Andrade,
solicitando que tome providências a fim de acabar o despejo de esgoto
“in natura” pela Unidade Prisional de Balsas diretamente no Rio Balsas;
003/18, ainda do Deputado Wellington do Curso, ao Senhor
Governador do Estado e a Senhora Secretária de Estado de Gestão e
Previdência, Lílian Guimarães, solicitando que apreciem a possibilidade
de descentralizar os polos para aplicação das provas e realização das
demais etapas do Concurso da Polícia Civil do Maranhão, incluindo a
Cidade de Imperatriz e outros municípios entre os polos; 004/18,
também do Deputado Wellington do Curso, ao Senhor Governador do
Estado do Maranhão, Flávio Dino e ao Senhor Prefeito de Paço do
Lumiar, solicitando que apreciem a possibilidade de realizar obras de
revitalização asfáltica e da iluminação pública da Avenida Carajás, no
Bairro do Maiobão em Paço do Lumiar;  005/18, ainda do Deputado
Wellington do Curso, ao Governador do Estado e ao Senhor Secretário
de Ciência e Tecnologia, Davi Telles, solicitando que apreciem a
possibilidade de ampliar a idade limite de 24 para 26 anos como requisito
para participação dos jovens no Programa Cidadão do Mundo, a fim
de atender aqueles que estejam concluindo curso superior; 006/18,
Deputado Wellington do Curso ao Senhor Governador do Estado do
Maranhão e ao Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura, solicitando
que aprecie a possibilidade de sinalização da rodovia MA 212, entre
Bequimão e Pinheiro e MA 006 bem como entre Pinheiro e Central do
Maranhão; 007/18, do Deputado Bira do Pindaré à Prefeita de
Bacabeira, Senhora Carla Fernanda, bem como ao Governador do Estado
do Maranhão, para que determinem aos setores competentes a
construção de calçadas, com a devida iluminação pública, na Avenida
Humberto de Campos, no Município de Bacabeira; 008/18, do
Deputado Bira do Pindaré ao Senhor Diretor Presidente da Companhia
Energética do Maranhão, Augusto Dantas Borges, a fim de que
determine ao setor competente a obra do Programa Luz para Todos
nas Comunidades Campestre, Lagoa de Dentro e Lagoa de Fora, todas
localizadas na zona rural do Município de Mirador; 009/18, ainda do
Deputado Bira do Pindaré ao Governador do Estado do Maranhão
para que determine ao setor competente a recuperação da estrada vicinal
que liga a sede do Município de Cururupu ao Povoado de Monte
Alegre, trecho de 14 quilômetros que dá acesso à cidade; 010/18, do
mesmo Deputado ao Governador do Estado solicitando a construção
de um Memorial da Balaiada no Município de Itapecuru, na Casa de
Cultura João Silveira, 011/18, ainda do Deputado Bira do Pindaré ao
Governador do Estado do Maranhão, solicitando junto ao setor

responsável que se adote revistas em quadrinho sobre o Movimento
da Balaiada na Rede Estadual de Ensino;  012/18, do Deputado
Raimundo Cutrim ao Governador do Estado, no sentido de autorizar a
Secretaria de Desenvolvimento Social a implantar um Restaurante
Popular no Município de Carutapera; 013/18, do Deputado Edson
Araújo ao Governador do Estado do Maranhão, para que determine ao
Senhor Secretário de Estado da Educação, Felipe Costa Camarão, a
inclusão da Unidade Integrada de Educação Indígena Escola Mamput
Coxy-Cwy, da Aldeia Monte Alegre-Terra Indígena Arariboia,
localizada no Município de Amarante, no Programa Escola Digna e
Indicação nº 014/18, do Deputado Fábio Macêdo ao Governador do
Estado do Maranhão, solicitando que efetue gestões junto a empresa
ENEVA, controladora do Complexo de Produção de Gás Parnaíba nos
Municípios de Lima Campos, Capinzal do Norte e Santo Antônio dos
Lopes, para que parte da produção de gás natural seja disponibilizada
a rede de distribuição de combustíveis para ser utilizado por veículos
automotores que trafegam no Maranhão. Não havendo mais matéria
sobre a Mesa, o Presidente encaminhou o Expediente lido à publicação,
após deferir na forma regimental as Indicações acima citadas. Na
sequência, concedeu a palavra aos Deputados: Professor Marco Aurélio,
César Pires, Antônio Pereira e Wellington do Curso. O Deputado
Professor Marco Aurélio destacou a agenda do Governador Flávio
Dino, em Imperatriz, na última sexta-feira, que marcou a consolidação
da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão, a
UEMASUL. Em seguida, ouviu-se Deputado César Pires que destacou
a história do Curso de Formação de Oficiais implantado na Universidade
Estadual do Maranhão em parceria com a Polícia Militar conjuntamente
com Corpo de Bombeiros do Maranhão, que este ano completa 25
anos de existência. Por sua vez, o Deputado Júnior Verde relatou suas
atividades no período de recesso, destacando suas visitas ao interior
do Estado, consolidando um mandato participativo, dialogando com
lideranças e com as entidades representadas por essas lideranças. Na
Tribuna, o Deputado Antônio Pereira comemorou a implantação do
curso de Medicina da UEMASUL, em Imperatriz. Em seguida, o
Deputado Wellington do Curso discorreu sobre as suas expectativas
em relação a quarta sessão plenária que se inicia e reafirmou seu
compromisso com o povo do Maranhão. Não havendo mais oradores
inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente informou que não
havia matéria para ser apreciada na Ordem do Dia. No primeiro horário
do Grande Expediente ouviu-se o Deputado Wellington do Curso, que
registrou suas ações no período de recesso parlamentar. No tempo
destinado aos Partidos e Blocos, o Deputado Wellington do Curso,
voltou à Tribuna pelo Bloco Parlamentar Independente e discorreu
sobre o concurso da Polícia Militar do estado do Maranhão, tecendo
duras críticas sobre a forma como o mesmo está sendo conduzido. Pelo
Bloco Parlamentar Democrático o Deputado Vinicius Louro agradeceu
a todos que compareceram ao evento denominado de “Mega Arrastão”,
na cidade de Pedreiras. No tempo do Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão, o Deputado Fernando Furtado, anunciou que vai solicitar a
ida da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa ao Município de
Pinheiro para verificar a situação da saúde na cidade. Não houve orador
inscrito no Expediente Final. 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, 06 de fevereiro de
2018. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado Edvaldo
Holanda - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Edilázio Júnior
- Segundo Secretário, em exercício.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

Nº 208/2018, de 07 de fevereiro de 2018, exonerando ADIEL
SILVA SANTOS e ROSILEA CUTRIM ALVES BRAGA, do Cargo
em Comissão, Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo;
ANTONIO JOSE CORREA REGO, do Cargo em Comissão, Símbolo
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DAS-4 de Assessor de Comunicação Social; CLEYDSON GOMES
ALMEIDA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-4 de Assessor de
Imprensa e DENISE TEIXEIRA ARAUJO, do Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir de 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 209/2018, de 07 de fevereiro de 2018, nomeando LUIZ
PEDRO DE OLIVEIRA E SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir de 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 210/2018, de 07 de fevereiro de 2018, nomeando HELTON
DOMINICE CONCEIÇÃO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-4 de Assessor de Comunicação Social, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir de 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 211/2018, de 07 de fevereiro de 2018, nomeando NATALIA
FERREIRA GUIMARÃES COUTINHO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-4 de Assessor de Imprensa, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 212/2018, de 07 de fevereiro de 2018, nomeando KELLY
COELHO ROCHA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de
Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 213/2018, de 07 de fevereiro de 2018, nomeando HALEX
SIEBER JUNIOR, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de
Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 214/2018, de 07 de fevereiro de 2018, nomeando JOSE
GLAUCIO JUNIOR, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de janeiro do ano em curso.
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