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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15/02/2018 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15.02.2018

I - REQUERIMENTOS 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. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR A PEDIDO DO AUTOR.

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. INDEFERIDO
- O AUTOR RECORREU DA DECISÃO DA MESA AO
PLENÁRIO, CONFORME O ART. 159 DO REGIMENTO
INTERNO.

3. REQUERIMENTO Nº 017/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE APÓS
APROVAÇÃO DO PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADO
PROPOSIÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES AO CEL.
DA POLÍCIA MILITAR, SR. ALEXANDRE FRANCISCO DOS
SANTOS, PARABENIZANDO-O PELO TRABALHO
DESENVOLVIDO À FRENTE DO 13º BATALHÃO DE POLÍCIA
MILITAR QUE INTEGRA A REGIÃO METROPOLITANA DE
SÃI LUÍS.

4. REQUERIMENTO Nº 018/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, REQUER QUE
APÓS APROVAÇÃO DO PLENÁRIO, SEJA DESIGNADA SESSÃO
SOLENE PARA A CONCESSÃO DO TÍTULO DE CIDADÃO
MARANHENSE AO SENHOR CARLOS HERMES FERREIRA
CRUZ, VEREADOR DE IMPERATRIZ,  E ENTREGA DE
MEDALHA ‘MANOEL BEQUIMÃO’ AO TENENTECORONEL
PM, SR. GEORGE SILVA CAVALCANTE, A SER REALIZADA
NO DIA 14 DE MARÇO DE 2018.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 15/02/2018 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 003/18,

de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Secretário de Estado de Administração
Penitenciária Murilo Andrade de Oliveira.

ORDINÁRIA 2ª 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 3ª E ÚLTIMA 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 3ª 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.
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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 4ª E ÚLTIMA 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 08 DE FEVEREIRO DE
2018.

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

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

Leitoa.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio

Macêdo.

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

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 EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO (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 RAFAEL LEITOA (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 003 / 18

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Secretário de Estado de Administração
Penitenciária Murilo Andrade de Oliveira.

Art. 1o É concedido o Título do Cidadão Maranhense ao
Secretário de Estado de Administração Penitenciária Murilo Andrade
de Oliveira. 

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

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 08 de fevereiro de 2018. - Rafael Leitoa - Deputado
Estadual

Justificativa

Murilo Andrade de Oliveira, formado em Direito (PUC-MG),
Especialista em Direito Público (UNIGRANRIO), doutorando em

Ciências Jurídicas e Sociais (UMSA) e graduando em Administração
(Universidade FEAD). 

Natural de Almenara/MG, nascido em 06 de agosto de 1976.
Filho de Vilma de Andrade Oliveira e Antônio Martins de Oliveira. Pai
de Clara Teixeira de Oliveira, de 05 anos.

Atua há mais de 19 anos na gestão de órgãos de administração
penitenciária, tendo iniciado a carreira no Estado de Minas Gerais.

Naquele Estado já ocupou os cargos de Subsecretário de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social (SEDS), Superintendente de Articulação
Institucional e Gestão de Vagas, Diretor de Informações Penitenciárias,
Instrutor e Auditor de Agentes de Segurança Penitenciária – Modelo
de Gestão Prisional. 

Professor universitário, Murilo Andrade de Oliveira possui
vários cursos na área prisional e publicações sobre a metodologia APAC
(Associação de Proteção e Assistência aos Condenados).

Atualmente é titular da Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária (SEAP) do Maranhão, onde vem exercendo um grande
trabalho em nosso Estado, sendo responsável por diversas ações
voltadas ao desenvolvimento da administração penitenciária estadual,
tais como:

-Criação de 09 (nove) carreiras para o sistema penitenciário e
dois concursos públicos;

-Aumento das vagas destinadas a custodia de pessoas presas,
seja através de construções ou ampliações de unidades prisionais;

-Reaparelhamento da segurança penitenciária e ampliação das
atividades de qualificação profissional;

-Melhoria dos índices, especialmente ligados à violência no
âmbito das unidades prisionais;

-Fomento às atividades de ressocialização da pessoa presa,
com a promoção de diversas oficinas e atividades educacionais, tais
como o projeto “Projeto Rua Digna”, que, com a mão de obra carcerária,
promove a pavimentação de vias;

-Promoção de acesso à educação através do “Programa Rumo
Certo”, que oferece educação à distância aos presos, familiares e
servidores, através de laboratório e produção de conteúdo próprios,
bem como em parcerias com diversas instituições estaduais e federais
de ensino;

Em razão do exposto acima, pedimos o apoio dos nobres
colegas para aprovar o referido projeto.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 08 de fevereiro de 2018. - Rafael Leitoa - Deputado
Estadual

REQUERIMENTO Nº 017 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado Requerimento de Aplausos
e Congratulações ao Coronel da Policia Militar, Sr. Alexandre
Francisco dos Santos, parabenizando pelo trabalho desenvolvido a
frente do 13º Batalhão de Policia Militar que integra a região
metropolitana de São Luís.

Quando no comando do referido batalhão, o Coronel Alexandre
foi responsável por diversas operações que resultaram na diminuição
dos índices de criminalidade nos municípios de Raposa, Paço do Lumiar
e São José de Ribamar. Ademais foi responsável pelo pioneirismo na
utilização de elementos tecnológicos, tais como aplicativos de celular,
para dinamizar e agilizar o recebimento de demandas, estreitando o
contato com a população, zelando assim pela segurança e bem-estar da
ordem pública, justificando o presente requerimento.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 07 DE FEVEREIRO DE
2018. - JUNIOR VERDE - Deputado Estadual
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 15.02.18
EM: 08.02.18

REQUERIMENTO Nº 018 / 18

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência seja designada Sessão Solene para
concessão do Título de Cidadão Maranhense ao Sr. Carlos Hermes
Ferreira Cruz - Vereador de Imperatriz -, e entrega de Medalha “Manoel
Bequimão” ao Tenente-Coronel PM George Silva Cavalcante a ser
realizada no dia 14 de março de 2018.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em 07 de fevereiro de 2017. - Prof. Marco Aurélio da Silva
Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 15.02.18
EM: 08.02.18

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
COMISSÃO DE SAÚDE, PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.
EM: 08/02/2018.

INDICAÇÃO Nº 019 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida
a Mesa, seja encaminhado expediente ao Gerente de Relações
Institucionais da CLARO no Maranhão, solicitando as devidas
providências com vistas ao funcionamento da torre de telefonia celular
da Claro localizada no Povoado Alto Brasil, Município de Grajaú,
tendo em vista que a mesma foi instalada há mais de um ano, entretanto,
a população do referido povoado continua sem receber a prestação de
serviços da Empresa CLARO no tocante a comunicação com outras
localidades.

É importante ressaltar que a instalação da torre de telefonia
celular acima citado é um grande benefício para aquela comunidade que

aguarda uma resposta positiva da Empresa CLARO no sentido do
funcionamento da mesma.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 06 de fevereiro de 2018. - ANTONIO
PEREIRA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 020 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida
a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador
Flávio Dino, reiterando nossa solicitação no sentido a criação do Curso
de Medicina da Universidade Estadual do Sul do Maranhão-UemaSul,
conforme indicação apresentada nesse sentido.

Pretendemos que o Governo do Estado implante o curso de
medicina na UemaSul, nos moldes do curso de medicina da UEMA do
Município de Caxias, ressaltando que vai atender a demanda estudantil
da Região do Sul do Maranhão.

Portanto, esperamos que o Senhor Governador atenda nossa
reivindicação em benefício do Município de Imperatriz e adjacentes.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 06 de fevereiro de 2018. - ANTONIO
PEREIRA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 021 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador
Flávio Dino, bem como ao Exmo. Sr. Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social, Dr. Neto Evangelista, solicitando a perfuração
de um poço artesiano para atendimento das comunidades da Associação
Formosa do Rio Corda, e PA-Sobradinho, Assentamento do INCRA
no Município de Grajaú.

A implantação desse poço beneficiará mais de 65 famílias ali
residentes possibilitando, desta forma, o consumo de água em condições
higiênicas, sem problema de contaminação e com riscos para a saúde
humana.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 06 de fevereiro de 2018. - ANTONIO
PEREIRA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 022 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152), requeiro a Vossa Excelência
que após ouvido à Mesa, seja encaminhado expediente à sua Excelência
o Senhor Deputado Federal Sarney Filho, Ministro do Meio Ambiente,
solicitando-lhes que adote providências, no âmbito do referido
Ministério, objetivando a preservação da Nascente do Rio Gurupi,
cujo curso de água banha o Estado do Maranhão na divisa deste com o
Estado do Pará. O Rio Gurupi possui aproximadamente 720 km de
extensão, tem sua nascente no Estado do Maranhão e sua foz no Oceano
Atlântico. É o divisor natural entre os Estados do Pará e Maranhão.
Seus principais afluentes localizam-se na margem esquerda em território
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paraense e sua bacia hidrográfica situa-se da seguinte maneira: 70% em
Território Maranhense e 30% em Território Paraense. Devido à sua
constituição geográfica, corre sobre rochas cristalinas e apresenta-se
encachoeirado em longo trecho.

A solicitação de que trata a presente proposição é de grande
relevância para o Estado, dado aos cuidados que devem se iniciar com
a preservação das Nascentes dos Rios, pois são as origens dos rios que
abastecem as cidades ribeirinhas dos Estado do Maranhão e Pará.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 07 de fevereiro de 2018. - ANTÔNIO
PEREIRA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 023 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Governado do Estado do Maranhão,
Sr. Flávio Dino, ao Secretário de Estado da Segurança Pública,
Sr. Jefferson Portela, ao Secretário de Infraestrutura, Sr. Clayton
Noleto, e ao Comandante Geral da Policia Militar, Cel. José
Frederico Gomes Pereira, REITERANDO a indicação nº43/2017
tendo em vista se tratar de uma medida de interesse público.

A presente proposição tem o fulcro de reafirmar o apoio as
diversas categorias ligadas a segurança pública no Estado, quais sejam
Policia Civil, Policia Militar, Bombeiros, no sentido de dar
encaminhamento as demandas oriundas destas classes. Dessa forma,
reiteramos a indicação nº43/2017, que solicita a melhoria na infraestrutura
do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Policia Militar
do Maranhão (CFAP), especialmente a pavimentação asfáltica do
centro.

No referido Centro, são desenvolvidas atividades essenciais
para a formação e aperfeiçoamento técnico necessário para a execução
das múltiplas tarefas de polícia ostensiva e para preservação da ordem
pública. Preparando-os para atuar como zeladores da segurança pública
e mantenedores do bem-estar da sociedade.

Contudo, as condições que o CFAP se encontra, atualmente,
causa inúmeros transtornos e prejuízos aos que fazem uso do mesmo,
destacando-se a precária situação da pavimentação asfáltica que torna
difícil o acesso de carros e pedestres ao centro, fazendo com que as
pessoas deixem de frequentá-lo.

Desse modo, considerando a importância do Centro, para
profissionalização e capacitação de policias mais eficiente e
responsáveis na condução da ordem e segurança pública, solicitamos a
recuperação do CFAP e de toda sua pavimentação asfáltica, justificando
a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 06 de fevereiro de 2018 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO N° 024 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro à Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flávio Dino, no sentido de autorizar ao órgão
competente a instalação de uma Circunscrição Regional de Trânsito –
CIRETRAN no município de Viana-MA.

Considerando que na época em que fui secretário de segurança
deste Estado, quando da criação das 18 (dezoito) regionais, havia a
necessidade de criar naqueles municípios, bem como batalhões e
companhias independentes, delegacias regionais e em cada uma dessas
regionais a instalação de 01 (um) presídio que inclusive foi construído
na época, nas cidades de Timon e Pedreiras.

Tendo em vista que a cidade de Viana tem sob sua circunscrição
13 (treze) municípios, sendo necessária a instalação urgente de 01
(uma) CIRETRAN – Circunscrição Regional de Trânsito. Tal solicitação
também vem através da Câmara Municipal de Viana mais
especificamente, o vereador Gerson Padilha.

A aprovação da presente proposição em muito contribuirá
com a melhora do trânsito naquela região, ensejando, por conseqüência,
a boa convivência dos motoristas reduzindo assim o índice de acidentes
na cidade.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. São Luís, 07 de fevereiro de 2018. - Raimundo Soares
Cutrim - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 025 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, 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 recuperação dos
danos causados pelas enchentes na região localizada entre os Municípios
de Barão de Grajaú e São Francisco do Maranhão.

Fundamentamos a urgência da adoção das medidas almejadas
pela presente proposição considerando que o acesso ao Município de
São Francisco do Maranhão, na altura da ponte da Barra do Saco, está
comprometido pela falta de conclusão das obras da MA 278, que liga
ambos os municípios, prejudicando principalmente os habitantes do
povoado Tapera, que não possuem acesso a transporte pelas péssimas
condições de trafegabilidade.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 08 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 RAFAEL LEITOA - Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington do Curso, transferido da sessão anterior.
Declina. Com a palavra o 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. Senhor Presidente, na vida nós temos escolhas
a fazer, vivemos de escolhas. Você escolhe o seu carro, a roupa que vai
vestir e a gravata. Escolhe a sua mulher, a mulher hoje escolhe o seu
marido também. Deus nos deu uma coisa chamada de livre-arbítrio,
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que é essa faculdade de escolher, é a liberdade que a gente tem de seguir
este ou aquele caminho. Muita gente se dá mal em suas escolhas. Há
muitas escolhas erradas, senador Bira do Pindaré, não é verdade? E há
escolhas certas. Presidente Othelino, V. Exa. fez, dentre muitas escolhas
que V. Exa. tem feito acertadamente, uma escolha muito acertada, que
foi a direção do Complexo de Comunicação desta Casa. V. Exa. fez uma
excelente escolha. O jornalista Edwin, um jovem experiente,
competente, amigo, leal, preparado para assumir o comando desse
Complexo de Comunicação, que é muito importante para todos nós,
para o Maranhão, para a sociedade. É o sistema que leva a notícia, que
leva a informação, que leva o trabalho de cada parlamentar, das
comissões. É a informação necessária que o povo precisa. E V. Exa. fez
uma escolha duplamente acertada: o diretor Edwin e a adjunta de
Comunicação, que é a jornalista Sílvia Teresa. Ambos formados pela
Universidade Federal do Maranhão e pós-graduados em Marketing
Político. É muito importante que alguém que dirige um sistema desses,
que é um sistema ligado diretamente aos representantes políticos do
Estado, sejam também preparados na questão do marketing político.
O jornalista Edwin é um homem que participou de muitas campanhas
levando estratégias, implantando sugestões vitoriosas em memoráveis
momentos da história não tão distante, mais recentes da política,
sobretudo da nossa cidade de São Luís. O jornalista Edwin Jinkings
tem longa experiência na sua profissão, ele foi diretor de Comunicação
da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, também foi superintendente
de Comunicação do Porto do Itaqui, secretário de Comunicação das
Prefeituras de São Luís e da cidade de Imperatriz, coordenou a
Comunicação do Tribunal de Contas do Estado, portanto, um homem
jovem, mas experiente e preparado para assumir estas relevantes
funções do Complexo de Comunicação desta Casa. Parabenizo o
Presidente Othelino, V. Ex.ª pela escolha do diretor de Comunicação
deste sistema e da sua adjunta, Sílvia Teresa. Que Deus possa abençoar
esses dois servidores públicos e que eles possam, de forma inteligente
e com muita sabedoria, contribuir com o engrandecimento deste Poder
e com a administração de V. Ex.ªs. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Professor Marco Aurélio, cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados,
senhoras deputadas, os que acompanham a transmissão desta sessão.
Eu venho nesta ocasião fazer um destaque da luta em torno do Enem
para estudantes do Estado do Maranhão a fim de ingressar na UFMA,
causa na qual insistimos e persistimos há três anos que. No final do
ano passado, a UFMA aprovou por unanimidade no Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão, garantindo um acréscimo de 20% nas
notas do ENEM para os estudantes das escolas públicas e privadas do
Maranhão. Esta aprovação da resolução do ingresso qualificado trouxe
uma alegria muito grande aos estudantes de todo o Estado. No entanto,
enquanto todos comemoravam, todos estavam ainda comemorando,
veio uma ação civil pública do Ministério Público Federal, requerendo
a suspensão da bonificação. Esta Casa que teve uma participação muito
forte, por meio da Frente Parlamentar em Defesa da Bonificação, sempre
esteve nessa vanguarda, no diálogo com a UFMA, e aí no diálogo
também com o juiz federal que haveria de julgar esta ação deliberando
sobre a permanência ou não da bonificação. Estivemos em reunião com
o juiz, esperávamos que fosse ser mantida a bonificação, entretanto a
decisão do juiz em primeiro grau foi de suspender a bonificação, e, de
lá para cá, tantas pessoas perguntando, centenas de estudantes, de
pais perguntando como é que vai ficar essa luta? Acabou ou não?
Deputado Bira, V. Exa. pautou ontem, com muita propriedade, a luta
não acabou, a luta será vitoriosa, nós temos confiança nisto, desde essa
decisão da Justiça, que inclusive a UFMA só foi notificada no último
dia de funcionamento da Justiça, não daria tempo de recorrer antes do
recesso da Justiça, mas, desde que a UFMA foi notificada, já tomou as
devidas providências. Estive em reunião com a Reitora Nair Portela e

ela foi enfática, nós não vamos desistir. E nós também da Assembleia
Legislativa do Maranhão, somos enfáticos, nós não iremos desistir, e
aos estudantes nós também pedimos, não desistam. Os passos que se
seguem são passos seguros e que eu acredito que a Justiça vai ser feita,
por que eu acredito nisso? Eu desistiria desta causa se porventura os
outros lugares que têm bonificação regional viesse cair. Se lá na Federal
do Sul e Sudeste, do Pará caísse e na Federal de Pernambuco caísse, na
Federal do Rio Grande do Norte, da Bahia viesse cair a bonificação, eu
também entregaria os pontos. Mas, em nenhum lugar, caiu a bonificação,
em todos esses lugares, a bonificação foi mantida. Agora mesmo saiu
uma matéria de que a nota de corte mais alta do Brasil para Medicina
foi na Federal do Rio Grande do Norte. A nota mais alta. E por que teve
a nota de corte mais alta? Porque os alunos de lá que recebiam a
bonificação tiveram um plus e suas notas foram lá para cima. Os
alunos de lá estão fazendo Medicina lá. Enquanto isto, o único lugar
que caiu foi no Maranhão. A gente respeita a decisão da Justiça, mas a
gente vai lutar pelo direito dos estudantes. E aí quero deixar bem claro
para a sociedade maranhense, os passos estão sendo dados para
continuarmos esta luta e acreditamos que vamos vencer. A UFMA, já
tinha até lançado no Edital do SISU a bonificação. Teve que retirar
diante da decisão judicial, mas agora existem outras instâncias de Justiça
e a UFMA já está recorrendo ao Tribunal Regional Federal da primeira
região, em Brasília. Dois recursos: O primeiro é um pedido de suspensão
da decisão do Juiz Federal de 1º grau. Um pedido de suspensão. Este
será julgado mais rápido. Segundo, um agravo. Nós acreditamos que
vamos vencer. Uma prova disto é que em nenhum outro lugar do país
caiu. Somente no Maranhão a bonificação caiu. Nós não desistiremos
desta causa. E me alegra verificar que junto com esta luta os próprios
estudantes estão estimulados a irem em defesa do seu direito para
respeitar a decisão da Universidade, a sua autonomia. Eu falava com o
jurídico da UFMA nessa semana. Ele já me disse que a Defensoria
Pública da União já solicitou fazer parte do processo, defendendo
estudantes que foram lá procurar para pedir que fossem representados.
E isto é muito importante, a Defensoria Pública da União fazer parte
desse processo na defesa de garantir a bonificação. Presidente Othelino
Neto, V. Exa., ainda quando Vice-Presidente, deu uma atenção especial
a esta causa na defesa dos estudantes de Pinheiro, sobretudo, mas
também de todo o Maranhão. Agora V. Exa., no comando desta Casa,
eu reforço a solicitação para que a Assembleia dê uma atenção especial,
através da sua Procuradoria, para que não percamos nenhum prazo de
recorrer, fazendo parte desse processo, como nós já fazemos como
amicus curiae, reforçando as condições desta defesa, nós temos fé que
vamos vencer. Não deu para a primeira chamada do SISU. Já estava
tudo pronto, não deu! A decisão de primeiro grau suspendeu. Mas nós
acreditamos que, se der tudo certo lá no TRF, e nós vamos fazer visita
ao TRF, parlamentares, representantes de instituições. Nós vamos
fazer visita ao TRF lá em Brasília para reforçar esta solicitação. Nós
não iremos desistir. Eu deixo bem claro para população maranhense. O
direito dos nossos estudantes de ter essa bonificação é o que vai
assegurar o ingresso cada vez mais forte dos estudantes maranhenses.
Agora mesmo, em Imperatriz, em Medicina, por exemplo, o primeiro
período que encerrou dos 40 alunos, nove já foram embora! Nove
alunos já foram embora! Qual é o ganho para nossa Universidade?
Qual é o ganho para o nosso Estado em ter alunos que vêm de fora e, na
primeira oportunidade, vão embora e deixam a vaga ociosa? Não
ganhamos nada! A política afirmativa é exatamente para corrigir uma
distorção. E nós vamos lutar até o fim. Se for preciso ir para o Supremo
Tribunal Federal, nós vamos estar lutando. Nós não desistiremos desta
luta. Portanto nós convocamos todos os estudantes que acompanham
esta luta, todos os pais, todas as famílias, os professores, esta Casa
para que nós continuemos irmanados, assim como a UFMA está. Eu
quero deixar bem claro o nosso apreço pela Reitora Nair Portela, que
tem seguido firme nesta luta, nesta defesa, que também não desistirá.
E eu tenho muito fé que, ao final, nós sairemos com uma grande vitória
para o povo do Maranhão. Muito obrigado, Presidente.
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NETO – Deputado Marco Aurélio, V. Exa. tem razão com relação a
esse seu pronunciamento e conhecemos sua luta em torno desse tema,
do ingresso qualificado, assim como o deputado Bira que participou
ativamente e vários outros colegas, inclusive a Assembleia já se habilitou
no processo e hoje já faz parte dessa demanda judicial. E quero dizer a
V. Exa. que quando conseguimos marcar a audiência, lá no TRE, farei
questão de acompanhá-lo para que cumpramos com o nosso dever e
possamos corrigir essa decisão que inviabilizou, somente no Maranhão,
a questão do ingresso qualificado. Deputado Fábio Braga com a palavra,
por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador)– Senhor Presidente, senhoras Deputadas, senhores Deputados,
imprensa, a todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV
Assembleia. Venho hoje, porque teria esse compromisso ontem, mas
ontem por conta do agradecimento e por conta do reconhecimento ao
governo na questão da estrada que liga Urbano Santos a Barreirinhas,
faço hoje o discurso, que teria que ter sido feito ontem. Nos meses de
dezembro e janeiro eu estive percorrendo várias cidades do estado do
Maranhão e quero ressaltar aqui o agradecimento ao município de Nina
Rodrigues, que no último dia, praticamente no último dia do ano, no
dia 30 de dezembro, na Câmara Municipal, concedeu a mim e à minha
esposa Ana Elizabeth, o Título de Cidadão de Nina Rodrigues. Esse
título dado pela Câmara Municipal do Município, eu faço o
agradecimento a todos os vereadores, à presidente da Câmara Cita
Braga e a todos os vereadores de Nina Rodrigues, ao prefeito, aos ex-
prefeitos que compareceram, aos vereadores de São Benedito que
compareceram à solenidade, a todos. E um abraço especial a todos de
Nina Rodrigues. Eu digo que Nina Rodrigues e Vargem Grande é uma
terra só, é uma terra onde eu moro. Meu domicílio eleitora é Vargem
Grande e minhas propriedades rurais são nos municípios de Vargem
Grande e Nina Rodrigues. Então mais do que um reconhecimento,
também quero agradecer ao povo e aumentar cada vez mais o meu
compromisso com aquela cidade. Quero agradecer também às pessoas
dos municípios que visitei no mês de janeiro. Agradecer às pessoas do
município de Presidente Médici, Governador Nunes Freire,
Maracaçumé, Centro Novo, Boa Vista do Gurupi, Amapá do Maranhão,
Luís Domingues, Godofredo Viana, Cândido Mendes, Carutapera,
porque eu fiz uma viagem me comunicando com boa parte de prefeitos,
ex-prefeitos, vereadores, lideranças e também nessa região encontrei
uma série de pessoas que têm vínculo com a minha terra, com a minha
região, Vargem Grande e Nina Rodrigues. Foram conterrâneos meus
que saíram nos últimos anos da minha cidade percorrendo o Estado do
Maranhão, foram trabalhar, desenvolver essa região lá na BR tão bem
conhecida, que vai de Zé Doca a Carutapera. Eu quero, assim, agradecer
a todos pelo cafezinho, pela conversa, pelo bom abraço, pelo aperto
de mão, pelo carinho, pelos almoços, pelos jantares e por tudo o que
fizeram por mim e minha esposa nesses dias que passei na região.
Agradecer ao ex-Prefeito Alberto Max, ao Deputado Federal João
Marcelo que me acompanhava, ao Senador João Alberto que me
acompanhava e a todos da comitiva que esteve comigo em várias dessas
cidades. Aos prefeitos de Amapá do Maranhão e de Luís Domingues,
que me acompanhavam e acompanhavam o Deputado João Marcelo
em várias dessas cidades. Eu quero também aqui falar do carnaval que
se aproxima, já será neste final de semana. Eu quero dizer e convidar
todos para que compareçam, principalmente na minha região, Vargem
Grande, que fará o carnaval, o Prefeito da nossa cidade, Carlinhos
Barros, está aprontando a cidade para o carnaval dos 80 anos, talvez
um dos maiores carnavais do Estado do Maranhão. Quem não for ao
carnaval tem uma série de visitas que podem ser feitas na minha cidade,
como ao Santuário de São Raimundo Nonato dos Mulundus, um dos
maiores santos do Estado do Maranhão e um dos maiores festejos; a
Barragem do Moizinho; e também a uma distância de pouco mais de 9
quilômetros, nós temos a encantadora cidade de Nina Rodrigues,
principalmente a Praia dos Amores, que é uma das atrações turísticas
da cidade de Nina Rodrigues. Nós também teremos um belíssimo

carnaval, muito movimento, um dos carnavais que a cada ano se supera
na cidade de Nina Rodrigues. Também na região teremos o carnaval de
São Benedito Rio Preto, cidade banhada pelo Rio Preto. Maravilhosa
brisa que fará também um dos melhores carnavais da região. Teremos
uns carnavais alegres, festivos e com muita gente em Coroatá,
Chapadinha, Peritoró e Governador Archer, só para citar alguns na
região. Quero agradecer e também parabenizar, já que pouca gente faz
isso no período festivo, todo mundo se lembra de parabenizar os
prefeitos e as autoridades, mas eu queria parabenizar uma classe que
sairá das suas casas, principalmente os policiais que sairão das suas
casas e farão a segurança das pessoas e dos seus patrimônios também
durante esse período de carnaval. Agradeço e parabenizo a questão do
Corpo de Bombeiros que ficará de prontidão para eventualidades,
tanto durante o período de carnaval, mas em decorrência também de
ser um período em que rios e praias de São Luís estarão com uma
capacidade acima do normal e eles estarão de prontidão para guardar e
proteger. Então, quero agradecer ao Comandante Pereira, da polícia,
Secretário Jefferson, Comandante do Corpo de Bombeiro e toda sua
equipe. Eu espero êxito nessa empreitada nesse período de carnaval,
eu quero que tudo transcorra bem e com tranquilidade para que as
pessoas possam se divertir ou mesmo aquelas que não irão ao carnaval,
aos retiros em várias cidades do Estado do Maranhão, tenham segurança
nesse período. Eu quero também agradecer e ser solidário às pessoas
que não irão brincar, mas irão ficar de plantão e de alerta em vários
órgãos, principalmente da saúde e outras aéreas afins para que se
possa ter um carnaval de êxito, um carnaval com segurança, um carnaval
com saúde, um carnaval repleto de êxito. Eu quero também, por último
aqui, fazer um alerta aos gerentes de bancos que forneçam durante esse
período, nos caixas eletrônicos, dinheiro suficiente para que as pessoas
possam fazer seus saques sem precisar sacar grandes quantidades
evitando roubos, furtos, durante o período do carnaval. Eu quero então
dizer ainda que o Maranhão tem um turismo regional, além dessas
cidades que citei para o carnaval, nós temos inúmeras cidades como
Barreirinhas, Morros, toda a região dos Lençóis, Santo Amaro, temos
também a região da Chapada das Mesas que podem ser incluídos no
turismo nesse período de feriado. Portanto, o Maranhão é de todos
nós, é um Maranhão que pode e deve ser um dos Estados que durante
esses períodos de feriados, períodos principalmente como esse do
carnaval, seja desfrutado por boa parte da população local, do turismo
regional e também por pessoas que venham de outro Estado fazer do
Estado do Maranhão a sua terra para descanso, para lazer, para cultura.
E é isso que eu desejo a todos do Estado do Maranhão, um carnaval
com tranquilidade, com paz e harmonia.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Pois não, deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(Questão de Ordem) – Por gentileza, só me permita fazer aqui uma
manifestação. Eu não poderei ficar para eleição do 4º vice devido ao
horário do voo, que eu tenho que ir para Imperatriz e toda quinta é
regra, eu tenho que ir para minha casa. Mas eu quero deixar bem claro
o meu desejo de votar, eu sei que não vai contabilizar, mas manifestar
o apreço ao companheiro deputado Levi Pontes, mesmo que eu não
fique para votar, espero que não falte esse voto, mas demonstrar nosso
gesto, nosso apreço, reconhecimento e que possa dar tudo certo e V.
Exa. possa contribuir bem na Mesa Diretora, caso seja eleito, e a gente
torce para isso, mas se faltar meu voto, me avise que eu dou um jeito
de perder o voo e volto para cá.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores deputados, em virtude do pedido de licença do
deputado Jota Pinto e ele já comunicou formalmente para exercer o
cargo de secretário do Município de São Luís, comunico que o Deputado
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Sergio Vieira passa a exercer o mandato de deputado estadual. Em
nome da Assembleia, saúdo o Deputado Sérgio, desejando-lhe sucesso
em seu trabalho. Deputado Sérgio, seja bem-vindo de volta à Assembleia.
Deputado Marco Aurélio, V. Exa. ainda não é o próximo, é o deputado
Levi, mas também o deputado Antônio Pereira que não conseguiu
chegar a tempo mandou um comunicado, naturalmente, o voto não vai
ser contabilizado, mas vale como uma manifestação política. O
deputado Antônio mandou um expediente. Comunico a V. Exa. que me
ausentarei da Sessão Ordinária de amanhã, 8 de fevereiro, antes tinha
compromissos parlamentares previamente marcados, não obstante
manifesto minha intenção de voto ao deputado Dr. Levi Pontes (PCdoB)
para o cargo de 4º Vice-Presidente. Feito o registro. Deputado Dr. Levi
Pontes, cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (sem revisão
do orador) - Excelentíssimo Senhor Presidente da Casa, Deputado
Othelino Neto, demais Membros da Mesa, senhoras e senhores
deputados, galeria, imprensa e TV Assembleia. Senhor Presidente,
subo a esta tribuna para compartilhar o meu apreço, a minha felicidade
por saber que já foi licitado o início das obras da MA-225, que liga o
município de Urbano Santos a Barreirinhas. Uma promessa de
campanha de S. Exa. o Senhor Governador do Estado. Lembro- me
bem de quando sua chegada ao município de Urbano Santos, onde
fizemos uma reunião lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Urbano Santos. O nosso Governador estava vindo por esta MA com
bastante dificuldade. Estrada essa de sessenta quilômetros, onde se
percorria em quase três horas marcadas no relógio. E naquele momento
dos diálogos pelo Maranhão, ele colocou aquela MA como prioridade
no seu Governo. E hoje, apesar de já ter cumprido, Deputado Edivaldo
Holanda, mais de 95% de todas as suas promessas de campanha, coisa
rara no gestor, principalmente no Executivo de um estado com
dificuldades e no momento de crise financeira e econômica que o país
passa. Portanto, com início dessas obras que vão beneficiar milhares
de pessoas que trafegam diariamente naquele trecho, irá também
favorecer o comércio, a indústria com o escoamento de produtos.
Também vai crescer enormemente o turismo naquela região, porque
todos aqui sabem do quanto é importante para o estado o turismo no
Maranhão. Portanto o nosso Governador está de parabéns com a
pavimentação asfáltica da MA-225, que liga Urbano Santos a
Barreirinhas e a toda aquela região do Baixo Parnaíba da qual represento,
está orgulhosa e muito agradecida ao senhor governador e à Secretaria
de Infraestrutura. E a todos só queria deixar os meus agradecimentos
ao governador e toda sua equipe por mais uma promessa de campanha
sendo realizada por aquele que é o número 1 do Brasil. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos. Exmo. Senhor Presidente Othelino
Neto, Exmos. senhores e senhoras Deputados, imprensa, galeria, a
todos que nos acompanham em todo o estado do Maranhão. Quero na
manhã de hoje, Senhor Presidente, só destacar que eu estava fazendo
um panorama das nossas atividades durante o nosso recesso, mas não
concluí porque faltou destacar uma agenda que tivemos no município
de Cururupu, entre outros municípios, foram dezenas de municípios.
E durante a nossa ida ao município de Cururupu tivemos a oportunidade
de participar de um evento que é um evento voltado às questões sociais.
Um projeto muito importante para o Maranhão, que é o projeto
Bombeiro-Mirim, lá recepcionado pelo Sargento Dias, companheiro e
amigo, pela vereadora conhecida como Mulher Maravilha, que é policial
civil também, como nós somos policiais civis e hoje tem uma vereadora
policial civil no município de Cururupu. Tivemos a oportunidade
também de participar com a presença da gestora municipal, professora
Rosinha, e outras autoridades presentes. E nesse evento, Senhor

Presidente, e fazemos questão de destacar da manhã de hoje, porque
falamos ontem sobre segurança pública, da agenda que tivemos com a
troca de comando do 13º DP e falei em segurança pública, falei que
segurança pública é um elo com várias correntes, de vários interlaces
realmente voltados à compreensão de que são importantes nesse
processo, ou seja, estão interligados e eu falava de toda a conjuntura do
que é segurança pública. E nesse processo estão, entre elas, as questões
sociais e o projeto Bombeiro-Mirim representa essa questão social.
Por isso que eu trago essa agenda destacando não só a nossa participação
lá como representante desta Casa também, como Deputado, mas na
oportunidade de participar, de apoiar essa iniciativa, não só em Cururupu
como em vários municípios como em São Mateus, em dezenas de
municípios que apoiamos e eu compreendo, trago justamente para o
nosso pronunciamento de hoje, porque precisamos fazer segurança
pública pensando no futuro. E para isso precisamos cuidar do presente
e esse cuidar do presente é cuidar das nossas crianças, dos nossos
adolescentes, de poder ter uma atenção especial com a formação desses
meninos. Nós precisamos levar a educação, mas educação que permita
a formação pessoal, a postura e a convivência na sociedade. Tirar dos
grupos de risco, das periferias, da situação adversa, da conjuntura
social que leva à violência, nós precisamos tirar esses meninos dessa
situação e nesse sentido o projeto Bombeiro-Mirim representa essa
nossa esperança que se faz concreta quando conseguimos melhorar os
indicadores sociais por meio do comportamento daqueles que vão
fazer a nossa sociedade, que são as nossas crianças e adolescentes. Por
isso que defendemos os Conselhos Tutelares com toda a veemência,
que é a proteção, defendemos os projetos sociais, entre eles o Projeto
Bombeiro Mirim. Eu falava de segurança ontem e estou trazendo mais
uma vez este tema para esta Casa porque eu compreendo que é preciso,
sim, nós continuarmos lutando, reiterando as nossas atividades nesta
Casa, pedindo mais policiamento. Eu dizia no conceito que as polícias,
Polícia Militar e Civil, e os Bombeiros fazem policiamento. É um elo
entre os outros que devem ser somados. Nesse sentido precisamos
reforçar o policiamento, por isso que vou insistir aqui na convocação
dos sub judice. Entrou mais uma indicação nossa, tivemos uma pauta
no ano passado com o governador e mais uma vez eu quero dizer aqui
a todos os sub judice do Maranhão que nós não vamos nos curvar
diante da luta. Nós precisamos continuar firmes nesse propósito porque
precisamos aumentar o contingente imediatamente porque nós estamos,
claro que existem aqueles que fizeram o concurso, mas nesse rito vai
haver, Deputado Edivaldo, uma demora para que eles sejam realmente
nomeados, sendo que a segurança pública é urgente, precisamos reforçar,
precisamos ter homens e mulheres nas ruas patrulhando, levando a
segurança pública a todos os rincões deste Estado. E é por isso que nós
hoje aqui mais uma vez reiteramos essa nossa obstinação pela segurança
pública neste elo que é fundamental: políticas sociais. Eu quero
transformar, em breve eu vou convidá-los para participar dessa
iniciativa, que é transformar o projeto Bombeiro Mirim em política de
governo. O Governo precisa interagir com as suas secretarias criando
mecanismos para que nós possamos realmente levar atividades, não só
atividades lúdicas, mas atividades de formação, atividades que permitam
realmente melhorar a educação daqueles que vão fazer a sociedade,
para que eles aprendam respeito, honra e compromisso e, assim, levem
para a vida, pois, ao levarem para suas vidas, levarão para as suas
profissões. Que possamos, enfim, ter aqueles que vão orgulhar a
sociedade. Então eu quero, antes de concluir, Senhor Presidente, só
fazer a leitura do trecho bíblico que não li no início, mas que estamos
aqui com a palavra do Senhor em mãos, concluindo nosso
pronunciamento com as benções de Deus e agradecendo pela
oportunidade. Eu não tenho dúvidas de que as nossas lutas serão
recompensadas, porque estão acontecendo a contento. Assim diz a
palavra de Deus: “O Senhor já nos mostrou que é bom, ele já disse o
que exige de nós. O que ele quer é que façamos o que é direito, que
amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade,
obediência ao nosso Deus”. Livro do Profeta, capítulo 6, versículo 8.
Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.
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FÁBIO BRAGA – Deputado Rafael Leitoa. Deputado Sérgio Vieira,
por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA (sem revisão do
orador) – Bom dia, Senhor Presidente, galeria, imprensa, servidores
desta Casa que me atenderam muito bem na outra passagem no ano
anterior. Bom dia aos colegas deputados e deputadas que também me
trataram muito bem. Hoje é a primeira fala que faço após novamente
tomar posse nesta Casa de Lei do Estado do Maranhão e quero destacar
alguns pontos que quando nós nos colocamos à disposição para o julgo
popular, colocando nosso nome à disposição para uma eleição, esse é
o momento em que nós precisamos ter a consciência de utilizar seja
qual o período for que passemos aqui nesta Casa, para nos dedicarmos
ao máximo em atender os anseios daqueles que acreditam em nosso
trabalho. E tenho a felicidade de voltar a esta Casa, no ano de 2018,
onde passarei mais alguns meses e agradecer mais uma vez ao povo do
Maranhão, ao povo da minha cidade de Açailândia, ao povo da Região
Tocantina, que é a região onde nós militamos mais, porque só estou
aqui porque eu passei por um processo eleitoral. E tenho certeza de
que dessa minha passagem deixarei frutos positivos, deixarei aqui bons
projetos e deixarei a concretização de benefícios para o Estado do
Maranhão, para a Região Tocantina e, principalmente a minha cidade
natal de Açailândia. No período anterior quando passamos por aqui,
nós fizemos alguns trabalhos, iniciamos alguns projetos, levamos alguns
benefícios para as cidades, principalmente para Açailândia e alguns
pelo exíguo tempo que passamos, nós não conseguimos concluir. Mas
vou aproveitar esta oportunidade para retomar aqueles que ficaram a
ser concretizados e desenvolver ideias, projetos para que a gente possa
dessa forma dar uma resposta positiva para os nossos eleitores que
acreditaram na gente, para os nossos amigos, agradecer a minha família.
Agradecer, enfim, às pessoas que acreditam no nosso trabalho. Mas na
oportunidade em que estivemos aqui nesta Casa, no ano de 2017, nós
tomamos algumas medidas que eu acho que vem beneficiar e vem de
encontro ao anseio da população do Maranhão. Aqui nós criamos a
Frente Parlamentar em Defesa do Setor Siderúrgico, que é um setor
forte, aqui no Maranhão, principalmente e na Região Tocantina que
estava passando e vem passando por momentos difíceis, essa crise que
está presente no País, não é diferente no Maranhão. Então, com essa
Frente Parlamentar conseguimos levar audiências públicas para a Região
Tocantina e uma delas feita na cidade de Açailândia, onde surgiu essa
ideia da criação e com isso nós vimos que a cidade estava sofrendo, que
o setor estava perdendo postos de trabalho e uma das soluções que
ainda resta na cidade de Açailândia é a construção da aciaria que estava
entravada por questões burocráticas, por falta de um empréstimo no
Banco do Nordeste do Brasil. E com essa Frente Parlamentar, nós
demos a nossa contribuição para que esse empréstimo fosse apreciado
da forma mais rápida possível. Verificou-se que a empresa preenchia
todos os requisitos e o empréstimo começou a ser liberado e a aciaria,
nesse primeiro semestre, na cidade de Açailândia, ela começa a implantar
a sua área, o seu polo de laminação, que é o polo que estava faltando,
isso vai gerar emprego, isso vai gerar renda e isso vai gerar dividendos
para a cidade de Açailândia. Nós conseguimos ao Viva Cidadão estender
o horário de atendimento, em Açailândia, do Viva Cidadão, porque
ficavam aquelas enormes filas na madrugada. A partir do momento que
nós tomamos conhecimento, vimos aqui ao Governo do Estado, no
órgão competente e tratamos do assunto e conseguimos que esse
atendimento fosse ampliado, evitando, assim, que as pessoas - porque
Açailândia atende uma regional - evitando, assim, que pessoas de cidades
vizinhas fossem até lá passar a noite dormindo em calçadas. Isso nós
conseguimos e acho que é um grande avanço na questão da cidadania,
do atendimento à cidadania das pessoas. Conseguimos também acelerar
a reforma do IEMA. Quando fui visitar o IEMA em Açailândia, vi que
lá precisava de uma reforma. Vim aqui ao Governo do Estado e,
imediatamente, cerca de 60 dias depois, essa reforma estava começando.
Isso são alguns exemplos dos trabalhos que nós fazemos aqui para
mostrar para a população a importância de determinadas regiões de

determinadas cidade ter um representante aqui. Agora nós vamos
desenvolver principalmente um projeto na área da saúde. Precisamos
garantir que essas verbas cheguem a UPA de Açailândia, cheguem ao
Hospital Municipal de Açailândia, para melhorar no atendimento à
população na compra de remédios, de insumos, no aumento do número
de cirurgias, contratação de mais profissionais. Tudo no intuito de
melhorar a qualidade no atendimento daquela cidade. Estaremos atentos
aqui, estaremos vigilantes, estaremos prontos com a atenção redobrada
para que a gente, junto ao Governo do Estado, faça essas cobranças,
desenvolvam esses projetos, vá atrás dos benefícios, para que a gente
consiga materializá-las. Na área da infraestrutura, faço um compromisso
aqui com os moradores, com a comunidade do Distrito Industrial do
Pequiá, que há muito clamam por uma melhoria na sua infraestrutura.
E nós junto ao Governo do Estado, nós já estamos desenvolvendo o
projeto. E logo, logo, teremos boas notícias. Isso é um compromisso
que nós fazemos com a população do Pequiá que vai ser prioridade na
questão da infraestrutura. Porque o povo lá clama há algum tempo e
com razão. Muitas vezes o poder público não chega com a rapidez
necessária. Mas conosco aqui, na capital, aqui com o cargo de deputado,
nós vamos estar junto ao Governo do Estado cobrando para que isso
saia o mais rápido possível, que isso se concretize o mais rápido
possível. Assim como o programa Mais Asfalto, convênios de
bloqueteamento de ruas, que também o Governador já se comprometeu
de que nós vamos tornar isso realidade para a cidade de Açailândia. E,
no decorrer dos dias, dos discursos, nós vamos prestando conta com a
população do Maranhão, com a população da Região Tocantina,
principalmente com a população de Açailândia. Eu peço esse voto de
confiança a toda população, porque nós aqui vamos desenvolver um
bom trabalho, para que a população sinta a necessidade de ter um
representante aqui da população da cidade de Açailândia. Muito
obrigado, Senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - O primeiro item da ordem do dia, o Requerimento de urgência
do Deputado Rafael Leitoa, fica transferido para a próxima sessão a
pedido do autor. Requerimentos à deliberação da Mesa. Deputado
Stênio Rezende? Deputado Stênio, V. Ex.ª pode se dirigir até a Mesa
para nós apreciarmos um requerimento? Requerimento nº 014/2018,
de autoria do Deputado Wellington do Curso, (lê). Indeferido.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Vou recorrer ao Plenário, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço que inclua na Ordem do Dia da próxima sessão. Grande
Expediente. Inscrito o deputado Josimar de Maranhãozinho, por 30
minutos com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO (sem revisão do orador) - Senhor Presidente,
Mesa Diretora, Deputados, Deputadas, venho a esta tribuna tendo em
vista os acontecimentos recentes em minha região. Acontecimentos
esses que se repetem em anos de eleição. Nós somos um grupo, cada
deputado representa uma região, muitos não têm sua região, mas têm
seus municípios que ali os representam. E o que a gente espera dos
nobres companheiros é que quando chega neste ano de eleição é comum,
nós que somos candidatos à reeleição e outros candidatos que vão aos
municípios e normalmente disputamos um espaço, porque o Maranhão
é grande e não se concentra o voto em uma liderança só, mas esperamos
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que essas pessoas cheguem aos nossos municípios como candidatos
também e não como está acontecendo em minha região que Secretário
está indo aos nossos municípios, à minha região especificamente e
chega lá como Secretário presenteando a oposição com dinheiro do
governo, com equipamentos que custam mais de R$ 500 mil. Enquanto
que no Carnaval o prefeito, que é meu aliado, prefeito reeleito, o prefeito
de Araguanã, prefeito esse que discursou no evento do partido, do PR,
representando todos os prefeitos e ali elogiou o governo, que é aliado
do governo. Prefeito esse que acompanhou diversas vezes eventos do
nosso governador e agora, no final de semana passada, a oposição com
o Secretário Márcio Honaiser, que usa claramente a Secretaria para
promover sua própria campanha, foi lá e presenteou com dois tratores,
caminhões para a oposição do prefeito. Prefeito esse que em setembro
pediu uma colaboração para o Festival do Peixe, não teve. Pediu uma
colaboração, em novembro, para o aniversário da cidade, também não
teve. Pediu uma colaboração agora para o carnaval e foram liberados
cinquenta mil reais para fazer um carnaval com quatro noites de festa
na cidade. Será que é justo? É justo que este secretário seja candidato?
Porque qualquer um pode ser candidato, mas que ele vá a nossa região
não como secretário, mas como candidato e faça política como nós
fazemos. Nós, deputados, fazemos política como políticos que somos,
porque é assim que tem que ser. A estrutura do Governo deixa para o
Governo, a estrutura do Governo deixa ao comando do Governo. Acho
louvável que Araguanã, que as pessoas de Araguanã recebam esses
equipamentos, mas não acho certo um secretário absorver tudo isso e
usar em prol da sua candidatura. Isso sim é que nos deixa realmente
chateados, porque somos nós que votamos toda matéria de Governo,
muitas matérias antipopulares, mas somos chamados, somos muitas
vezes convencidos a votar pensando em melhorias para o nosso povo,
para nossa população dos nossos municípios. E aí, se chegasse e usasse
o dinheiro do investimento do Governo, armasse o circo, aí o secretário
pensa que todo mundo é besta, bota um assessor para falar mal dos
deputados da região, bota um assessor para falar mal do prefeito, do
grupo do prefeito. Como gerenciador desse circo montado com o
dinheiro do Governo, ele bota os palhaços lá para falar, que são os
assessores deles, bota os palhaços para fazerem a palhaçada. É isso
que está acontecendo. Eu não sei na região de vocês, meus nobres
deputados, mas na minha está acontecendo. Agora, para mim não é
novidade, eu estou preparado para isso, porque eu posso dizer que
conheço a estrutura do Governo, foi assim nos outros governos e
parece que vai ser assim neste governo também, é o que está se
mostrando. Só o que falta agora são esses secretários que vão ser
candidatos, que vão se afastar no último dia, só o que falta para ser
igual aos outros governos é eles deixarem seus assessores lá, é só o que
falta, porque nos outros governos vocês mesmos presenciaram, o
próprio Stênio sabe disso, porque Stênio é o decano desta Casa e sabe
como é que funciona. Nos outros governos, o secretário se afastava,
mas lá ficava o seu assessor ou ficava o adjunto, fica tudo licitado, os
equipamentos que têm que comprar, maca que tem que comprar, já fica
tudo direcionado, prometido para onde vai e lá o assessor vai entregar.
Os palhaços da corte de hoje vão discursar e vão lá entregar em nome
do Governo. Pois, Governador, tenha atenção, pois a campanha mais
importante para o Estado do Maranhão é a sua, procure olhar se as
lideranças que os seus secretários estão fechando hoje, para que sejam
deputado estadual ou federal, se votam no senhor também. Porque as
de Zé Doca, falando em Zé Doca, não votam, porque estiveram em
reunião na casa da Roseana Sarney, tiraram foto com Roseana Sarney
e, posteriormente, no mesmo dia, estavam almoçando, tenho fotos que
posso mostrar, com o Neto Evangelista, esse mesmo grupo que vota
no Neto e vota na Roseana. Agora, a estrutura regional da minha Região
ainda é: todos são adversários do Deputado Josimar e todos vão votar
e vão fazer campanha contra a reeleição do nosso Governador. Então é
muito difícil aguentar esse tipo, tolerar esse tipo de desrespeito - esse
tipo de desrespeito - até que eu posso dizer para vocês que a gente,
pelo momento que a gente está vivendo, nós estamos tolerando aqui
receber a metade das nossas emendas, porque não tem nenhum
deputado que possa dizer aqui que recebeu suas emendas integrais,

durante esses três anos, já é pouco para as necessidades dos nossos
municípios, já é pouco para o que nós queremos fazer pelas pessoas
que votarem em nós, que acreditaram em nós, é muito pouco o que nós
temos e mesmo assim nós temos sido tolerantes - temos sido tolerantes
- temos tido paciência com esse momento que nós estamos vivendo.
Agora, ser tolerante com o desrespeito, isso eu não vou tolerar. Presido
um partido, partido esse que fechou um compromisso de estar na base
do governo, mas foi selado compromisso, compromissos esse que não
são para o presidente do partido e sim para uma conjuntura e uma
estrutura das lideranças partidárias porque todo o partido é formado
por lideranças. Partido que não tem liderança, que não tem
representatividade política, esse não é um partido. Partido que só tem
um presidente à frente, esse partido não tem consistência política para
estar à frente de um compromisso, sentar à mesa com o governo e
pedir espaço. Estou pedindo espaço ao Governo, esse para o nosso
partido, como já foi pedido e até hoje não foi concedido, por quê? O
nosso partido tem pessoas capacitadas para isso, o nosso partido hoje
tem um elenco muito bom de pré-candidatos, podendo chegar a três,
quatro deputados estaduais, dois deputados federais e nós sabemos o
nosso tamanho, e é por esse motivo que nós sabemos o tamanho é que
não vamos aceitar esse tipo de desrespeito ao nosso partido, aos nossos
aliados, aos nossos prefeitos, prefeitos esses que estão aguardando os
seus recursos lá nos seus municípios e até hoje esses prefeitos têm
sido coerentes e aguardado o momento certo, o momento que o governo
achar que é certo de repassar os recursos que ali foram alocados dentro
desse compromisso partidário e político do deputado Josimar. Então,
isso eu já comuniquei às pessoas do nosso Governo, eu que faço parte
desse governo, mas de forma alguma vou estar no governo que as
pessoas que estão à frente, que representam o governo, lá na minha
região, não respeitam o meu partido e muito menos os meus aliados.
Sempre disse e volto dizer, prefiro receber a pancada do que ver um
aliado meu recebendo a pancada, como eu vi nesse final de semana o
prefeito de Araguanã ser destratado pela estrutura de Governo do
Estado. Porque lá estava a estrutura do Governo do Estado. Deputado
Edilázio, lá estavam dois tratores e um caminhão entregues em um dia
só. Sem falar no final do ano que foi uma farra de distribuição de
sementes: sementes de milho, de feijão, sementes de arroz. A farra do
natal lá em Araguanã, tudo, tudo orquestrado pelo derrotado candidato
William, que faz parte do PCdoB. Agora eu quero perguntar a outros
partidos, será se esse Governo só é do PCdoB e do PDT? É o que se vê
hoje.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Deputado
Josimar.

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO – Pois não, Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (aparte) –
Deputado, ontem o Deputado Raimundo Cutrim já externou
preocupação semelhante a de V. Ex.ª. Hoje, V. Ex.ª sobe a esta tribuna
para tratar do mesmo assunto. E os que não subiram a esta tribuna é
porque se acovardam, porque a conversa dentro desta Casa é a mesma:
O abuso de poder político e econômica de secretários de Estado. E isso
quem está falando são vocês que são da base aliada. Imagine nós que
somos da oposição. A situação de um prefeito que ouse votar no
Deputado Edilázio, que ouse votar numa Andréa Murad, que ouse
votar no Deputado Sousa Neto, ou no Adriano Sarney, ou em quem
quer que seja. Imagine a perseguição, vocês que são da base aliada, V.
Ex.ª que é Presidente de um partido, que é o deputado estadual mais
votado da história do Maranhão. Dificilmente esse recorde será batido,
eu acredito, pelas próximas quatro, cinco legislaturas, pela votação
expressiva que V. Ex.ª teve - é tratado desta forma. E acabou de chegar
nesse ninho no Palácio dos Leões. Imagine um deputado com menos
estrutura que V. Ex.ª. Estou falando do deputado mais votado na
história do Maranhão, e o Palácio dos Leões trata dessa forma. Imagine
aquele deputado com menos expressão. Imagine aquele candidato que
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está chegando agora, querendo também tentar uma vaga na Assembleia
Legislativa ou na Câmara Federal. O que nós devemos fazer aqui é
pedir que o Ministério Público veja esses abusos. É pedir que o nosso
Presidente Othelino, o líder do Governo Deputado Rogério Cafeteira
levem isso ao Governador Flávio Dino. Chegou aos meus ouvidos
agora que o Diretor do Procon fez uma reunião agora. Ele chamou os
seis diretores dos maiores Vivas do Estado do Maranhão, que são ao
todo cargos comissionados, para começar a fazer campanha política
para ele como deputado. Assim é o secretário de Agricultura Familiar,
é o Secretário de Indústria e Comércio. A gente vai passar aqui o
Grande Expediente falando nome de secretário e não dar conta de
terminar o abuso que vem sendo feito. É secretário que tira que ainda
atura de outro secretário, para não chegar e afrontar em votos. O que
mais chama atenção, Deputado Josimar - e eu parabenizo V. Ex.ª mais
uma vez, e aqui a imprensa está acompanhando - é que nenhum colega...
Ontem o Deputado Cutrim foi à tribuna e falou, depois subiu eu, subiu
o deputado Sousa Neto, mas nenhum colega, nenhum governista disse
que está faltando com a verdade. Que o Deputado Cutrim faltou com
a verdade e que isso não existe no governo comunista. Nenhum colega
vai subir a esta tribuna para lhe recriminar e dizer que V. Exa está
faltando com a verdade e que isso não existe, porque isso é uma realidade.
Todos nós aqui sabemos, e os que não subiram a esta tribuna estão
sofrendo também nesse sentido com esses Secretários candidatos, que
outrora tantos foram criticados, que o governo passado era um governo
de ilhas que os Secretários mandavam para eleger, para se eleger, enfim,
o que quer que seja. E hoje é muito pior. Hoje é muito pior sabe por
quê? Como V. Exa. bem falou, que no governo passado pelo menos os
deputados governistas recebiam suas emendas, agora nem a oposição e
nem os governistas recebem, todo mundo de pires na mão se humilhando
em Secretaria e não conseguem nada, enquanto isso os que não têm
mandato e estão lá, conseguem tudo. Então fica esta reflexão e quero
parabenizar V. Exa pelo pronunciamento e pela bravura, assim como o
Deputado Cutrim tem, e é notório, todos nós sabemos da sua coerência,
do seu trabalho e que tenho certeza que o governador tem que repensar
quando falar do Josimar pela estatura política que V. Exa. tem em todo
o estado do Maranhão. Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO – Muito obrigado pelos elogios, meu nobre
deputado, meu amigo Edilázio. Pois é, nobres amigos, o que nós vemos
é isso. E vocês sabem qual é a primeira pergunta quando um prefeito,
aliado seu, chega a uma Secretaria de Estado? E aí avanço mais um
pouco, já saio da esfera daqueles candidatos, daqueles Secretários que
são candidatos. Vou além, porque quem não é candidato, têm um
candidato. A primeira pergunta, eles perguntam logo em quem você
vota para deputado, estadual e federal? Porque daí, da resposta do
prefeito é que sai a forma que ele vai tratar aquele prefeito, como ele
vai se relacionar dali para frente com aquele prefeito. Se o prefeito
disser que não tem, que não tem candidato a deputado, aí vocês podem
ter certeza que a conversa é bem agradável, é bem esperançosa. Se o
prefeito disser que vota, vota com qualquer um, porque lá não respeita
nenhum não, se disser que vota e que já tem um candidato, aí você
pode ter certeza que a conversa é realmente desmotivante. Aqui quero
deixar a minha insatisfação, sou um político que faço a minha política
com transparência, estou aqui falando de um Secretário, que é o
Secretário de Agricultura Márcio Honaiser. Gosto de falar e gosto de
dizer de quem estou falando. Mas não é só ele não, em outro momento
venho a esta tribuna e vou falar de outros Secretários que também têm
a mesma postura, postura essa que é desmotivante para nós que estamos
ao lado do governador, aliado a essa luta neste ano de 2018.

O SENHOR DEPUTADO STÊNIO REZENDE - Deputado
Josimar, me conceda um aparte, por gentileza?

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO - Pois não.

O SENHOR DEPUTADO STÊNIO REZENDE (aparte) –
Deputado, quero iniciar aqui este aparte, primeiro elogiando a sua
coragem de ir a essa tribuna, inclusive dando nome aos bois. Porque
outros colegas já citaram essa mesma preocupação com relação a alguns
secretários, mas ainda não tinham dito nomes. V. Ex.ª acabou de declinar
o nome de um secretário, que é o de Agricultura, o Senhor Márcio
Honaiser, que por sinal me dá também uma dor de cabeça em duas
pequenas cidades, em Nova Colinas e em Benedito Leite. Ele chega, às
vezes, com essas propostas para os prefeitos que dizem: não, eu voto
com o Deputado Stênio, citando o meu exemplo, aí ele diz: pois me dê
o vice e dois ou três vereadores. Bom, eu sei que existem outros
secretários que são candidatos, acho até que muitos trabalham para
deixar os seus adjuntos. Acho que é papel deles como é nosso papel
aqui também externar a nossa preocupação. Agora, nesse mundo político
que nós vivemos hoje, eu aqui digo com propriedade por ter convivido
um pouco perto que é bem verdade que, desde o início, o Governador
do Estado, Dr. Flávio Dino, nunca colocou a mão sobre nenhum
secretário no sentido de fortalecer a sua candidatura. Dizem que o
maior aliado que o Governador tem é o Dr. Marcio Jerry, e eu o vi
perder dois, três prefeitos, duas, três semanas atrás. Então para mim é
a maior prova de que o Governador não concorda com esse tipo de
comportamento de secretário. Agora a sua preocupação aqui é a minha
e também do Deputado Cutrim que já externou nesta tribuna também.
O Deputado Cutrim tem todos os motivos para dizer e, mais do que
motivos, é avalista desde o início do Governo Flávio Dino, não tenho
dúvida nenhuma de que é inclusive de vários candidatos hoje deputados
do próprio PCdoB que estão nesta Casa. Agora estamos perto do
carnaval, amanhã já começa o carnaval na maioria das cidades, é
importante V. Ex.ª chamar essa atenção, porque eu acredito que agora,
mais do que nunca, o Governador vai sem dúvida nenhuma tomar uma
providência, porque ele não concorda com esse tipo de comportamento,
faltava era nós externamos o que realmente estava acontecendo no
interior, porque eu não acredito que o Governador Flávio Dino estava
sabendo o que o Senhor Márcio Honaiser fez lá em Araguanã, eu não
tenho dúvida nenhuma de que ele não sabia. Sabia que ele iria entregar
em nome do Governo, mas não fazer política própria. Nisso eu não
acredito, como também acho que os secretários que irão sair para se
habilitarem e concorrer a uma vaga estadual ou federal, muitos vão
lutar para deixar o adjunto, mas não quer dizer que irão ficar, isso é
uma questão pessoal de governo e o Governo sabe perfeitamente que
nós estamos acompanhando passo a passo e que nós estamos inclusive
trabalhando no mesmo bloco, trabalhando na mesma base, querendo o
mesmo objetivo. Eu não vejo o Governador privilegiar uma candidatura
A, B ou C, nem de PCdoB, nem do DEM, nem do PR, nem PDT. Vejo
alguns líderes valentes defendendo o seu partido, como V. Exa. faz aqui
hoje, como vejo o deputado e pré-candidato ao Senado Weverton Rocha,
sei que são altivez com seus objetivos, nas suas buscas, nos seus
ideais, defendem os seus partidos e seus aliados, como eu aqui defendo
também o meu partido Democratas. Queremos sim fazer parte da
mesma conjuntura política, mas também com os mesmos direitos, com
os mesmos objetivos, participando da mesma forma e da mesma
igualdade. Parabéns pelo vosso pronunciamento porque mostra também,
acima de tudo, da sua independência política.

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO - Muito obrigado, meu nobre colega Deputado
Stênio. É muito gratificante saber, Deputado Stênio, que o que está
acontecendo não é só comigo, porque nós dividimos essas mesmas,
não deixa de ser de certa forma uma traição, um secretário de Estado
trabalhar dessa forma, mas eu quero dizer, Deputado Stenio, que eu
estou dizendo o nome é para que fique bem claro para o nosso
governador de quem eu estou falando e que, se ele for tomar uma
atitude e deve tomar uma atitude, que não seja injusto, é por isso que
eu estou aqui dizendo o nome. Eu acho que como o nobre colega
expressou, concordo que o governador ele não tem realmente dado
demonstrações de ter particularidade em eleger os seus secretários,
mas eu acho bom que ele veja o que está acontecendo e acima de tudo
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que tome atitudes. Não sou a favor de secretário deixar adjunto, porque
isso vai trazer um transtorno para nós, porque nós sabemos que estamos
aqui hoje defendendo o nosso lado, a bandeira do governo, e nós não
queremos perder a eleição. E dessa forma, no individualismo, secretários
que chegaram ontem que não têm know-how político, como V. Exa.
tem, não tem expressão política como V. Exa. tem, se obriga realmente
a usar a máquina, porque se tirar a máquina, a secretaria, a máquina
administrativa de perto dele, ele se torna politicamente em nada, um
“Zé Ninguém”....

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado
Josimar, Deputado Vinicius Louro, um aparte.

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO - Pois não, Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) -
Deputado Josimar, eu primeiramente queria parabenizá-lo pelo seu
pronunciamento. Ontem, o Deputado Raimundo Cutrim trouxe esse
assunto à tona à Assembleia Legislativa, eu me sinto na obrigação, já
que também aparteei o nobre amigo Deputado Raimundo Cutrim ontem,
na obrigação também de fazer esse aparte. Fazer um aparte, não que eu
me torne repetitivo nas minhas falas, mas de realmente bater forte
nessa questão dos candidatos, secretários candidatos do Governo do
Maranhão. V. Exa. declinou um nome nesta tribuna e eu também queria
corroborar que, já que o nome dessa pessoa que V. Exa. citou na tribuna
está fazendo a política dessa forma, usando a máquina pública na
região do Alto Turi, isso também vem acontecendo na região do Médio
Mearim. Lembro-me bem quando estive no povoado Fortaleza Beira-
Rio, do município de Poção de Pedras e lá estava toda a estrutura do
Estado do Maranhão, da SAGRIMA, fazendo cursos
profissionalizantes da Agricultura Familiar. E o nobre Secretário estava
lá trabalhando como secretário, mas, acima de tudo, trabalhando em
prol do seu nome, da sua pré-candidatura. E naquele momento eu me
senti até um pouco, vamos dizer assim, diminuído porque não existe
concorrência, não existe democracia dessa forma de fazer política. Como
também já soube e todos os deputados desta Casa têm consciência que
já houve também um pleito desse Secretário no Prefeito de Joselândia,
tomando como base uma deputada aqui desta Casa. Então eu novamente
quero aqui lhe parabenizar. Eu acredito, como nas palavras do Deputado
Stênio Rezende, o Governador não tem ciência desse tipo de política
que os secretários estão utilizando. E vou repetir que o Governador
analise bem os seus secretários, porque suas composições políticas
para o pleito eleitoral, para o apoio, tanto para estadual, como para
federal. Essas pessoas não votam para Governo do Estado. Ou seja,
estão trabalhando com a máquina pública em benefício próprio, mas
sem pensar até mesmo no próprio Governador Flávio Dino, que os
colocou lá para ser secretariado. Então são essas as minhas palavras, e
lhe parabenizo pelo seu pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO – Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA (aparte) –
Deputado Josimar, Sérgio Frota, quando V. Exa. puder, um aparte.
Bom, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizá-lo pelo seu discurso,
fazendo menção também ao discurso do Deputado Raimundo Cutrim
ontem. E dizer que o Executivo tenha no seu secretariado candidato a
deputado, isso é normal no jogo democrático, mas não é normal o que
está acontecendo. Não vamos esquecer que eles vão ser deputados.
Nós já somos deputados. Quem apoia o Executivo, hoje, somos nós,
aprovando projetos às vezes impopulares, mas estando de braços
dados com o Executivo. Então é fundamental, Presidente Othelino, e
eu queria aqui é a primeira vez que eu falo com V. Ex.ª, lhe parabenizar
pela postura ética que V. Ex.ª teve enquanto esteve como Presidente
em Exercício desta Assembleia. Meus parabéns! V. Ex.ª se comportou
muito bem, sabendo que tinha uma missão difícil. E não por acaso, V.

Exa. teve, se não for unanimidade, quase toda unanimidade na sua
condução a Presidente desta Casa. Mas é fundamental que V. Ex.ª e o
Deputado Bira do Pindaré e outros deputados que estão mais perto do
Executivo levem essa mensagem ao Governador. O que está acontecendo
é um abuso. E nós temos as prerrogativas, hoje, enquanto deputados
estaduais e uma legislação que nos ampara, no sentido de limitar ações
desses secretários que estão extrapolando. Muito obrigado, Deputado
Josimar.

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO – Presidente, só para concluir o aparte com o
nobre Deputado Júnior Verde.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Só pediria antes do aparte, Deputado Josimar, que nós
concluíssemos, porque nós temos o restante da sessão e a eleição de
vice-presidente em seguida.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (aparte) -
Agradecer a V. Ex.ª, Deputado Josimar, por conceder esse aparte. Eu
realmente já trouxe esse tema a esta Casa. À época, o Secretário veio,
inclusive, prestou esclarecimentos. E nós falamos de nossa preocupação.
Nós não temos, e é legítimo, corroborando com o que o Deputado
Sérgio Frota ainda há pouco proferiu, é legítimo que o governo tenha
seus candidatos, mas a forma de ter esses candidatos que é a questão.
Acredito que tenha um princípio, a forma de fazer. O que está
acontecendo é o uso realmente de forma, infelizmente, a prejudicar
aqueles que são candidatos, porque quem tem o poder e esse poder
está sendo utilizado para poder retirar prefeitos dos deputados. Isso
já aconteceu comigo inclusive, perdi um prefeito, nós estávamos fazendo
um alinhamento e a fomos fazer infelizmente é lamentável, porque
estamos aqui apoiando, estamos buscando realmente consolidar
políticas de governo, mas tem a política partidária que é essencial no
contexto. Porque se não realmente fizermos a política necessária, que
é a política eleitoral, infelizmente a gente não retorna a esta Casa.
Então o que está acontecendo é um abuso por parte de alguns
Secretários, e aqui não vou fazer referência de nomes, mas acredito que
o governo tem que tomar um posicionamento em referência àqueles
que estão nesta Casa buscando a consolidação de políticas sociais,
como nós estamos aqui buscando apoiar o governo em todas as suas
iniciativas, fortalecer esse espírito democrático. E nessa democracia o
que está havendo é a quebra dela, porque o sentimento que temos aqui,
acho que é um sentimento compartilhado, é que estamos ajudando o
governo para o governo vir contra nós. É o que está acontecendo,
infelizmente. É um sentimento e espero que o governador pela sua
sabedoria consiga desfazer esse sentimento com os deputados, porque
acho que é compartilhado por todos aqui, é o que está acontecendo de
fato. E isso aconteceu comigo e como acontece com os colegas que
estão se pronunciando e com aqueles que não se pronunciaram. Mas
acredito que é possível corrigir. É legítimo que eles sejam candidatos,
mas acredito que a forma competitiva, a competição deve ser saudável,
deve ser interativa, deve ser participativa. Acho que compartilhar o
que nós temos é fundamental e não simplesmente direcionar como
política partidária, oficialmente, recursos, projetos para aqueles que
vão apoiar um Secretário em detrimento daqueles que estão aqui votando
e aprovando, como V. Ex.ª e como nós aqui aprovamos, por exemplo,
projetos do governo e eles são direcionados hoje por Secretários em
detrimento da gente que poderia estar realmente direcionando essas
políticas. Obrigado pelo aparte e que Deus abençoe.

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO – Para concluir, Presidente, quero agradecer
os apartes do Deputado Júnior Verde, Deputado Sérgio Frota. Para
concluir, quero só alertar o nosso governador, porque o que aconteceu
em Araguanã também já aconteceu, o nobre colega Cutrim sabe, lá em
Santa Luzia do Paruá o qual eu tinha um aliado em Nova Olinda e foi
puxado para receber máquinas, tratores lá também, usando uma
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Associação de um consórcio de três municípios, que é Presidente
Médici, aliás 04, Presidente Médici, Santa Luzia, Nova Olinda e
Araguanã. Agora o que me deixa surpreso é que como deputado eu
acho que tenho alguma representatividade política naquela região, senão
o governo não teria me convidado para fazer parte da sua base, fazer
parte da base do seu governo, nunca fui convidado para esses eventos
desses Secretários, e Secretário esse que não conheço e não faço questão
de conhecer. Não faço questão e nunca fui convidado. Agora mesmo
recebi um convite para participar, aqui na Beira Rio, de uma inauguração
do governo, agora, não sei por que nesses eventos, especificamente na
minha região, como deputado daquela região mais bem votado em
quase todos os municípios, não sou convidado. Agora, quero só ressaltar
para o nosso Governador que esse evento não me tirou nenhum voto,
porque o meu trabalho na minha região é um trabalho consistente, eu
não dependo do trabalho ou da sombra de outro político para manter a
minha estrutura política na minha região. Primeiramente, dependo de
Deus. Segundo, dou o sentimento de gratidão que aquelas pessoas na
minha região têm por mim. Em terceiro lugar, quero dizer que dependo
muito também da força política e do apoio do nosso governador para
que possa cada vez mais olhar pela nossa região. Especificamente em
Araguanã, acredito que o Governador fez um grande investimento
porque o que estava lá eram recursos alocados do Governador e com
certeza ali eles tinham e podem até ter o apoio do Prefeito de Araguanã,
eu afirmo que em Araguanã não perdi nenhum voto, agora o
Governador, não sei quantos votos ele perdeu, mas que um evento que
era para estar o Governador, o deputado da região, o secretário também,
toda a sua cúpula poderia estar lá, mas como administrativo para
entregar o benefício que é louvável e o povo de Araguanã merece esse
beneficio e merece ainda muito mais. Eu quero dizer que todo
investimento que foi feito, eu tenho certeza de que o prejuízo político
foi todo para o nosso Governador. O meu muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, nós temos 15 minutos para encerrar a
sessão. O Deputado Edivaldo havia pedido aqui pela liderança, e aí eu
queria solicitar aos outros deputados, mediante um acordo, que nós
utilizássemos apenas cinco minutos, porque, às 11h30min,
regimentalmente, nós vamos ter que começar a nova sessão. Então
cada um usando cinco minutos, temos três inscritos, daria tempo. Se
não der, eu de toda forma teria que encerrar a sessão às 11h30. Pela
liderança do Bloco Unidos pelo Maranhão, Deputado Edivaldo
Holanda, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
a Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Maranhão, fez acontecer
ontem o Primeiro Prêmio de Jornalismo em Direitos Humanos. Os
estudantes e profissionais de Comunicação que se destacaram em seus
trabalhos abordando várias temáticas tiveram a oportunidade de
apresentar ali 38 trabalhos para serem julgados. A solenidade aconteceu
às sete da noite, no Teatro Alcione Nazaré, no dia de ontem, e contou
com a presença do Presidente da Comissão de Direitos Humanos do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Everaldo
Patriota. Senhor Presidente, o que me traz à tribuna desta Casa, pela
segunda vez nesta tarde, é por ter a satisfação de comunicar nesta
tribuna a vitória de jornalistas deste Poder no meio daquele evento tão
importante criado para premiar jornalistas que produziram matérias
com relação aos Direitos Humanos. Esta Assembleia foi premiada
quatro vezes e o mais importante é que no meio daquela concorrência
a doutora jornalista, diretora de TV desta Casa, Jacqueline Heluy,
deteve os três principais lugares daquela premiação. Conquistou o
primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Isso é um orgulho para todos
nós, é motivo de alegria, de exaltação para os seus companheiros, do
Comitê de Imprensa, do Sistema de Comunicação da Casa, para nós
deputados e deputadas, para os funcionários, porque não é comum,
Deputado Fernando Furtado, no evento tão concorrido você conquistar
os três lugares principais, com matérias da mais alta importância sobre

os direitos humanos. 38 trabalhos participaram da seleção, as produções
inscritas foram analisadas por uma comissão de jurados formada por
representantes da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos
Advogados do Brasil, também pela Defensoria Pública da União,
Sindicatos de Jornalistas e Radialistas e Professores dos Cursos de
Comunicação das Universidades da nossa cidade de São Luís, a equipe
do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa recebeu, como
já disse, quatro prêmios. A jornalista Jacqueline Heluy foi a grande
vencedora na categoria WEB jornalismo com as matérias especiais:
Ritual da Menina Moça, primeiro lugar; Preconceito contra a população
LGBT, segundo lugar; e Conflito indígena envolvendo os Gamelas lá
na cidade de Viana, terceiro lugar. Tivemos também um jornalista,
repórter da TV Assembleia, Ismael Gama, que foi premiado com o
terceiro lugar na categoria telejornalismo pela matéria “Extermínio
LGBT” que mostrou a violência silenciosa e sofrida por essa parcela
da população no Maranhão. O prêmio da OAB Maranhão foi uma
forma de reconhecimento aos trabalhos com temas voltados aos Direitos
Humanos realizados no ano passado por profissionais de comunicação
em cinco categorias: jornalismo impresso, rádio jornalismo, web
jornalismo, telejornalismo e fotojornalismo com homenagem póstuma
especial para o fotógrafo Francisco Campos. Parabenizo aqui os
jornalistas de comunicação desta Casa pelas conquistas alcançadas.
Profissionais, Presidente Othelino, que demonstram compromisso e
competência na sua profissão. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputada Valéria Macedo, por cinco minutos, com apartes.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, Membros da Mesa, senhoras
deputadas, senhores deputados, imprensa, galeria, todos que nos
assistem através da TV Assembleia. Senhor Presidente, venho à tribuna
hoje, inicialmente, desejar muito sucesso na sua gestão. Nós sabemos
do nosso carinho por V. Exa., que conduziu muito bem interinamente
esta Casa e agora substituindo o nosso saudoso e querido Presidente
Humberto Coutinho. Temos a honra, Presidente, de estar aqui ao seu
lado para que nós possamos conduzir os trabalhos desta Casa da
forma mais digna e honesta com o povo do Maranhão. Senhor Presidente,
eu uso a tribuna, hoje, para falar de dois assuntos que acredito serem
muito importantes. Um deles é sobre a segurança pública. Eu acredito
que seja de conhecimento de toda a sociedade maranhense que uma
quadrilha fortemente armada explodiu a agência do banco do Brasil em
Dom Pedro, aqui, no último dia 26 de janeiro. No banco eles explodiram
o cofre central. Uma quantia foi roubada, mas não foi divulgada ainda.
Foram feitos três reféns que foram liberados logo durante a fuga dos
bandidos. Mas, graças a Deus, ninguém ficou ferido. E, logo em seguida,
a Secretaria de Segurança conseguiu prender alguns bandidos. E eu
quero aqui registrar, Senhor Presidente, que eu estive com o Secretário
Jefferson Portela pedindo providências ainda ano passado na questão
da segurança pública de Dom Pedro Acompanhada, inclusive, do
Vereador Fábio Amâncio, que está, inclusive, na Assembleia. E o
Secretário nos disse que ia resolver a questão da Polícia Militar no
Município de Dom Pedro, a questão da instalação do quartel que está
provisoriamente numa casa. Mas, infelizmente, até agora isso não
aconteceu. Então nós pedimos aqui, nesta tribuna, providências
urgentes ao Secretário Jefferson Portela no sentido de resolver essa
questão do quartel da Polícia Militar de Dom Pedro. Além disso, Senhor
Presidente, nós pedimos também, usamos essa tribuna para pedir a
abertura da agência do banco do Brasil em Dom Pedro, porque a cidade
está desassistida. O comercio está sendo muito prejudicado. Os
pensionistas, os funcionários públicos têm que se dirigir ao município
de Presidente Dutra para fazer as suas negociações financeiras. Então
pedimos que o governador Flávio Dino e o presidente do Banco Central
do Brasil que providenciem, imediatamente, a abertura desse banco.
Dom Pedro é uma acidade central que tem muitos investimentos no
comércio, as pessoas vivem muito da questão do comércio e está muito
prejudica com o fechamento do Banco do Brasil. Nós queremos também
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acionar o PROCON do Maranhão para que tome as providências nesse
sentido. Desse modo, senhor Presidente, que possamos juntos, e
pedimos inclusive o apoio desta Casa nesse sentido, para que resolva
logo essa situação gravíssima que é o fechamento do Banco do Brasil,
no município de Dom Pedro. Registro também a presença do vereador
de Dom Pedro Fabio Amancio que veio até mim trazendo esse
complicador, trazendo essa situação. Estive este final de semana no
município de Dom Pedro, constatei também isso, por isso venho a esta
tribuna pedir que se tome providências urgentes no sentido da resolução
dessa questão, tanto da segurança pública do município de Dom Pedro,
porque isso é importante para que o Banco do Brasil abra as suas
portas o mais rápido possível, como também providencie essa questão
da abertura da Agência do Banco do Brasil. Mas, é claro, a segurança é
muito importante para que essa agência tenha condições do Banco do
Brasil ser aberto. Senhor Presidente, quero registrar também esse grande
Carnaval que está acontecendo em todo o estado do Maranhão, a nossa
campanha por meio da Procuradoria da Mulher na Assembleia
Legislativa do Maranhão, que tem o seu apoio, o apoio da Presidência,
o apoio do Complexo de Comunicação por meio da diretoria de
Comunicação, que fizemos a abertura oficial ontem na Casa do
Maranhão, no Centro Histórico de São Luís, com a presença inclusive
compartilhada, essa anunciação dessa campanha com a Secretária de
Estado da Mulher Terezinha Fernandes e com o Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão com a doutora, a juíza Lúcia Helena, na qual os
três Poderes: o Executivo sendo representado pela Terezinha Fernandes,
Secretária de Estado da Mulher, o Legislativo sendo representado por
mim, a Procuradoria da Mulher, e o Judiciário sendo representado pela
juíza Lúcia Helena, nós lançamos a campanha que tem como mostra
principal o combate ao assédio às mulheres, agora no Carnaval. A
nossa campanha aqui da Procuradoria da Mulher tem como o tema:
“Faça bonito na folia. Quando uma não quer, o outro respeita”. Então
nós sabemos, senhor Presidente, que o assédio nessa época do Carnaval,
o assédio sexual às mulheres é muito forte e aumenta o número de
denúncias e essa campanha tem o objetivo principal dar luz a essa
questão para que os homens possam refletir do seu comportamento,
agora no Carnaval, em relação a essa questão do relacionamento com as
mulheres, para que eles possam realmente refletir e não terem esse
comportamento e que realmente vem, cada vez mais, fazer com que as
mulheres sejam violentadas, que as mulheres sejam desrespeitadas e
isso só faz com que nós tenhamos mais denúncias, que tenhamos
desrespeito contra as mulheres. E isso pode causar inclusive, porque o
assedio é crime, prisão desses homens e que podem ter um Carnaval
desagradável. E sabemos que o Carnaval é um momento de alegria para
todos e todas. Então para isso temos que realmente divulgar, que o
importante é paquerar, é se divertir, mas com respeito, com respeito a
todas as mulheres, que o assedio é crime e que cada um tem que se
colocar no seu lugar. E quando a mulher disser NÃO, é NÃO, o homem
tem que respeitar. Nós precisamos sim de toda a sociedade refletir
sobre essa questão do assédio, saber que há uma lei e que podem ser
punidos. A Patrulha Maria da Penha está atenta, as delegadas da Mulher,
a Casa da Mulher Brasileira, todos os órgãos e entidades de proteção
aos direitos da mulher estão atentos. Nós precisamos mais uma vez
fazer com que os homens reflitam e que essa cultura do assédio, que
essa cultura de que a mulher pertence ao homem, isso não é certo, não
é respeitosa e também é um agravo aos direitos da mulher na sua
condição de igualdade com os homens. Então, por isso, Senhor
Presidente, eu quero mais uma vez ressaltar e vamos todos divulgar
esta campanha contra o assédio no carnaval, porque assim estaremos
cada um fazendo o nosso papel, respeitando o homem à mulher e vice-
versa, fazendo um carnaval alegre e feliz, mas principalmente com
respeito. Muito obrigado, Senhor Presidente. Tenham todos um bom
carnaval.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, como passamos das 11h30 e temos que
fazer agora pelo regimento a eleição para o 4º Vice.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Declaro encerrada a presente Sessão.

SESSÃO PREPARATÓRIA PARA ELEIÇÃO DO 4º VICE-
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

DO MARANHÃO ÀS 11h30.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus Declaro
aberta a Sessão Preparatória convocada por meio da Resolução
Administrativa nº 189/18 para o preenchimento do cargo de 4º Vice-
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
obedecidos aos requisitos previstos no Artigo 8º do Regimento Interno
para completar o segundo biênio. Convido os Senhores Deputados
Stênio Rezende e Zé Inácio para exercerem a função de Primeiro e
Segundo Secretários da Mesa Diretora, respectivamente. Com a palavra,
o Segundo Secretário para a leitura do texto bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO ZÉ
INÁCIO (lê texto bíblico) – Texto bíblico lido, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Primeiro Secretário para fazer a leitura do
ato da Diretoria-Geral da Mesa com registro dos candidatos.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE – Diretor-Geral da Mesa da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no uso de suas
atribuições conferidas pelo Parágrafo Único do Artigo 8º do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, e em virtude
da eleição para o cargo de 4º Vice-Presidente da Mesa Diretora da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão para completar o
segundo biênio da 18ª legislatura, que ocorrerá às 11h30, do dia 08 de
fevereiro de 2018. Informa a relação do candidato registrado e deferido
a saber. Primeiro 4º Vice-Presidente Deputado Levi Pontes. Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, 08 de fevereiro de 2018. Bráulio
Nunes de Sousa Martins, Diretor-Geral da Mesa. Expediente lido,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Convido os Senhores Deputados Glalbert Cutrim e Sérgio
Vieira a acompanharem a votação e, posteriormente, a apuração junto
a Mesa, conforme dispõe o inciso 5º do artigo 8º do Regimento Interno.
Com a palavra o Senhor Primeiro Secretário para fazer a chamada
nominal do Deputado votante, que proclamará seu voto e o Segundo
Secretário que o confirmará. Repetindo, o Primeiro Secretário Deputado
Stênio vai fazer a chamada nominal do Deputado votante que proclamará
seu voto e o segundo secretário que o confirmará. Da divulgação do
resultado da eleição.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE – Senhor Presidente, 29 presentes.
Vinte e nove votos com o Deputado Dr. Levi Pontes. 13 ausentes. Esta
é a votação, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTELINO NETO
– Declaro eleito para o cargo de 4º Vice-Presidente da Assembleia
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Legislativa do Maranhão para completar o Segundo Biênio da 18ª
Legislatura o Senhor Deputado Dr. Levi Pontes. Deputado Levi, eu
parabenizo V. Ex.ª por ter tido a unanimidade dos votos dos presentes.
Certamente, só na votaram aqueles que não puderam está presentes
hoje. Se V. Ex.ª desejar daí da sua própria bancada fazer uma saudação,
fique à vontade.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (sem revisão
do orador) – S. Ex.ª Senhor Presidente desta Casa Deputado Othelino
Neto, demais Membros desta Mesa, deputadas e deputados, imprensa
em geral. Senhor Presidente, a minha fala é de gratidão. Gratidão aos
colegas, mais mormente à V. Ex.ª da maneira harmoniosa, coerente e de
consenso com que V. Ex.ª já dirigiu interinamente e agora dirige esta
Casa de uma maneira honesta, decente. Vendo nesta Casa, amigos e
parceiros e por essa sua iniciativa é que me tornei um dos vice-
presidentes desta Casa. Portanto, quero aqui de público ser grato a V.
Ex.ª e a todos os membros desta honrosa Casa. E quero dizer a todos
que continuarei valorizando essas parcerias e que, no que depender de
mim como membro desta Mesa, neste segundo biênio da 18ª Legislatura,
não medirei esforços apara ajudar V. Ex.ª e a todos os deputados a
desenvolver este Maranhão. Eu quero dizer que irei me portar de
forma responsável às propostas deste Parlamento, do Executivo, do
Judiciário e até de iniciativas populares. Continuarei como sempre
muito assíduo a esta Casa, aos trabalhos, e a todo e qualquer necessidade
atento, ouvindo as demandas do povo do Maranhão. Continuarei, sim,
minha luta diária pelo Maranhão e, principalmente, pelo Baixo Parnaíba.
E para finalizar, Senhor Presidente, de uma forma emocionada e
aceitando como um reconhecimento da minha postura como deputado
estadual, da minha postura como um parlamentar amigo, acolhedor,
grato a todos, quero finalizar agradecendo a todos. Muito obrigado
pelo honroso cargo nesta Mesa de um dos vice-presidentes. Obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Mais uma vez parabenizo o Deputado Levi. Que esta Casa
continue assim, com respeito às diferenças, mas em um ambiente de
absoluta harmonia. A eleição do vice-presidente é um exemplo da
harmonia que existe nesta Casa. Lembrando aos senhores que
retomaremos as atividades de Plenário na quinta-feira, dia 15, após
Carnaval. Então na quinta-feira que vem teremos sessão normalmente.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) – Senhor Presidente, aproveitar para parabenizar o deputado
Dr. Levi Pontes, mas fazer um registro também, e isso ouvi de alguns
deputados quando escolheram o nome do Dr. Levi Pontes para a vaga
de 4º vice-presidente, que também é uma homenagem ao seu pai Pontes
de Aguiar, que por muitos anos exerceu o mandato de deputado estadual
aqui na Casa. Então a eleição do Dr. Levi, claro, em relação a sua
pessoa, a tudo o que ele vem fazendo aqui no mandato legislativo, mas
também é uma homenagem ao seu pai, ex-deputado Pontes de Aguiar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão. Desejando, a todos e todas, um excelente Carnaval com muita
paz, com muita harmonia e que curtam com a devida moderação.

Ata da Segunda 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. O Presidente,
Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, em nome do povo
e invocando a proteção de Deus. Em seguida, efetuou-se a leitura do
texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte
Expediente: Projeto de Lei nº 013/18, de autoria da Deputada Valéria
Macêdo que dispõe sobre instituição do “Dia Estadual de Mobilização
dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres”, no Estado do
Maranhão; Projetos de Resolução Legislativa n°s: 001/18, de autoria
do Deputado Professor Marco Aurélio que concede Medalha “Manuel
Beckman” ao senhor Rodrigo Maia Rocha; 002/18, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, que concede a Medalha do Mérito
Legislativo “Manuel Beckman” ao Advogado Américo Botelho Lobato
Neto; Requerimentos nº 014/18, do Deputado Wellington do Curso ao
Senhor Governador do Estado, Flávio Dino e ao Senhor Secretário de
Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando que encaminhe
a esta Casa, cópias dos contratos referentes a obra de 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; 015/18, do Deputado Bira do Pindaré,
solicitando que seja realizada, por intermédio da comissão competente,
em data e local a serem definidos, Audiência Pública em Defesa do
Sistema Único de Assistência Social; 016/18, do Deputado Rafael
Leitoa, solicitando que seja discutido e votado em regime de urgência,
em uma Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente
Sessão, o Projeto de Lei nº 353/17, de autoria do Poder Executivo.
Indicações nºs 015/18, do Deputado Wellington do Curso ao Governador
do Maranhão e a Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e
Assistência dos Servidores, Senhora 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 e nos
exames médicos; 016/18, da Deputada Nina Melo reiterando o teor
das Indicações nºs 274/2016, 887/2017 e 1045/2017, ao Senhor
Secretário de Estado da Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva,
solicitando que sejam adotadas, pela Secretaria de Estado de
Infraestrutura, 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); 017/18, da mesma Deputada, reiterando o teor das
Indicações nºs 065/2017 e 1044/2017, ao Senhor Secretário de Estado
da Infraestrutura, 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; 018/18, ainda da Deputada Nina Melo
reiterando as indicações nºs 177/2017, 809/2017 e 1046/2017, ao Senhor
Secretário de Estado da Infraestrutura, solicitando que sejam adotadas,
pela Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA, as medidas
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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. Não
havendo mais matéria para leitura, o Presidente encaminhou o
Expediente à publicação, após deferir as Indicações acima mencionadas
e concedeu a palavra ao Deputado Raimundo Cutrim solicitou a
instalação de uma unidade do Ciretran em Viana. O Deputado Stênio
Rezende homenageou o falecido Deputado e ex-Presidente desta Casa,
Senhor Humberto Coutinho, e informou ter protocolado um Projeto
de Lei que dá o nome do “Dr. Humberto Coutinho” ao futuro Hospital
dos Servidores do Estado do Maranhão, solicitando o apoio de seus
pares na tramitação e aprovação do referido Projeto. Por sua vez, o
Deputado Fernando Furtado destacou a eleição do Senhor Joel
Nascimento como Presidente do Conselho Estadual do Trabalho
(CONSET). Ele destacou ainda a trajetória do sindicalista na luta pelos
direitos dos trabalhadores. O Deputado Fábio Braga discorreu sobre
sua luta para que as autoridades competentes autorizem o asfaltamento
da MA-225 no trecho de Urbano Santos a Barreirinhas. Em seguida,
ouviu-se o Deputado Edivaldo Holanda saudou o ex-secretário de
Articulação Política do Executivo Municipal, Senhor Jota Pinto, pelo
seu retorno à Assembleia Legislativa. Por sua vez, o Deputado Júnior
Verde relatou sua participação na solenidade de passagem de comando
do 13ª Batalhão de Polícia Militar, no Município de Paço do Lumiar.
Com a palavra o Deputado Rogério Cafeteira cumprimentou seus pares
na volta aos trabalhos, ressaltou o papel da Oposição, acrescentando a
importância de se manter os debates em nível elevado e dentro da ética
política. Por fim, o Deputado Bira do Pindaré lamentou a decisão da
Justiça, que vetou a política afirmativa de bonificação de 20% aos
estudantes maranhenses na nota do ENEM, destacando prejuízo que
essa decisão representa para sociedade maranhense. Esgotado o tempo
regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente informou
que as inscrições dos Deputados Professor Marco Aurélio e Wellington
do Curso ficaram transferidas para a próxima Sessão e declarou aberta
a Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação, em único turno,
tramitação ordinária do Veto Total ao Projeto de Lei nº 302/2017, do
Deputado Ricardo Rios, que altera dispositivos da Lei nº 9.550/2012,
que dispõe sobre a construção de estações de tratamento de esgotos
sanitários em edifícios e condomínios. Com parecer favorável da CCJC,
este veto foi mantido por 24 votos favoráveis à sua manutenção e 04
votos contrários, conforme relação anexa. Ainda em único turno, foi
anunciada a votação nominal do Veto Total ao Projeto de Lei nº 104/
2017, de autoria do Deputado Josimar Maranhãozinho, que dispõe
sobre a retenção e recolhimento do imposto sobre serviços de qualquer
natureza, nos contratos firmados pela administração pública estadual.
Também com parecer da CCJC favorável a manutenção do veto, este
foi mantido por 23 votos favoráveis e 05 contrários, conforme relação
anexa. Em primeiro turno, tramitação ordinária, com parecer favorável
da CCJC foram aprovados os Projetos de Lei nºs: 304/2017, de autoria
do Deputado Professor Marco Aurélio, que considera Patrimônio
Cultural e Imaterial do Maranhão o Salão do Livro de Imperatriz; 319/
2017, de mesma autoria que considera Patrimônio Cultural e Imaterial
do Maranhão a Feira do Comércio de Indústria de Imperatriz e o
Projeto de Lei nº 320/2017, ainda de autoria do Deputado Professor
Marco Aurélio, que considera Patrimônio Cultural e Imaterial do
Maranhão Exposição Agropecuária de Imperatriz. Em seguida, foram
aprovados os Requerimentos nºs: 001/2018, do Deputado César Pires,
para 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; 002/2018, do Deputado Edson Araújo,
solicitando que seja realizada Sessão Solene no dia 22 de fevereiro do
corrente ano, para entrega do Título de Cidadão Maranhense ao
Deputado Federal Roberto de Lucena; 003/2018, do Deputado Bira do
Pindaré, para que seja realizada uma Sessão Especial no dia 05 de abril
do ano em curso, para  fomento e apoio à Campanha da Fraternidade
de 2018, cujo tema é “Fraternidade e Superação da Violência”; 004/
2018, do Deputado Wellington do Curso, encaminhando mensagem de

aplausos ao Promotor de Justiça, Ronald Pereira dos Santos,
parabenizando-o por assumir o cargo de Corregedor Geral do
Ministério Público do Maranhão; 005/2018, de mesma autoria, no
mesmo sentido, ao Senhor Cleones Cunha, parabenizando-o por sua
eleição como Corregedor do Tribunal Eleitoral do Maranhão; 006/
2018, ainda do Deputado Wellington do Curso, também encaminhando
mensagem de congratulação ao Senhor Ricardo Duailibe, parabenizando-
o por sua eleição como Presidente do referido Tribunal. O Requerimento
nº 007/2018, do Deputado Wellington do Curso, ao Senhor Secretário
de Educação do Município de São Luís, Moacir Feitosa para que
encaminhe a esta Casa a relação nominal dos professores efetivos,
contratados, seletivados, bem como a perspectiva de aposentadorias,
licenças e exonerações previstas para o ano de 2018, após ter sido
encaminhado à votação pelo autor, foi rejeitado pela maioria em Plenário.
Sujeitos à deliberação a Mesa, foram deferidos: Requerimentos nºs
008/2018, do Deputado Wellington do Curso, enviando mensagem de
pesar aos familiares do Senhor Marcone Ferreira Cordeiro, pelo seu
falecimento ocorrido no dia 02 de fevereiro do corrente ano; 009/2018,
de mesma autoria, no mesmo sentido aos familiares da Senhora Daniele
Nunes Silva, ocorrido no dia 30 de janeiro do corrente ano; 010/2018,
do Deputado Edson Araújo, enviando mensagem de pesar, a Senhora
Cleide Coutinho e familiares do ex-Presidente desta Casa, Deputado
Humberto Coutinho, pelo seu falecimento ocorrido no dia 01 de janeiro
de 2018; e o Requerimento nº 013/2018, de autoria do Deputado Ricardo
Rios, solicitando que lhe sejam concedidos 124 (cento e vinte e quatro)
dias, de licença para tratamento de saúde, conforme atestado médico.
Nesse momento, o Presidente deu posse ao Deputado Jota Pinto, que
substituirá o Deputado Ricardo Rios durante o período de sua licença
médica, iniciando seu mandato a partir desta data. O Presidente
dispensou o Deputado Jota Pinta do juramento, uma vez que este já
havia sido feito em outra oportunidade e concedeu-lhe a palavra por
cinco minutos. Inscrito no primeiro horário do Grande Expediente o
Deputado Raimundo Cutrim discorreu sobre as ações do Governo,
destacando 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. No tempo dos Partidos e Blocos, ouviu-se o
Deputados Sousa Neto, que pela Liderança da Oposição, repercutindo
denúncias sobre suposto uso eleitoreiro de Secretarias do Governo.
Pelo Partido Verde, falaram os Deputados Edilázio Júnior que teceu
duras críticas ao Governador do Estado e os Secretários que fazem uso
da máquina pública para fins eleitoreiros e o Deputado Adriano Sarney,
que discursou em defesa dos concursados do Município de Amarante
que, segundo o parlamentar, foram rejeitados da Prefeitura de forma
ilegal, antiética e incorreta. O Deputado Wellington do Curso, falando
pelo Bloco Parlamentar Independente, afirmou que o Governador do
Estado se elegeu com o discurso da mudança, mas que continua com as
velhas práticas políticas, que abominava no passado. Pela Liderança
do Governo, ouviu-se o Deputado Rogério Cafeteira defendendo o
Governador das críticas feitas pelo Deputado Wellington do Curso,
afirmando que este Deputado usa de suas prerrogativas parlamentares
para defender interesses particulares. O Deputado Antônio Pereira,
pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, refutou as afirmativas
do Deputado Adriano Sarney sobre o concurso público da Prefeitura
Municipal de Amarante. O Deputado Fernando Furtado, também pelo
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, discorreu sobre uma
manifestação de professores na Cidade de Pinheiro. Não houve orador
inscrito no Expediente Final. Por falta de quórum regimental, o
Presidente encerrou a Sessão determinando que fosse lavrada a presente
Ata que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 07 de
fevereiro de 2018. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado
Fábio Macêdo - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Stênio
Rezende - Segundo Secretário Senhor.
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Resumo da Ata da Segunda 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. 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: Raimundo Cutrim, Stênio Rezende, Fernando
Furtado, Sousa Neto, Edvaldo Holanda, Júnior Verde, Rogério Cafeteira
e Bira do Pindaré. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente informou que as inscrições dos Deputados
Professor Marco Aurélio e Wellington do Curso ficaram transferidas
para a próxima Sessão e declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando a
discussão e votação, em único turno, tramitação ordinária do Veto
Total ao Projeto de Lei nº 302/2017, do Deputado Ricardo Rios, que
altera dispositivos da Lei nº 9.550/2012, que dispõe sobre a construção
de estações de tratamento de esgotos sanitários em edifícios e
condomínios. Com parecer favorável da CCJC, este veto foi mantido
por 24 votos favoráveis à sua munutenção  e  04 votos contrários,
conforme relação anexa. Ainda em único turno, foi anunciada a votação
nominal do Veto Total ao Projeto de Lei nº 104/2017, de autoria do
Deputado Josimar  Maranhãozinho, que dispõe sobre a retenção e
recolhimento do imposto sobre serviços de qualquer natureza, nos
contratos firmados pela administração pública estadual. Também com
parecer da CCJC favorável a manutenção do veto, este foi mantido por
23  votos favoráveis e 05 contrários, conforme relação anexa. Em
primeiro turno, tramitação ordinária, com parecer favorável da CCJC
foram aprovados os Projetos de Lei nºs: 304/2017, de autoria do
Deputado Professor Marco Aurélio, que considera Patrimônio Cultural
e Imaterial do Maranhão o Salão do Livro de Imperatriz; 319/2017, de
mesma autoria que considera Patrimônio Cultural e Imaterial do
Maranhão a Feira do Comércio de Indústria de Imperatriz e o Projeto
de Lei nº 320/2017, ainda de autoria do Deputado Professor Marco
Aurélio, que considera Patrimônio Cultural e Imaterial do Maranhão
Exposição Agropecuária de Imperatriz. Em seguida, foram aprovados
os Requerimentos nºs: 001/2018, do Deputado César Pires, para 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; 002/2018, do Deputado Edson Araújo,
solicitando que seja realizada Sessão Solene no dia 22 de fevereiro do
corrente ano, para entrega do Título de Cidadão Maranhense ao
Deputado Federal Roberto de Lucena; 003/2018, do Deputado Bira do
Pindaré, para que seja realizada uma Sessão Especial no dia 05 de abril
do ano em curso, para  fomento e apoio à Campanha da Fraternidade
de 2018, cujo tema é “Fraternidade e Superação da Violência”; 004/
2018, do Deputado Wellington do Curso, encaminhando mensagem de
aplausos ao Promotor de Justiça, Ronald Pereira dos Santos,
parabenizando-o por assumir o cargo de Corregedor Geral do

Ministério Público do Maranhão; 005/2018, de mesma autoria, no
mesmo sentido, ao Senhor Cleones Cunha, parabenizando-o por sua
eleição como Corregedor do Tribunal Eleitoral do Maranhão; 006/
2018, ainda do Deputado Wellington do Curso, também encaminhando
mensagem de congratulação ao Senhor Ricardo Duailibe, parabenizando-
o por sua eleição como Presidente do referido Tribunal. O Requerimento
nº 007/2018, do Deputado Wellington do Curso, ao Senhor Secretário
de Educação do Município de São Luís, Moacir Feitosa  para que
encaminhe a esta Casa a relação nominal dos professores efetivos,
contratados, seletivados, bem como a perspectiva de aposentadorias,
licenças e exonerações previstas para o ano de 2018, após ter sido
encaminhado à votação pelo autor, foi rejeitado pela maioria em Plenário.
Sujeitos à deliberação a Mesa, foram deferidos: Requerimentos nºs
008/2018, do Deputado Wellington do Curso, enviando mensagem de
pesar aos familiares do Senhor Marcone Ferreira Cordeiro, pelo seu
falecimento ocorrido no dia 02 de fevereiro do corrente ano; 009/2018,
de mesma autoria, no mesmo sentido aos familiares da Senhora Daniele
Nunes Silva, ocorrido no dia 30 de janeiro do corrente ano; 010/2018,
do Deputado Edson Araújo, enviando mensagem de pesar, a Senhora
Cleide Coutinho e familiares do ex-Presidente desta Casa, Deputado
Humberto Coutinho, ocorrido no dia 01 de janeiro de 2018; e o
Requerimento nº 013/2018, de autoria do Deputado Ricardo Rios,
solicitando que lhe sejam concedidos 124 (cento e vinte e quatro) dias,
de licença para tratamento de saúde, conforme atestado médico. Nesse
momento, o Presidente deu posse ao Deputado Jota Pinto, que
substituirá o Deputado Ricardo Rios durante o período de sua licença
médica, iniciando seu mandato a partir desta data. O Presidente
dispensou o Deputado Jota Pinta do juramento, uma vez que este já
havia sido feito em outra oportunidade e concedeu-lhe a palavra por
cinco minutos. No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o
Deputado Raimundo Cutrim. No tempo dos Blocos e Partidos falaram
os  Deputados: Sousa Neto, pela Liderança da Oposição; Edilázio
Júnior e Adriano Sarney, pelo Partido Verde; Wellington do Curso,
pelo Bloco Parlamentar Independente,Rogério Cafeteira, pela Liderança
do Governo; Antônio Pereira e Fernando Furtado, pelo Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Não houve orador inscrito no
Expediente Final. Por falta de quórum regimental, 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, 08 de fevereiro de
2018.

Ata da Terceira Sessão Preparatória para a eleição do
cargo de quarto Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão para o segundo biênio da 18ª Legislatura,
2017-2019, realizada em oito de fevereiro de dois mil e dezoito.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, Senhor Deputado Stênio Rezende
Segundo Secretário, Senhor Deputado Zé Inácio

Às onze horas presentes os Senhores Deputados: Antônio
Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, Doutor
Levi Pontes, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio
Braga, Fábio Macêdo, Fernando Furtado, Francisca Primo, Glaubert
Cutrim, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Othelino
Neto, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa,
Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sérgio Vieira, Stênio Rezende, Valéria
Macêdo, Vinicius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio. “Em nome
de povo e invocando a proteção de Deus, o Presidente declarou aberta
a Sessão Preparatória, convocada por meio da Resolução Legislativa nº
189/2018 para o preenchimento do cargo de quarto Vice-Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, obedecidos os
requisitos previstos no Art. 8º do Regimento Interno para completar o
segundo biênio da Décima Oitava Legislatura. Em seguida, o Presidente
convidou os Deputados Stênio Rezende e Zé Inácio para exercerem a
Primeira e Segunda Secretarias respectivamente. Com a palavra, o
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Primeiro Secretário fez a leitura do texto bíblico. Na sequência, o
Segundo Secretário fez a leitura do Ato da Diretoria Geral da Mesa
com o registro da candidatura do Deputado Doutor Levi Pontes.
Conforme dispõe o inciso V do Art. 8º do Regimento Interno, foi
realizada a votação e posterior apuração, sendo o Deputado Doutor
Levi Pontes eleito com vinte e nove votos. O Presidente Declarou o
deputado em epígrafe eleito. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi
encerrada e lavrada a presente Ata que será assinada e encaminhada à
publicação. São Luís, 08 de fevereiro de 2018. Deputado Othelino
Neto - Presidente. Deputado Stênio Rezende - Primeiro Secretário.
Deputado Zé Inácio - Segundo Secretário.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 216/2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o disposto no Regimento Interno e considerando o
deferimento do Requerimento nº 013/18, de autoria do Deputado
Ricardo Rios,

RESOLVE:

CONCEDER 124 (cento e vinte e quatro) dias de licença ao
Deputado Ricardo Rios para tratamento de saúde, conforme atestado
e laudo médicos apresentados, compreendendo o período de 07 de
fevereiro a 11 de junho de 2018.

Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,

em 08 de fevereiro de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente.
Deputado STÊNIO REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado ZÉ INÁCIO - Segundo Secretário, em exercício

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 227/2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o disposto no Regimento Interno e considerando a
comunicação do Deputado Jota Pinto;

RESOLVE:

HOMOLOGAR o afastamento do Deputado Jota Pinto para
exercício do cargo de Secretário Municipal de Assuntos Políticos de
São Luis, conforme documentação em anexo, a partir de 08 de fevereiro
de 2018.

Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,

em 08 de fevereiro de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente.
Deputado STÊNIO REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado ZÉ INÁCIO - Segundo Secretário, em exercício

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 228/2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 1026/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 21 de dezembro do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias no período
de 12 a 18 de dezembro /2017 da Deputada Graça Paz, tendo em vista
a mesma encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 22 de
dezembro de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. ZÉ INÁCIO

- PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO REZENDE - SEGUNDO
SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 229/2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 1025 /17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 21 de dezembro do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias realizadas
no período de 06  a 15 de dezembro/2017 da deputada Andrea Murad,
tendo em vista a mesma encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 22 de
dezembro de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. ZÉ INÁCIO
- PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO REZENDE - SEGUNDO
SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 230/2017

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº1021/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 20 de dezembro do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias nos dias
01 de novembro, e 14 a 18 de dezembro de 2017 da Dep. Valéria
Macedo, tendo em vista a mesma encontrar-se participando das
solenidades do Governo do Estado nos municípios de Imperatriz e
Senador La Roque, além de participar da inauguração da Agência do
INSS no município de São Domingos-MA, representando esta Casa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 22 de
dezembro de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. ZÉ INÁCIO
- PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO REZENDE - SEGUNDO
SECRETÁRIO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 20/02/2018 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 08h30min
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE

01- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 261/2017, de autoria do Poder
Executivo, que Prorroga a contratação de operações de crédito à
conta do “Programa Maranhão Juros Zero”, que tem como objetivo
incentivar o empreendedorismo, alavancar o investimento
produtivo e promover a geração de emprego e renda no Estado -
RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

02- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 262 /2017, de autoria do
Poder Executivo, que Dispõe sobre a implementação do Programa
“Adote um Casarão” pelo Governo Estadual e dá outras
providências- RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

03- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 346/2017 , de autoria
do Senhor Deputado Fábio Macedo, que Considera de Utilidade
Pública a Associação de Moradores e Produtores do Povoado
Cabeceira do Magú, no Munícipio de Santana do Maranhão,
Estado do Maranhão  - RELATOR DEPUTADO GLALBERT
CUTRIM ;

04- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 347/2017 , de autoria
do Senhor Deputado Fábio Macedo, que  Considera de Utilidade
Pública o Sindicato dos (as) Pescadores (as) Profissionais,
Artesanais, Aquicultores (as), Marisqueiros (as), Criadores (as)
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de Peixe, Marisco e Trabalhadores (as) na Pesca do Município de
Santana do Maranhão,  Estado do Maranhão - RELATOR
DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

05 - PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 348/2017 , de autoria
do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que  Considera de Utilidade
Pública  a Colônia de Pescadores do Município de Santana do
Maranhão, Estado do Maranhão - RELATOR DEPUTADO MARCO
AURÉLIO;

06- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 349/2017 , de autoria
do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que  Considera de Utilidade
Pública a Associação de Lavradores do Povoado Coqueiro do Magu,
com sede e foro no Município de Santana do Maranhão, Estado do
Maranhão  - RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

07- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 358/2017 , de autoria
do Senhor Deputado Junior Verde, que  Considera de Utilidade
Pública  a Associação Comunitária de Recuperação a Pessoas
com Dependência Química Projeto Cristo e a Verdade que
Liberta, com sede e foro no Município de Alto Alegre do Maranhão,
Estado do Maranhão - RELATOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

08- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 359/2017 , de autoria
do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que  Considera de Utilidade
Pública a Associação Centro Cultural, Recreativo
Sambeneditense- CECRESBE, com sede e foro no Município de
São Benedito do Rio Preto, Estado do Maranhão – RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 08 de fevereiro de 2018. Máneton Antunes de Macêdo
- Diretor Legislativo.

COMUNICADO

São Luís – MA, 07 de fevereiro de 2018.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que me ausentarei da Sessão
Ordinária de amanhã, 08 de fevereiro de 2018, ante a compromissos
parlamentares previamente marcados. Não obstante, manifesto minha
intenção de voto no Deputado Dr. Levi Pontes (PC do B) para o cargo
de 4º Vice-Presidente desta Casa.  ANTÔNIO PEREIRA - Deputado
Estadual

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/
2018-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5832/2017-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão, sob a forma Presencial, de nº 002/2018-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata do Registro de Preços de material na espécie ar condicionado
Split, visando futuras e eventuais aquisições pela Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. O recebimento e abertura dos envelopes de
Proposta de Preços e de Documentação de Habilitação será em Sessão
Pública a ser realizada às 09:30 horas do dia 28 de fevereiro de 2018,
na Sala de Licitações da CPL, localizada no térreo do prédio da sede da
Assembleia, sito no Palácio Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de
Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor, Cohafuma, nesta Capital. O Edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados, na sala da Comissão
Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde
poderão ser consultados e/ou obtido gratuitamente por meio digital,
bem como pela internet através do endereço eletrônico
www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São Luís, 09 de fevereiro de
2018. LINCOLN CHRISTIAN NOLETO COSTA. Pregoeiro da
ALEMA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/
2018-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5164/2017-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão, sob a forma Presencial, de nº 003/2018-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata do Registro de Preços para futuras e eventuais contratações
de empresa para locação de veículo tipo caminhões (com motorista) e
utilitário tipo VAN (sem motorista) em regime de diárias de modo a
atender às necessidades da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. O recebimento e abertura dos envelopes de Proposta de
Preços e de Documentação de Habilitação será em Sessão Pública a ser
realizada às 09:30 horas do dia 1º de março de 2018, na Sala de
Licitações da CPL, localizada no térreo do prédio da sede da Assembleia,
sito no Palácio Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n,
Sítio Rangedor, Cohafuma, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão
à disposição dos interessados, na sala da Comissão Permanente de
Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser
consultados e/ou obtido gratuitamente por meio digital, bem como
pela internet através do endereço eletrônico www.al.ma.leg.br, na opção
“Licitações”. São Luís, 09 de fevereiro de 2018. SHEILA MARIA
TENÓRIO DE BRITTO. Pregoeira da ALEMA
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