
 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                          TERÇA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2018 1

ANO XLV - Nº 022 - SÃO LUÍS, TERÇA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2018. EDIÇÃO DE HOJE: 16 PÁGINAS
182º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

6.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18.ª LEGISLATURA

RELAÇÃO DE ORADORES.........................................................03

ORDEM DO DIA..........................................................................03

PAUTA...........................................................................................04

SESSÃO ORDINÁRIA.................................................................04

PROJETO DE LEI.........................................................................04

REQUERIMENTO.........................................................................05

SUMÁRIO

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
PALÁCIO MANUEL BECKMAN

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

INDICAÇÃO.................................................................................06

RESUMO DA ATA..........................................................................14

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA.....................................................15

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA................................................15

DESPACHO...................................................................................16

01. Deputada Ana do Gás (PC do B)
02. Deputado Antônio Pereira (DEM)
03. Deputado Bira do Pindaré (PSB)
04. Deputado Cabo Campos (DEM)
05. Deputado Dr. Levi Pontes (PC do B)
06. Deputado Edson Araújo (PSB)
07. Deputado Edivaldo Holanda (PTC)
08. Deputado Fábio Braga (SD)
09. Deputado Fábio Macedo (PDT)
10. Deputado Fernando Furtado (PC do B)
11. Deputada Francisca Primo (PC do B)
12. Deputado Glalbert Cutrim (PDT)

13. Deputado Júnior Verde (PRB)

LÍDER
Deputado Rafael Leitoa

MESA DIRETORA

14. Deputado Othelino Neto (PC do B)
15. Deputado Paulo Neto (PSDC)
16. Deputado Professor Marco Aurélio (PC do B)
17. Deputado Rafael Leitoa (PDT)
18. Deputado Raimundo Cutrim (PC do B)
20. Deputado Rogério Cafeteira (PSB)
21. Deputado Stênio Rezende (DEM)
22. Deputada Valéria Macedo (PDT)
23. Deputado Zé Inácio (PT)

VICE-LÍDERES
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Fábio Braga

BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO

01. Deputada Andréa Murad (PMDB)
02. Deputada Nina Melo (PMDB)
03. Deputado Roberto Costa (PMDB)
04. Deputado Sousa Neto (PROS)

BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO

01. Deputado Eduardo Braide (PMN)
02. Deputado Alexandre Almeida (PSD) 

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE

03. Deputada Graça Paz (PSL)
04. Deputado Max Barros (PRP)
05. Deputado Wellington do Curso (PP)

01. Deputado Adriano Sarney (PV)
02. Deputado Edilázio Júnior (PV)
03. Deputado Hemetério Weba (PV)
04. Deputado Rigo Teles (PV)

PV

PEN
01. Deputado César Pires (PEN)
02. Deputado Sérgio Vieira (PEN)

LÍDER DO GOVERNO
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Professor Marco Aurélio (Vice-Líder)

BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO
01. Deputado Carlinhos Florêncio (PHS)
02. Deputado Josimar de Maranhãozinho (PR)
03. Deputado Léo Cunha (PSC)
04. Deputado Sérgio Frota (PSDB)
05. Deputado Vinicius Louro (PR)

LÍDER VICE-LÍDER                                    
Deputado Vinicius Louro    Dep. Carlinhos Florêncio

LICENCIADOS
Deputado Neto Evangelista (PSDB)
Deputado Ricardo Rios (SD)

1.  Vice-Presidente: Deputado Fábio Macedo (PDT)

3.° Vice-Presidente: Deputado Adriano Sarney (PV)
4.° Vice-Presidente: Deputado Dr. Levi Pontes (PC do B)

° 1.° Secretário: Deputado Ricardo Rios (SD) 
2.° Secretário: Deputado Stênio Rezende (DEM)
3.° Secretário: Deputado Zé Inácio (PT)
4.° Secretário: Deputada Nina Melo (PMDB)

LÍDER
Deputado Max Barros

VICE-LÍDER
Deputado Eduardo Braide

Deputado Othelino Neto
Presidente



TERÇA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2018                                                                                 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA2

Titulares
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Roberto Costa

Suplentes
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Fábio Braga
Deputado Fernando Furtado
Deputado Cabo Campos
Deputado Max Barros
Deputado Vinicius Louro
Deputada Andréa Murad

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

I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

Titulares
Deputado Fábio Braga
Deputada Francisca Primo
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Cabo Campos
Deputada Graça Paz
Deputado Vinicius Louro
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Antonio Pereira
Deputado Max Barros
Deputado Carlinhos Florêncio
VAGA BPO - PV

Titulares
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Júnior Verde
Deputada Ana do Gás
Deputado Wellington do Curso
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Rafael Leitoa
Deputada Francisca Primo
Deputado Fernando Furtado
Deputado Eduardo Braide
Deputado Léo Cunha
VAGA BPO - PV

Titulares
Deputado Fábio Braga
Deputado Edson Araújo
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Júnior Verde
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputada Andréa Murad

Suplentes
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Vinicius Louro
Deputado Sousa Neto

III - Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia
IV - Comissão de Administração Pública, 
Seguridade Social e Relações de Trabalho

Titulares
Deputado Antonio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Júnior Verde
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Andréa Murad

Suplentes
Deputado Fernando Furtado
Deputado Cabo Campos
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Fábio Braga
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputado Sousa Neto

Titulares
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Fábio Braga
Deputada Francisca Primo
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Eduardo Braide
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputado Antônio Pereira
Deputado Júnior Verde
Deputado Edson Araújo
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Max Barros
Deputado Vinicius Louro
VAGA BPO - PV

V - Comissão de Saúde

Titulares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira
Deputada Ana do Gás
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputado Roberto Costa

Suplentes
Deputada Francisca Primo
Deputado Júnior Verde
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Graça Paz
Deputado Sérgio Frota
Deputado Hemetério Weba

Titulares
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputada Ana do Gás
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Fábio Braga
Deputado Max Barros
Deputado Vinicius Louro
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputado Bira do Pindaré
Deputada Francisca Primo
Deputado Antônio Pereira
Deputado Júnior Verde
Deputado Eduardo Braide
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional

Titulares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Paulo Neto
Deputado Raimundo Cutrim
Deputada Graça Paz
Deputado Vinicius Louro
Deputado Sousa Neto

Suplentes
Deputado Júnior Verde
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Edson Araújo
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Léo Cunha
Deputado Roberto Costa

Titulares
Deputado Edson Araújo
Deputado Paulo Neto
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira
Deputada Graça Paz
Deputado Léo Cunha
Deputado Hemetério Weba

Suplentes
Deputado Cabo Campos
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Raimundo Cutrim
Deputada Ana do Gás
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edilázio Júnior

VII - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos

X - Comissão de Ética

Titulares
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Edson Araújo
Deputado Antonio Pereira
Deputado Cabo Campos
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edilázio Júnior

Suplentes
Deputado Fábio Braga
Deputado Paulo Neto
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Wellington do Curso
Deputada Ana do Gás
Deputado Sousa Neto
Deputado Sérgio Frota

Titulares
Deputado Júnior Verde
Deputado Paulo Neto
Deputado Cabo Campos
Deputado Fernando Furtado
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Sérgio Frota
Deputado Sousa Neto

Suplentes
Deputado Edson Araújo
Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Ana do Gás
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wellington do Curso
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Roberto Costa

XI - Comissão de Assuntos Econômicos XII - Comissão de Segurança Pública

PRESIDENTE
Dep. Glalbert Cutrim

VICE PRESIDENTE-
Dep. Prof. Marco Aurélio

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

PRESIDENTE
Dep. Francisca Primo

VICE PRESIDENTE-
Dep. Rafael Leitoa

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE-

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE-

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE-

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE-

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE-

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE-

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE-

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE-

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE-

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE-

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

REUNIÕES:

SECRETÁRIO

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIO

REUNIÕES:

SECRETÁRIA



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                          TERÇA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2018 3
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20/02/2018 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20.02.2018

I - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

1. REQUERIMENTO Nº 016/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, 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 DE 08/02/17, E
DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

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. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

3. REQUERIMENTO Nº 017/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE APÓS
APROVAÇÃO DO PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA
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
SÃO LUÍS. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

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 “MANUEL BECKMAN” AO TENENTE CORONEL
PM, SR. GEORGE SILVA CAVALCANTE, A SER REALIZADA

NO DIA 14 DE MARÇO DE 2018. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

5. REQUERIMENTO Nº 020/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE SEJA
ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO SENHOR
ANTÔNIO MIOTTO, GENERAL DO EXÉRCITO DA
AMAZÔNIA, PARABENIZANDO-O PELA DOAÇÃO DE UM
LOTE DE 3.000 (TRÊS MIL) CARTUCHOS CALIBRE 380, AO
COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS-MA,
REALIZADA NO DIA 9 DE FEVEREIRO DE 2018.TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

6. REQUERIMENTO Nº 021/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE SEJA
ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO SENHOR
EDUARDO DOS SANTOS, PRESIDENTE DA ESCOLA DE
SAMBA ACADÊMICOS DO TATUAPÉ, PARABENIZANDO-O
PELO TÍTULO DE BICAMPEÃ DO CARNAVAL DE SÃO
PAULO.TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

7. REQUERIMENTO Nº 022/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE SEJA
ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO CORONEL
MARCUS VINICIUS, COMANDANTE DO 24ºBIL,
PARABENIZANDO-O PELA DOAÇÃO DE UM LOTE DE 3.000
(TRÊS MIL) CARTUCHOS CALIBRE 380, AO COMANDO DA
GUARDA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA), REALIZADA NO
DIA 9 DE FEVEREIRO DE 2018.TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

8. REQUERIMENTO Nº 023/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE SEJA
ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO GENERAL
DE EXÉRCITO EDUARDO DIAS DA COSTA VILLAS BÔAS,
PARABENIZANDO-O PELA DOAÇÃO DE UM LOTE DE 3.000
(TRÊS MIL) CARTUCHOS CALIBRE 380, AO COMANDO DA
GUARDA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA), REALIZADA NO
DIA 9 DE FEVEREIRO DE 2018. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

9. REQUERIMENTO Nº 026/2018, DE AUTORIA DOS
DEPUTADOS EDIVALDO HOLANDA E ZÉ INÁCIO,
REQUEREM 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 365/
17, (MENSAGEM Nº 117/17), DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO.

10. REQUERIMENTO Nº 027/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SOUSA NETO, REQUER QUE APÓS APROVAÇÃO
DO PLENÁRIO, SEJA RESERVADA A DATA DO DIA 23 DE
FEVEREIRO DE 2018 (SEXTA-FEIRA), PARA A REALIZAÇÃO
DA SESSÃO SOLENE PARA A ENTREGA DA MEDALHA DO
MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN” AO SENHOR
CLÉLIO SILVEIRA FILHO.

11. REQUERIMENTO Nº 028/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA , 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 354/17, (MENSAGEM Nº 116/17), DE
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.
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PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 20/02/2018 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 018/18, de autoria do Senhor

Deputado Bira do Pindaré, que considera Patrimônio Cultural Imaterial
do Maranhão os Blocos Tradicionais Maranhenses em atividades no
Estado.

2. PROJETO DE LEI Nº 019/18, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que estabelece diretrizes para a criação do
“Programa Inspirar”, de estímulo à divulgação de experiências bem
sucedidas de estudantes e professores egressos do ensino médio e
técnico-profissionalizante no Estado do Maranhão.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 014/18, de autoria da Senhora

Deputada Francisca Primo, que cria a Política Estadual de
Empoderamento da Mulher e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 015/18, de autoria da Senhora
Deputada Francisca Primo, que institui a Política Estadual de Prevenção
Social à Criminalidade.

3. PROJETO DE LEI Nº 016/18, de autoria do Senhor
Deputado Bira do Pindaré, que altera os arts. 5º e 9º, da Lei Nº 10.417,
de 14 de março de 2016, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Proteção
dos Direitos Difusos – FEPDD, incluindo a Defensoria Pública do
Estado do Maranhão como participante.

4. PROJETO DE LEI Nº 017/18, de autoria do Senhor
Deputado Bira do Pindaré, que altera os arts. 3º e 5º, da Lei Nº 8.044,
de 19 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Fundo Estadual de
Proteção e Defesa do Consumidor – FPDC, incluindo a Defensoria
Pública do Estado do Maranhão no rol de participantes.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 004/18,
de autoria do Senhor Deputado Prof. Marco Aurélio, que concede o
título de Cidadã Maranhense a Maria Dalva de Medeiros.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 005/18,
de autoria do Senhor Deputado Prof. Marco Aurélio, que concede o
título de Cidadão Maranhense a Armelindo Ferrari Júnior.

ORDINÁRIA 3ª 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 4ª E ÚLTIMA 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 19 DE FEVEREIRO DE
2018.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior Verde.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados (as):
Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Bira do Pindaré, Cabo
Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio

Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca Primo,
Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho,
Júnior Verde, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Rogério Cafeteira,
Sousa Neto, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as)
Deputados (as): Alexandre Almeida, Antônio Pereira, Edivaldo Holanda,
Fábio Macêdo, Fernando Furtado, Léo Cunha, Paulo Neto, Roberto Costa,
Sérgio Frota, Sérgio Vieira, Stênio Rezende, Valéria Macêdo e Vinícius
Louro.

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 JÚNIOR VERDE (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 ZÉ INÁCIO (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 018 / 18

Considera Patrimônio Cultural Imaterial do
Maranhão os Blocos Tradicionais maranhenses em
atividade no Estado.

Art. 1º Ficam considerados Patrimônio Cultural Imaterial do
Maranhão os blocos tradicionais maranhenses em atividade no Estado do
Maranhão.

Art. 2º O Poder Público Estadual, na forma do que dispõe o art.
228 da Constituição do Estado do Maranhão, promoverá e executará
todas as medidas com vistas ao cumprimento desta Lei.

Art. 3º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO

“MANUEL BECKMAN”, em 16 de fevereiro de 2017. - BIRA DO
PINDARÉ - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei visa promover política de reconhecimento
ao acervo cultural de nosso estado, garantindo o reconhecimento aos Blocos
Tradicionais em atividade o status de Patrimônio Cultural Imaterial do
Maranhão.

Os Blocos Tradicionais levam a batida do tambor, tradicional de
nossa cultura, à musica maranhense, em especial nos períodos
comemorativos como São João e Carnaval. Sendo inegável que tais festejos
são grandes vetores da cultura popular no Estado do Maranhão, tais
manifestações populares são cultura, turismo, geração de emprego e renda.

O título de Patrimônio Cultural Imaterial ratifica ícone em nossa
cultura, fortalecendo a comunicação de nossa identidade, não só para o
nosso povo, mas também para o turista, que passa a ter conhecimento dos
pontos de destaque que existem em nossa região.
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A existência de outros representantes da cultura maranhense, como

o Bumba Meu Boi ou Tambor de Crioula, não deve ocasionar qualquer
sombra sobre outras manifestações tradicionais de nosso povo, estas
precisam ser exaltadas e cultivadas em conjunto a fim de que sejam sempre
fomentadas.

Desta feita, nobres colegas, em face a riqueza histórica e a força
cultural de nossos blocos, inexistentes em qualquer outro lugar que não
nosso Estado, nada mais acertado do que condecorar os Blocos Tradicionais
maranhenses com o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Maranhão,
de modo a também auxiliar na perpetuação de sua tradição. Para tanto,
conto com vosso apoio.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 16 de fevereiro de 2017. - Bira do Pindaré
- Dep. Estadual

PROJETO DE LEI Nº 019 / 18

Estabelece diretrizes para a criação do “Programa
Inspirar”, de estímulo à divulgação de experiências
bem sucedidas de estudantes e professores egressos
do ensino médio e técnico-profissionalizante no Estado
do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Artigo 1º – Ficam estabelecidas as diretrizes para a criação do
“Programa Inspirar”, de estímulo à divulgação de experiências bem
sucedidas de estudantes egressos do ensino médio e técnico-
profissionalizante, nas escolas da rede estadual de ensino.

Artigo 2º – São objetivos do Programa:
I – implantar a prática de trocas de experiências entre egressos -

estudantes e professores - estimulando a valorização da escola pública
como ambiente de formação, excelência, convivência e crescimento pessoal
e profissional;

II – fomentar o relato de experiências voluntárias e exitosas como
forma de estímulo à permanência dos estudantes secundaristas e de fomento
à continuidade acadêmica e profissionalizante;

III – incentivar o retorno dos egressos para o ambiente de
convivência onde poderão, por meio de atividade voluntária, narrar como
a vivência escolar pode impulsionar maiores chances futuras de estágio,
carreira, negócios, ascensão, exercício da cidadania e realização pessoal;

IV – criar um ambiente seguro para os envolvidos no programa
compartilharem e valorizarem suas experiências;

V – oportunizar aos estudantes terem o conhecimento da trajetória,
ouvir o relato de experiências de egressos e terem acesso a informações
sobre possibilidades e competências necessárias no ensino médio e técnico-
profissionalizante, graduação, estágio, pós-graduação e mercado de trabalho;

VI – estimular a adesão dos estudantes ao evento por meio de
pontuação suplementar na disciplina em que esteja com maior dificuldade;

VII – possibilitar que as estruturas administrativas do ensino
médio e técnico-profissionalizante mantenham um acompanhamento da
trajetória de seus alunos egressos para que possam ser convidados a
participar da troca de experiências ao atingirem seus objetivos acadêmicos
e ou profissionais, colaborando para a formação de uma sociedade mais
justa e produtiva, assentada na educação de qualidade;

VIII – valorizar os professores e corpo de trabalhadores da escola
que contribuíram para a formação dos egressos;

IX – homenagear os egressos que participam do programa;
X – incentivar os estudantes a serem futuros narradores de suas

trajetórias exitosas em sua escola de formação;
XI – fortalecer os laços entre a escola e sociedade por meio do

estímulo ao estudo, à necessidade de preservação do patrimônio material
e imaterial da educação pública paulista, ao aperfeiçoamento da rede estadual
de ensino e à valorização do saber.

Artigo 3º – As escolas de ensino médio e técnico-profissionalizante
estabelecerão em seu calendário anual de atividades um dia específico para
a realização do “Programa Inspirar”.

Artigo 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei foi elaborado a partir de diretrizes
contempladas na Constituição Federal em seu artigo 205 e seguintes, que
instituem o direito de todos à educação e essa como um dever do Estado e
da família a ser promovido e incentivado com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa e ao seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Ainda quanto ao tema, em correlação com a Constituição Federal,
conforme o artigo 24, IX. parágrafo 2º, os estados possuem competência
concorrente para legislar sobre educação.

O Plano Estadual de Educação, Lei nº 10.099, de 11 de junho de
2014, elenca nos incisos de seu artigo 3º diretrizes norteadoras da educação
que igualmente inspiram este Projeto de Lei.

A oportunidade de conhecer trajetórias, ouvir os relatos de
experiências de ex-alunos e professores da rede pública de ensino e ter
acesso a informações sobre o mercado de trabalho é uma forma de envolver
os estudantes do ensino médio e técnico-profissionalizante do Estado do
Maranhão em uma nova forma de aprendizagem sobre o futuro e o
compartilhamento de ideias, fazendo com que a sociedade partilhe do
mesmo espaço de convivência e estudo.

A valorização da vivência escolar, em todos os aspectos deve ser
estimulada com ações concretas para que os estudantes tenham maiores
chances de permanência no ensino médio e técnico-profissionalizante, de
construir uma carreira com possibilidade de êxito e realização pessoal, seja
no campo técnico, acadêmico ou de empreendedorismo e negócios.

A noção de como é a vida pós-escola permite recuperar e valorizar,
ainda, o papel dos professores e demais trabalhadores da escola que
colaboraram para a trajetória exitosa de seus alunos, motivo pelo qual o
Programa proposto revela sua atualidade e importância para a construção
do futuro dos estudantes que serão beneficiados com sua implementação.

Dessa maneira, contamos, uma vez mais com o indispensável
apoio de nossos nobres pares para a aprovação desta importante
propositura para a população de nosso Estado.

Sala das Sessões, em 15 de Fevereiro de 2018. - EDUARDO
BRAIDE - DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO Nº 024 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso III do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que, após ouvida
a mesa, seja realizada, por intermédio da comissão competente, em 07 de
março de 2018, às 14:30, local a serem definidos, Audiência Pública em
Defesa da Área de Proteção Ambiental do Itapiracó.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 16 de fevereiro de 2018. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À COMISSÃO
DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL,
PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.
EM: 19/02/2018.

REQUERIMENTO Nº 025 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a
Mesa, esta Assembleia faça realizar, no dia 15 de março próximo,
audiência pública sobre o tema da Campanha da Fraternidade 2018
lançada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, o
objetivo geral da campanha é: “Constituir a fraternidade, promovendo
a cultura da paz, da reconciliação e da justiça, à luz da Palavra de Deus,
como caminho de superação da violência”.

A Campanha da Fraternidade, neste ano, tem como tema
“Fraternidade e superação da violência” e como lema: ”Vós sois
todos irmãos” (Mt. 23,8). Ao abordar esse assunto, segundo o texto-



TERÇA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2018                                                                                 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA6
base: “o tema pretende considerar que a violência nunca constitui uma
resposta justa. A Igreja Católica proclama, com a convicção de sua fé
em Cristo e com a consciência de sua missão, que a violência é um mal,
que a violência é inaceitável como solução para os problemas, que a
violência não é digna do homem. A violência é mentira que se opõe à
verdade de nossa fé, à verdade de nossa humanidade. A violência destrói
o que ambiciona defender: a dignidade, a vida, a liberdade dos seres
humanos”.

Para abordarem sobre o tema, esta Casa deverá convidar o
bispo de São Luís, Dom José Belisário, a secretaria executiva do Regional
Nordeste 5 da CNBB, Martha Bispo, o membro da Comissão de Justiça
e Paz, Professor Roberto Mauro Gurgel Rocha, o Presidente do Tribunal
de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, o Procurador-Geral de Justiça, Luiz Gonzaga
Martins Coelho, o Secretário de Estado da Segurança Pública do
Maranhão, Jefferson Miler Portela e Silva e a Titular da 2ª Vara
Especial de Combate a violência doméstica e familiar contra a mulher,
Juíza Lúcia Helena Heluy.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 15 de fevereiro de 2018. - “É de Luta É da Terra” - Zé Inácio. -
Deputado Estadual – PT

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS, PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.
EM: 19/02/2018.

REQUERIMENTO Nº 026 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente
sessão ordinária, o Projeto de Lei nº 365/17, de autoria do Poder
Executivo.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 08 DE FEVEREIRO DE
2018. - EDIVALDO HOLANDA - Deputado Estadual – ZÉ INÁCIO
– Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.02.18
EM: 19.02.18

REQUERIMENTO N° 027 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
reservada a data do dia 23 de fevereiro de 2018 (sexta-feira) para a
realização de Sessão Solene de entrega da Medalha do Mérito
Legislativo “Manoel Bequimão” ao Senhor CLÉLIO SILVEIRA
FILHO.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 19 de fevereiro de 2018.
– Sousa Neto – Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.02.18
EM: 19.02.18

REQUERIMENTO Nº 028 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente
sessão ordinária, o Projeto de Lei nº 354/17, de autoria do Poder
Executivo.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 19 DE FEVEREIRO DE
2018. - RAFAEL LEITOA - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.02.18
EM: 19.02.18

INDICAÇÃO Nº 030 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao CONSELHEIRO PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, Caldas Furtado, E AOS
DEMAIS CONSELHEIROS (Raimundo Nonato de Carvalho Lago
Júnior; Álvaro César de França Ferreira; Joaquim Washington Luiz de
Oliveira; Raimundo Oliveira Filho; João Jorge Jinkings Pavão e Edmar
Serra Cutrim), solicitando que APRECIEM A POSSIBILIDADE DE
ESTENDER A APLICAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/
MA Nº 54/2018, QUE DISPÕE SOBRE DESPESAS COM
FESTIVIDADES, AO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

De acordo com o artigo 1º da referida Instrução Normativa:
“Será considerada ilegítima, para os fins do art. 70, caput, da

Constituição Federal, a despesa à conta de recursos próprios, incluídos
os decorrentes de contrapartida em convênio, feita pelo Município
com eventos festivos nos seguintes casos:

 I – quando houver atraso no pagamento da folha de salários,
incluídos os dos terceirizados, contratados temporariamente ou
ocupantes exclusivamente de cargos comissionados; II – estiver o
Município em estado de emergência ou de calamidade pública, decretado
pela autoridade competente.

Sabendo da importância do teor de tal instrução e das
consequências sociais, sugere-se que tal Instrução seja estendida também
ao Poder Executivo Estadual, levando-se em consideração o impacto e
a relevância de se primar pela probidade quanto à aplicação dos recursos
públicos.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 08 DE FEVEREIRO DE
2018. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

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

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Raimundo Cutrim, por cinco minutos, sem apartes.
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O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, galeria, imprensa, internautas.
Eu queria aqui falar acerca do fato lá de São João do Caru. O Prefeito
foi afastado, parece-me que dia 15 e são fatos que preocupam, estes
fatos contínuos preocupa o Estado do Maranhão. E foram por dois
fatos, duas motivações: a primeira foi o não repasse do INSS aos
servidores, às pessoas do município e a segunda, atraso no pagamento.
Primeiro, o gestor, o Francisco Vieira, seu Chico, ele já havia pago, ou
seja, feito um acordo com o INSS, inclusive das gestões anteriores
tendo em vista que o valor é altíssimo e já tinha feito um acordo junto
ao INSS. Inclusive já havia pago a primeira parcela dos gestores, que
inclusive eram dos anteriores. O outro fato era atraso na folha de
pagamento que também ele já colocou em dia. E o que causa espécie é
dos 11 vereadores, os 10 são das gestões anteriores. E dessas gestões
anteriores tem o prefeito que apoiou, que é da base, que é o prefeito
Edinaldo Bidú e o Jadson, que foi o último prefeito. E o que ocorre é
que cada vereador tinha entre 30, 50 aqueles cargos comissionados e,
evidentemente, os prefeitos levavam a relação para o secretário: “Está
aqui que o prefeito mandou”. Quando o prefeito tomou pé da situação,
já estava ultrapassando a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um
teto máximo de 60%. Ele chamou os vereadores, o vice-prefeito e
disse: “oh, nós temos que exonerar todos que não tem condições. Esse
é o fato, e no dia da reunião cada vereador ainda tinha 30, 50 pessoas
para incluir na folha de pagamento. Estas relações estão com a letra
deles, com o nome das pessoas e com a letra dos vereadores que o
Ministério Público tem que instaurar um procedimento urgente contra
os vereadores e o ex-prefeito, porque isso aí além de ser ato de
improbabilidade administrativa é extorsão ao patrimônio público. Mas
com isto o último prefeito ficou devendo mais ou quase R$ 600 mil
para a CEMAR, foi também parcelado. O ex-prefeito Edinaldo que
está encabeçando isso para que pudesse afastar o prefeito, na gestão
dele ele ficou devendo 5 meses aos funcionários e nunca pagou e recolheu
o INSS. O Bidú que é o outro, ele fez um poço lá e nunca prestou
conta. Também recebeu dinheiro da Cultura e nunca prestou contas.
Eu encaminhei um valor para a Cultura e não pôde. Esse que saiu
deixou 04 escolas e 01 creche começadas e sem o dinheiro para concluir.
Então são fatos realmente que o Ministério Público tem que investigar
e não podemos aceitar fatos dessa natureza ficarem, e já em cima de
uma decisão judicial. Para ter uma ideia é que o Tribunal de Justiça,
quando afastaram ele no ano passado, determinou que eles não
poderiam fazer nenhum laudo de afastamento do prefeito sem antes
julgar o mérito e assim mesmo eles fizeram. Deve-se também ser
instaurado um procedimento contra esses 11 vereadores. Então são 11
e ali sim há uma organização criminosa. Dos 11 vereadores, 01 ex-
prefeito, e mais 03 ex-prefeitos. Então ali está instalada uma
organização criminosa, no município de São João do Caru. E aqui eu
estava olhando, no dia 16, no blog do Marcelo Vieira, onde ele narra
fatos, com dados, em que cada vereador vai receber R$ 50 mil, e o
dinheiro deve estar saindo hoje ou amanhã, que teria sido o acordo e
todas as Secretarias foram loteadas entre o vereador, os vereadores, os
ex-prefeitos e todos eles inclusive com os cabos já, a quem pertence e
quem indicou, aqui no blog do Marcelo Vieira. Sugiro que o Ministério
Público tome conhecimento desse fato e instaure um procedimento ou
investigação, também o Sistema de Segurança Pública por meio da
Polícia Civil para que possa apurar esse fato. Porque ali realmente está
instalada uma organização criminosa e onde estão, com certeza,
dilapidando o patrimônio daquele município. Era só isso, Senhor
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Assim diz palavra de Deus: Felizes são aqueles que vivem
uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo (Salmos
106:3). Com essa mensagem bíblica quero aqui saudar o Exmo. Senhor
Presidente, em nome dele também extensivo aos nobres parlamentares

presentes nesta sessão, imprensa, galeria, a todos que nos acompanham
em todo o estado do Maranhão. Que Deus possa estar sempre nos
abençoando. Nós iniciamos a semana, Senhor Presidente, trazendo
para esta Casa um tema muito importante para o Maranhão, um tema
que infelizmente deveria ser prioridade em todas as gestões de todos
os prefeitos municipais, do Governo do Estado, do Governo Federal,
mas talvez esse tema não tenha tido o devido tratamento, considerando
as prioridades que as pessoas têm que eleger. E espero que agora, para
essa próxima eleição, as pessoas vejam como prioridade o saneamento
básico. É um tema que eu quero trazer a esta Casa porque mais uma
vez São Luís, que é exemplo disso, mais uma vez está vivendo os
transtornos das chuvas torrenciais; avenidas alagadas, bairros inteiros
alagados, asfalto ruindo. Considerando realmente essa problemática, a
água levando parte do asfalto, causando erosões, criando muitas
dificuldades não só aqui em São Luís como também no interior do
Estado, deputada Francisca, Brejo ainda pouco tive a oportunidade de
ver as fotos, a imagem, o vídeo, Brejo está debaixo d’água, o município
de Brejo. Mas não é porque o nome é Brejo que deveria estar embaixo
d’água é apenas um nome fazendo referência a um local onde realmente
nasceu aquele município, mas Brejo deveria ter um tratamento
diferenciado, a prioridade devia ser esgoto, saneamento básico, porque
quando nós falamos saneamento básico é importante entender o
conceito. Saneamento básico é o conjunto de medidas que visa preservar
ou modificar as condições do meio ambiente, com a finalidade de
prevenir doenças e promover saúde e melhorar a qualidade de vida da
população. Deputado Cutrim, infelizmente, esse tema de saneamento
básico não está realmente fazendo parte do contexto das gestões
públicas deste país, infelizmente, digo isso porque todos os anos a
população de São Luís padece pela falta do saneamento básico. Quando
digo saneamento básico não só na condicionante de melhorias para a
saúde porque eu até fiz um pronunciamento e já estou reforçando
trazer esse tema novamente a esta Casa, em anos anteriores, fiz questão
também de participar de algumas agendas positivas defendendo a
questão do meio ambiente, defendendo o saneamento básico e a
priorização que os governos têm que ter essa devida atenção, então
precisamos ter planos realmente do desenvolvimento do saneamento.
Isso vai contextualizar na melhoria da saúde pública, digo isso porque
em cada um real investido em saneamento básico, deputado Sousa
Neto, nós temos dez reais economizados em saúde pública, ou seja, é
um por dez fazendo um parâmetro aqui, usar o número 10 aqui, que é
do PRB, então porque a economia porque nós vamos estar prevenindo,
então nós vamos dar condições, deputado Othelino, para que, de fato,
nós possamos ter melhorias na saúde pública, investindo em
saneamento básico, no escoamento correto das águas pluviais, no
esgotamento necessário para que não fique esgoto a céu aberto. Estamos
sabendo dos desdobramentos das consequências que estão acontecendo
em São Luís mais uma vez e em vários municípios maranhenses, citei
aqui Brejo, porque acabei de ver aqui as imagens de uma avenida
totalmente alagada no município de Brejo e intrafegável. O que causa
transtornos à população, causa a erosão de um asfalto, inclusive que
foi colocado recentemente e que a população clamou pelo Mais Asfalto
e lá foi colocado e de repente hoje as chuvas, infelizmente, está levando
e é o que nós não queremos que aconteça e continue acontecendo no
Maranhão. Precisamos ter este tema como prioridade. Então, eu faço
mais uma vez este pronunciamento defendendo a necessidade de
investirmos em saneamento básico, o Maranhão, por exemplo, no
Nordeste ele fica aquém, devendo em referência a outros municípios,
nós precisamos avançar e em termos percentuais, precisamos, por
exemplo, tive a oportunidade de participar da inauguração da ETE
Vinhais e que deve estar em funcionamento de forma a contento, a
recolher, a tratar e a melhorar condicionantes do saneamento no que se
refere à questão do esgoto. E assim, devolver à natureza já tratado,
então a perspectiva é que nós possamos investir em unidades de
tratamentos de esgotos pelo Maranhão, não só em São Luís, e nós
sabemos que a priorização hoje ela acontece em São Luís, mas já é um
caminho, é um caminho que deve ser seguido. Nós temos que estabelecer
parâmetros e esses parâmetros devem ter como propósito servir
realmente de referência aos municípios. Precisamos que esses
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investimentos sejam bem aplicados em saneamento básico, em
tratamento de esgoto para que, mais uma vez, a gente possa pensar no
município de forma mais adequada, de forma que tenha sua
infraestrutura preservada e não todos os anos tendo que ter mais uma
vez investimentos em asfalto, porque a chuva leva o asfalto, causa
erosão, como também faço referência às BR’s, às MA’s do estado do
Maranhão. Algumas já estão aí, já tem notícias de estradas, de MA’s
cortadas pela erosão em função das fortes chuvas. É claro que toda
essa preocupação tem que ser levada aos governos. E quando digo ao
governo, mas a preocupação de todos os governos. A boa gestão tem
que se dar hoje com essa preocupação e espero que nas próximas
eleições as pessoas, o povo do Maranhão possa eleger como tema
principal, entre eles, claro, o saneamento básico, porque só assim
estaremos condicionando a infraestrutura para que ela seja adequada, a
melhoria da saúde pública e a melhoria da qualidade de vida do nosso
povo. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra o deputado Wellington do Curso, por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, nosso mais
cordial boa tarde, que Deus seja louvado. Senhor Presidente, hoje é um
dia muito especial, principalmente para os jovens, que é o Dia do
Desportista, e muitas vezes os jovens vislumbram a possibilidade de
conquistar sucesso, de conquistar vitórias por meio do esporte. E aí
temos muitos jovens que conseguem sair da periferia, sair do mundo
das drogas, sair da vulnerabilidade por meio do esporte. Eu quero
trazer à memória dos senhores a história da jovem Andressa Raquel.
Uma jovem de 13 anos que vendia água nos retornos de São Luís para
participar de competições internacionais, representando o estado do
Maranhão. Então, vejam a luta, o sacrifício de um pai e de uma mãe que
não tinham as devidas condições para custear, para bancar não só a
viagem, mas também como a inscrição e todos os gastos de uma
competição da filha. E aí tiveram que ir para os retornos em São Luís
e de forma digna vendendo água para que pudessem custear as passagens,
custear as inscrições e chamou atenção de toda a mídia do estado do
Maranhão. Chamou a atenção dos grandes meios de comunicação, de
blogs, jornais, uma jovem de 13 anos vendendo água no retorno para
que ela pudesse participar de competições. Nós mantivemos contato
com a família, para a nossa surpresa tanto o pai como a mãe já foram
alunos nossos e mantivemos contato com a família e pudemos ajudar
de alguma forma, como outras pessoas, outros corações bondosos
também conseguiram ajudar com a passagem, com a hospedagem, com
a inscrição e a Andressa foi competir. A Andressa não só competiu
como a Andressa foi campeã e trouxe o prêmio para o estado do
Maranhão. Um prêmio que orgulha a todos nós. No último final de
semana eu estava na realização de um evento em que estavam
homenageando os atletas maranhenses, os desportistas maranhenses
e, principalmente, do jiu-jitsu em que vários desportistas foram
homenageados, agraciados, parabenizados, entre eles, eu faço destaque
de duas pessoas: da Juliana, na categoria feminina e também da Andressa
Raquel, inclusive a Andressa Raquel, no final de semana, durante a
solenidade, durante o evento estava aniversariando completando 14
anos. Então, uma garota de 14 anos que um grande potencial e que
muitas vezes não tem o apoio do governo, não tem o apoio da prefeitura,
não tem o apoio necessário e como os pais tiveram que ir para os
retornos vender água, de forma digna, para que pudesse custear a
apresentação, a participação da filha nos prêmios. Então, hoje, no Dia
do Desportista, nós chamamos atenção da responsabilidade que cada
um de nós podemos ter, da responsabilidade que o estado pode ter,
que o governo do Estado pode ter principalmente na possibilidade de
resgatar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens
do mundo das drogas na periferia, por meio do esporte. Então é de
suma importância esse apoio que muitas vezes é cobrado, muitas vezes

é solicitado e não tem o respaldo do estado. Não tem o apoio do estado
e que infelizmente a própria família tem que arcar com os gastos, com
viagem e com inscrição. Então, hoje, no Dia do Desportista, nós
queremos chamar atenção dessa data tão importante de valorização
não só do esporte, não só da valorização do desporto, não só valorização
de todas as categorias, de todas as pessoas que participam de algum
tipo de modalidade, mas também chamar atenção da responsabilidade
que todos nós temos que ter e principalmente do estado, do incentivo
ao esporte, do incentivo a todos os atletas, do incentivo a todos que
possam participar das competições e principalmente representar o
Estado do Maranhão, como foi no caso da Andressa. Então parabéns
para Juliana. Parabéns para a Andressa Raquel, que Deus continue
abençoando a vida de vocês e contem com nosso apoio incondicional.
Que Deus abençoe a todos!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Dr. Levi Pontes, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (sem revisão
do orador) - Excelentíssimo Senhor Presidente, Deputado Othelino
Neto, demais membros da Mesa, senhoras, senhores deputados, galeria,
imprensa, TV Assembleia. Senhor Presidente, subo a esta tribuna para
fazer justiça, porque é um assunto muito difícil nesta Casa, a gente
reconhecer o trabalho competente dos servidores públicos do Estado
do Maranhão, como foi aqui falado pelo o ilustre deputado Júnior
Verde a respeito da cidade do Brejo, vizinho a Chapadinha, eu estive
neste final de semana naquela região e nos deparamos com a BR que
liga Chapadinha ao Pirangi cortado pelas chuvas, na nossa região choveu
180 mm em duas horas e um trecho no povoado Carrapato que liga
Chapadinha ao Brejo de Anapurus, os bueiros não suportaram a
correnteza e a velocidade das águas e romperam, interditando o trânsito
naquela MA. Logo em seguida entrei em contato com o Secretário
Clayton Noleto, Secretário de Infraestrutura, que imediatamente,
prontamente atendeu nossa reivindicação e enviou para a localidade
uma equipe de engenheiros da sua Secretaria, da SINFRA, comandado
pelo engenheiro Eliomar. E lá corrigiram um desvio para que não
houvesse maiores danos e prejuízos àquela comunidade e nos assegurou
que em dois dias o trecho danificado será devidamente recuperado e o
tráfego restabelecido naquela importante MA, que liga Chapadinha ao
Pirangi. Portanto, senhores Deputados, é com muito prazer que venho
a público agradecer a presteza e a rapidez com que o ilustre Secretário
Clayton Noleto agiu tão prontamente para solucionar esse impasse. E
ficamos agradecidos e, mais uma vez, na certeza de que a assessoria, do
senhor Governador e dos seus Secretários, caminhe com o nosso chefe
para o desenvolvimento do estado do Maranhão. Obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo a palavra ao Deputado Bira do Pindaré, por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores públicos do Maranhão. Senhor Presidente, queria em
primeiro lugar dizer que participamos da abertura da Campanha da
Fraternidade de 2018, que tem como o tema a superação da violência,
no último sábado, no Castelinho. E registrar que teremos uma Sessão
Especial, aqui na Assembleia, para tratar desse tema, com a presença
da Igreja, da Secretaria de Segurança Pública do Estado e de todos os
atores envolvidos nesse debate tão importante e prioritário para o
Maranhão e para o Brasil. Basta ver o que está acontecendo no Rio de
Janeiro, a intervenção que está acontecendo neste momento no Rio de
Janeiro, extremamente polêmica e será debatida ainda hoje no Congresso
Nacional e por conta disso toda a movimentação e o debate dessa
pauta, que ganha corpo fortemente no cenário nacional. Então acho
que é importante a iniciativa da igreja de pautar esse tema e vamos
fazer essa Sessão Especial na primeira semana de abril, que é a data já
agendada com os representantes da campanha aqui no estado do
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Maranhão. Em segundo lugar, Senhor Presidente, vamos voltar sobre
esses temas em outra ocasião, mas queria trazer um assunto
extremamente delicado e que exige medidas urgentes. Eu estou falando
da situação da APA do Itapiracó, aquela APA que é um resultado de
uma luta tão importante da comunidade aqui na Ilha de São Luís e que
hoje é um ponto de congregação de todos os segmentos da sociedade
que estão usufruindo da APA, graças à infraestrutura que o Governo
do Estado criou naquele local. E, de repente, essa área, que é uma área
de preservação, é uma área de proteção ambiental, desde 1997, de
repente apareceu um dono, apareceu um sujeito que colocou uma placa
vendendo lotes dentro da APA do Itapiracó e ainda coloca-se no cartaz
que esta medida tem amparo de decisões da Justiça Federal. Eu não sei
que decisão é esta, não sei ainda qual o fundamento, o que sustentaria
uma situação tão complexa e estranha quanto esta em uma área de
preservação ambiental, de repente aparecer alguém se dizendo
proprietário. Então, por conta disso, a comunidade se mobilizou e eu
participei de uma reunião, na semana passada, na sexta-feira, aliás, na
quinta-feira à noite, e, nessa reunião, foi feito todo um relato da situação
que se encontra em relação a este caso. Por conta disso, eu entrei em
contato, imediatamente, com o secretário de Meio Ambiente, o senhor
Marcelo Coelho, que me garantiu que não há qualquer possibilidade de
nenhum indivíduo se apropriar de qualquer pedaço daquele chão. É
uma área pertencente à União, que hoje está sob a gestão do Estado. É
o Governo do Estado que está gerindo aquela área e por conta disso
está sendo feito todo um levantamento, porque a ação judicial que é
alegada pelo suposto proprietário, não é uma ação em que o Estado
faça parte, é uma ação entre esse suposto proprietário e a União. O
Estado está se informando, por meio da Procuradoria-Geral do Estado,
de maneira que a gente quer as informações do processo, mas por
conta dessa situação e da emergência que o caso representa, nós
convidamos os secretário Marcelo Coelho para vir a esta Casa, na
próxima quarta-feira, às 08h30, na Sala das Comissões, para que a
gente possa debater o assunto, às claras, de maneira transparente, com
a participação de representantes da comunidade que poderão receber
um relato completo da situação e as medidas que estão sendo tomadas
para evitar este absurdo. Nós não vamos concordar de maneira alguma,
que uma conquista tão importante para São Luís do Maranhão seja
ameaçada dessa forma, a APA do Itapiracó, ela nos pertence, pertence
ao povo da nossa cidade, pertence ao povo do Estado do Maranhão.
Eu não sei quem é o suposto proprietário, não sei quem está por trás
disso, mas não me importa quem está por trás, independente de quem
seja, que fique deixado aqui muito claro a nossa posição de não aceitar
uma situação como essa. Portanto, Senhor Presidente, eu, mais uma
vez, reitero, nós vamos fazer esta reunião na próxima quarta-feira, às
08h30 da manhã, na Sala das Comissões e em regime aberto, em regime
público. Qualquer pessoa que queira comparecer pode vir para a gente
fazer um debate aberto com o Secretário Marcelo Coelho e, assim, a
gente possa esclarecer o assunto e tomar todas as medidas necessárias
para evitar esse absurdo que é alguém querer se apropriar da área do
Itapiracó. A APA Itapiracó é nossa. Pertence a todos nós. Muito
obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Deputadas, imprensa, a todos que acompanham a transmissão desta
Sessão venho falar um pouco, um pouco mais dos avanços da
UEMASUL na nossa Região Tocantina, a Universidade Estadual da
Região Tocantina do Maranhão, do esforço que o governo Flávio Dino
tem feito para consolidar essa Universidade, os passos seguros e ao
mesmo tempo discorrer sobre o mérito dos avanços da nossa
Universidade UEMASUL. Eu fui vereador por dois anos, com muita
alegria, com muito orgulho, em Imperatriz, e aprendi na vereança a
necessidade de termos as proposições e a franqueza no diálogo. A
franqueza de mostrar para as pessoas as nossas atribuições e mostrar

também que precisamos dar encaminhamentos às causas que propomos
e que discutimos. Só a palavra não basta, só uma Indicação não é
suficiente. Eu digo isto porque na Câmara de Vereadores é até diferente
o ritual para se aprovar uma Indicação do que aqui na Assembleia. Na
Câmara de Vereadores a Indicação entra na pauta, é discutida e é votada
pelos parlamentares. Na Assembleia nem votada uma Indicação é, é
apenas lida e pronto. Simplesmente lida e a Indicação é uma proposição,
que é apenas uma sugestão, mas não há uma obrigação do Executivo ou
da pessoa ou do órgão a que se destina, de executá-la. Não há uma
obrigação. A Indicação é uma sugestão e aí de repente na última quinta-
feira a gente acompanhou o posicionamento de uma Indicação que
tinha sido feita para que fosse instalado o curso de Medicina, em
Imperatriz. É interessante essa Indicação, porque é muito bom que
muitas pessoas busquem a melhoria para o nosso Estado. Mas tudo
bem, a Indicação fica o registro, mas se parar nisso, o que é que a
Indicação serve? E parou nisso. Parou exatamente nisso, uma Indicação.
Até aí tudo bem se não tivesse, o autor dessa Indicação, chamado para
si o mérito dessa conquista da criação do curso de Medicina, na
UEMASUL, até aí tudo bem, no entanto, eu ouvi o pronunciamento,
ouvi atento o pronunciamento do parlamentar que colocava uma luta
nossa a criação do curso de Medicina, em Imperatriz, lá na UEMASUL.
Eu vim dizer que não foi, não foi. Não foi porque não houve nenhum
encaminhamento, nada, nenhum encaminhamento, e aí, de repente,
somente uma indicação, Presidente, lida pela Mesa Diretora
simplesmente, se isso conseguir trazer um curso de Medicina, coloque
em todos municípios do Maranhão, faça mais 216 indicações e resolva
tudo, resolva logo os problemas do Maranhão todo com uma indicação,
coloque para resolver todos os problemas do Estado, é até subestimar
a capacidade do povo de compreender, enquanto o governo Flávio
Dino se esforça, enquanto o governador dá todas as condições, enquanto
uma equipe competente da reitoria prepara todo um projeto durante
quase um ano que vem preparando esse projeto para criar não só o
curso de Medicina, mas um campus das Ciências da Saúde, em
Imperatriz, você não tem ideia do quanto foi trabalhoso criar este
projeto, eu, pessoalmente, participei de varias reuniões uma com o
secretário de Ciência e Tecnologia, a reitora da UEMASUL professora
Elisabeth, o governador Flávio Dino, vários outros atores e, lá em
Imperatriz, participei de várias discussões para definir alguns rumos
deste curso, mas eu sou sincero, não fui eu, Presidente, não fui eu
quem levou o curso de Medicina, e quem vai levar o curso de Medicina
para Imperatriz, mesmo eu tendo participado de diversos
encaminhamentos, mas não fui eu, e aí eu não posso de repente querer
me apropriar de uma ação do governo sem ter ao menos a grandeza de
falar assim: valeu, Flávio Dino, você colocou lá, atendeu uma sugestão
que eu fiz. Porque se tivesse essa grandeza de falar assim: Eu coloquei
a indicação, mas valeu, Flávio Dino, porque atendeu uma sugestão.
Mas não, querer se apropriar de algo que o governador fez com toda
equipe da UEMASUL, a duras penas, com todo planejamento e ainda
correndo para cumprir um planejamento que há para que seja executado,
eu acho que às vezes é subestimar a capacidade do povo de entender o
que é o processo legislativo. Porque o processo legislativo não é só
colocar uma proposição ou somente falar que as coisas acontecem, se
fosse assim estava fácil demais, na verdade é preciso ter grandeza para
gente reconhecer quando algo é feito, quando é feito de verdade, quando
acontece com o planejamento, quando transforma a vida das pessoas,
é preciso ter essa grandeza porque senão a postura da gente acaba
sendo leviana, porque só falar imaginar que as pessoas vão acreditar, a
cidade de Imperatriz, a região Tocantina credencia todos os méritos
desta construção que está em curso da implantação do curso de
Medicina e mais o curso de Farmácia, o curso de Nutrição e mais
outros cursos que vêm dentro desse Campus de Ciências da Saúde, a
universidade credencia diretamente e agradece ao Governador Flávio
Dino. Esse fez, esse está fazendo, este fará, este executará e agradece
à equipe da universidade UEMASUL, à Reitoria, às Pró-Reitorias que
elaboraram esse projeto, que vão lutar agora pela autorização no
Conselho Estadual de Educação. São passos longos, Presidente, são
passos longos, trabalhosos, precisam de muita dedicação, não somente
um papel lido na Mesa Diretora e em um passe de mágica virou realidade.
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Obrigado Flávio Dino, o Senhor vai conseguir concretizar este projeto
do curso de Medicina na UEMASUL, em Imperatriz. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTELINO NETO
– Deputado César Pires, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus continue a abençoar todos nós, que nos dê paz,
compreensão e ausência de vaidade. Presidente, nas incursões que
fazemos como políticos aos interiores do Estado, em nossas caminhadas
em busca de manutenção e novas conquistas eleitorais eu estive na
região do Baixo Parnaíba e quero aqui exaltar os Carnavais de Água
Doce e de São Bernardo. Mas dizer também para esta Casa que tanto
Água Doce como São Bernardo pagam seus funcionários em dia. E
fiquei feliz de poder associar tanto o lado profano da coisa, eu diria
assim, com os Carnavais, de poder assistir de perto também os
funcionários alegres pelas Prefeituras estarem cumprindo suas
obrigações. Portanto, à Talita Dias, de Água Doce, e ao João Igor, de
São Bernardo o meu reconhecimento como político e amigo deles. Mas
queria aqui também fazer uma reclamação ao Governo do Estado,
Deputado Othelino, quando vejo a MA-034 cortada. É lamentável que
diante de tantos discursos apológicos a um Governo que às vezes não
quer vender a sua inércia, a sua capacidade de resposta, a gente venha
aqui e diga isso. Dizer que o Baixo Parnaíba, Deputado Wellington,
está isolado. As obras que ligam São Bernardo a Luzilânia, no Piauí, eu
vi e estão paradas. Os buracos entre São Bernardo e Magalhães de
Almeida são visíveis a olho nu. E não é só pela obra de São Pedro não,
é por ineficácia, não é ineficiência, mas a ineficácia do Governo do
Estado. As obras de capeamento de Chapadinha ao Pirangi estão paradas.
Eu assisti, gravei e vi essa inoperância do Governo. Os tapa-buracos
de Santa Quitéria até Pitanga também estão uma verdadeira vala, crateras
que já não são mais buracos, Deputado Raimundo Cutri e Deputada
Graça Paz. Essa eu quero que o Governo venha aqui e diga que é
inverdade aquilo que estou falando, porque hão de permitir, em um
futuro bem próximo, de eu passar os vídeos aqui. Enquanto do Piauí,
da ponte que liga o Parnaíba ao lado do Piauí totalmente feita, de lá pra
cá, Deputada Francisca Primo, só tem de importante mesmo as placas
e olha que já, já elas são destruídas também, cairão também de vergonha
talvez da inação do Governo do Estado. Então, a propaganda existe,
mas a MA-034 está lá arrebentada e não está passando, que alguém
diga aqui, que faça as suas comunicações e venha aqui também dizer
que não é verdade isso. Destruída a MA-034, cortada. Pirangi parada,
eu vou repetir, parada, fotografada e filmada por este celular, para que
todos possam assistir, Deputada Graça Paz, uma região produtiva que
agora tem que ir por Teresina, pegar pelo Pirangi e voltar para aquelas
cidades ou quem está do lado de cá que já está aqui ir por uma estrada
que está quase intrafegável, apesar de ser uma obra com recursos
próprios que liga Paulino Neves a Barreirinhas. Então, que alguém diga
que é inverdade o que eu estou dizendo, que o recapeamento está
parado, que as obras estão paradas ou que o buraco foi uma criação das
minhas ilações ou que eu dei vazão aos meus delírios por ser de
Oposição. Não! São fatos incontestáveis que estão ali, mas o carnaval
foi importante para São Bernardo, mas com o município pago, os
funcionários pagos, para Água Doce foi importante, foi bonito? Foi,
mais também com os funcionários pagos, funcionários em dia. Lamento
aqui que o Governo do Estado tenha deixado esse isolamento geográfico
por conta desta estrada ou acessibilidade com muitas limitações ou
uma distância muito grande em relação a isso. Faço aqui os meus
registros com apelo ao Governo do Estado que não olhe as minhas
reclamações e as minhas ponderações com ódio, mas olhe na verdade
com a tentativa de ter que reparar aquela situação. Se eu não reclamo,
os olhos do povo estão com certeza a reclamar. Muito obrigado.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Projeto de Lei nº 304, de autoria do deputado professor
Marco Aurélio (lê). Com parecer favorável da CCJ. Em discussão. Em

votação. Os Senhores Deputados que aprovam, permaneçam como
estão. Aprovado vai à sanção. Projeto de Lei nº 319, de autoria também
do deputado professor Marco Aurélio (lê). Em discussão. Em votação.
Os Senhores Deputados que aprovam, permaneçam como estão,
aprovado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo a palavra ao deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - O
deputado Rafael Leitoa chegou agora, o autor do Requerimento de
urgência nº 016/2018 que pretende que esta Casa vote em regime de
urgência o Plano Estadual de Educação Ambiental, um documento de
mais de cem páginas, Senhor Presidente, e a Comissão de Meio
Ambiente desta Casa não teve acesso, tenho certeza de que os deputados
não têm conhecimento do que se trata nesse importante documento e
o primeiro apelo que faço é para retirada de apreciação desse
requerimento de urgência no dia de hoje, caso não seja possível, eu
solicito à V. Exa. verificação de quórum e o Bloco Parlamentar
Independente entrará em obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - V. Exa. quer conferência de quórum agora ou quando formos
apreciar o requerimento do deputado Rafael Leitoa? Deputado Braide,
aqui tem um Projeto de Lei n.º 320 ainda, que é de autoria do Deputado
Marco Aurélio, relativo a considerar Patrimônio Cultural e Imaterial a
Expoimp.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Sem
problema, Senhor Presidente, a única questão é que após a votação do
Projeto de Lei do Deputado Marco Aurélio, que é muito importante,
diga-se de passagem, a gente possa fazer a verificação de quórum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Projeto em votação. Projeto de Lei n.º 320/2017, de autoria
do Deputado Professor Marco Aurélio. Em votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento à
deliberação do Plenário. Há um pedido de conferência de quórum feito
pelo Deputado Eduardo Braide. Peço que zere o painel e que os
deputados e deputadas que assim desejar, confirmem suas presenças.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) – Senhor Presidente, para informar que o Bloco Parlamentar
Independente está em obstrução em função desta matéria de tão grande
importância, que é o Plano de Educação Ambiental, e que acho que
merece o conhecimento amplo desta Casa, das comissões pertinentes
e não merece ser votado por meio de regime de urgência.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente Othelino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael Leitos.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) - Deputado Eduardo Braide, só para justificar o requerimento
de urgência é que há um pedido inclusive da própria comissão que
construiu o Plano de Educação Ambiental. Esse plano vem sendo
construído ao longo dos últimos dois anos, com várias audiências
públicas, com a participação popular de várias entidades. Nós
recebemos em nosso gabinete esse pedido de urgência, não é um pedido
exclusivo do Deputado Rafael Leitoa e creio que alguns dos outros
colegas deputados, que fizeram parte da Comissão de Meio Ambiente,
também participaram de algumas audiências públicas. Eu inclusive
participei da audiência pública que houve em Timon, então não é um



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                          TERÇA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2018 11
plano que foi construído momentaneamente. Esse plano vem sendo
construído há bastante tempo. Reitero a sua preocupação, óbvio, mas
há um pedido de quem elaborou, com a sociedade civil e com o próprio
Poder Executivo, o plano. Aí não posso abrir mão desse pedido tendo
em vista que desde a semana passada ele está na pauta. Eu entendo a
sua preocupação também, mas acredito que amanhã a gente possa
voltar, não tendo quórum hoje. E sugiro que V. Ex.ª faça a leitura o mais
breve possível para que a gente possa fazer um debate aqui com relação
ao plano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – O PV está
em obstrução, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Senhor Presidente,
Bloco Parlamentar de Oposição em obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputados, alguns dos senhores gostariam ainda de registrar
a presença? Todos que quiseram registrar a presença já o fizeram.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, o
PEN está em obstrução. Eu queria que V. Ex.ª registrasse minha
obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço que registre a obstrução feita pelo PEN. Não há quórum
para a deliberação. Ficam todas as matérias transferidas para a Ordem
do Dia, de amanhã.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, em um momento oportuno que V. Ex.ª possa conceder
uma oportunidade para gente cumprimentar o nosso querido amigo
deputado Levi Pontes em decorrência do seu aniversário.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Marco Aurélio, eu suspendo a Sessão, por cinco
minutos, para que possamos cumprimentar o deputado Levi Pontes,
pela passagem do seu aniversário.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a sessão. Inclusão na Ordem do Dia, da sessão de
amanhã, terça-feira, dia 20 de fevereiro, Requerimento nº 026/2018, de
autoria dos deputados Edivaldo Holanda e Zé Inácio.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos,
deputado Wellington do Curso, pela liderança do Bloco Parlamentar
Independente, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos assistem pela TV Assembleia, nosso mais
cordial boa tarde. Que Deus seja louvado. Senhor Presidente, quando
fui candidato a deputado estadual, em 2014, em que eu distribuía os
meus panfletos nas ruas, sinais, retornos, porta de faculdades e que já
tínhamos uma defesa pré-organizada, pré-estabelecida caso fôssemos
contemplados com o mandato de deputado estadual que iríamos
defender nesta Casa, tão logo assumimos apresentamos as nossas
proposições, indicações, requerimentos em defesa do que iríamos
defender nesta Casa. Na última quinta-feira ocupei o tempo do Pequeno
Expediente destacando a implantação do curso de Medicina na cidade
de Imperatriz. E eu não sabia que ia causar tanta polêmica e tanta
ciumeira ao ponto de um parlamentar ocupar a tribuna desta Casa e
falar tanta asneira, com todo o respeito que tenho pelo parlamentar.
Mas dizer que uma Indicação não vale nada? O que estamos fazendo

aqui, Senhoras e Senhores Deputados? Se uma Indicação não vale nada
o que estamos fazendo aqui? Pelo menos não fui eleito para ser babão
de Governador. E pergunto: o que é um Processo Legislativo? O que
compõe o Processo Legislativo? O que estamos a fazer nesta Casa? Os
três Poderes são harmônicos e independentes entre si e o Poder
Legislativo não pode realizar as ações do Executivo. Nenhum deputado
aqui tem atribuição, tem o poder de sair daqui e resolver problemas do
Executivo, seja ele municipal, estadual ou federal. A nomeação,
contratação, pagamento, executar, fazer cabe ao Executivo. A nós cabe
sim, Senhor, as indicações, requerimentos, solicitações. Nós não somos
resolutivos, somos propositivos. A não ser que tenhamos que mudar
as nossas atribuições. E qual é a função de um deputado se não é fazer
indicação, se não é fazer um Requerimento? Se não é solicitar? Então
se eu fui candidato a deputado estadual e me propus lutar pela
implantação do curso de Medicina em São Luís, em Imperatriz, e qual
o mal em ter feito um requerimento? Ter feito uma indicação? É preciso
babar para que o Governador execute algum tipo de atividade? Se não
é propor, então vamos lá. Artigo 152, do Regimento Interno. No Artigo
152 do Regimento Interno é bem claro. Então vamos mudar o Regimento
Interno, no seu Artigo 152. Indicação é a proposta em que são sugeridos
aos Poderes da União e do Estado e do Município medidas de interesse
público que não caibam em projetos de iniciativa da Assembleia,
inclusive anteprojeto de lei cuja competência seja iniciativa exclusiva
dos demais Poderes. Senhoras e Senhores, eu não fiz nada demais. E
mais ainda, o mais absurdo: para que tanto ataque? Para que tudo isso?
O meu pronunciamento e a minha matéria que foi para a imprensa só
disse o seguinte: Deputado Wellington destaca a aprovação de
proposição de sua autoria que resultará em curso de Medicina. Em
algum momento, eu fui leviano? Levantei falso testemunho? Eu
aumentei? Eu inventei? Eu quis cobrir a luz de alguém, o trabalho de
alguém? Eu nunca desrespeitei o trabalho de ninguém aqui, senhoras e
senhores. Em todos os lugares que eu vou eu levo o nome do Presidente
da Assembleia, dos demais deputados. Nunca desrespeitei um deputado
nesta Casa, seja em comissão, seja em plenário. Nunca em momento
algum; nunca quis crescer cobrindo a luz de ninguém. Simplesmente,
destaquei a aprovação de proposição de nossa autoria, simplesmente
isso, nada mais, eu só destaquei, assim como muitos outros projetos
nossos que foram implantados pelo Governo do Estado, como: o Sim
Eu Posso, de alfabetização, de gratificação por apreensão de arma de
fogo, projetos do Governo do Estado implantados. Em momento algum,
eu desqualifiquei, descaracterizei, se algum vereador em Imperatriz já
lutou por isso, se deputados que estão nesta Casa, como os deputados
Antônio Pereira da legislatura passada, deputada Valéria Macedo, em
algum momento, pelo contrário, eu não ofendi ninguém e não trouxe a
responsabilidade para mim, em momento algum, somente destaquei
uma Indicação, as minhas palavras foram estas, que era promessa de
campanha de 2014, somente isso, nada mais do que isso - nada mais do
que isso. E, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, a implantação
do Curso de Medicina de todas as ações do Governo do Estado nada
mais é do que obrigação do Executivo. Nossas atribuições parlamentares
estamos fazendo, indicações, requerimentos, audiências públicas,
solicitar, cobrar, fiscalizar, mais do que isso, infelizmente, eu não
posso fazer e não está nas nossas atribuições como parlamentar. Muito
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO - Concedo a palavra ao
deputado Marco Aurélio, por cinco minutos, sem direito a aparte, pela
liderança do governo.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, volto à tribuna justamente
estar fazendo os contrapontos, primeiro dizer que, em nenhum
momento, eu me senti ofendido com a proposição do colega. Graças a
Deus, sou muito bem resolvido nas ações que encaminho, quando trato
de uma causa, eu persisto na causa até o fim, eu sigo todas as etapas,
eu aprendi a ser um parlamentar dessa maneira, não somente trazer
uma ideia, não somente fazer um discurso e esperar a coisa rodar, eu
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sigo todas as etapas persistindo, não sou de desistir das causas. Tenho
uma tranquilidade, não me senti ofendido de forma alguma, mas é
apenas para fazer uma reflexão sobre a postura de parlamentar que
vem a esta Casa no sentido de trazer sempre a palavra fácil e quando
não faz, cobra porque o governo não fez. E quando o governo faz,
chama para si, como se um papel, uma indicação... e deixo bem claro,
indicação é uma das proposições que podemos utilizar, mas deixo bem
claro que a indicação não resolve nada. A indicação é uma sugestão. A
indicação, Deputado Bira, não tem uma obrigação de que seja feita, de
que seja cumprida, de que seja executada. Aí de repente vai lá o governo,
faz todo o planejamento e vai cumprir, preparar todas as etapas e aí de
repente quem fez a indicação posta nas redes sociais: “A nossa luta
pelo curso de Medicina na UEMASUL”. Que luta? Mostre-me uma
única ação, além da indicação! Só uma! Mostre-me uma reunião com
alguém, com a Reitoria, com alguém do governo, mas não, coloca
simplesmente quando faz de que é obrigação do governo fazer. Seja
justo, tenha senso de justiça. Eu não falo neste pronunciamento não
somente no fato da indicação, mas é na postura, que sempre na hora de
cobrar vem com a faca nos dentes e na hora que é feito, sempre será
negado. Sempre será negado e é essa postura que impede de ver a
melhoria no ensino com as escolas sendo construídas, com as escolas
sendo reformadas. É essa postura que impede de ver a melhoria na
infraestrutura do Estado, que não deu para fazer tudo, mas que está
sendo feito bastante. É essa postura que impede de ver a segurança
pública sendo valorizada, profissionais que já entraram e que estão
entrando por meio de concurso público. É uma questão de justiça.
Porque a palavra da gente não pode se perder no vazio. A palavra da
gente não pode ser simplesmente de falar aquilo que a gente pensa e
imaginar que o povo vai assimilar dessa maneira, como se não tivesse
alguém observando se há coerência ou não. Há muito sendo feito pelo
Governo Flávio Dino. O curso de Medicina, em Imperatriz, vai dar
certo, por determinação do Governo Flávio Dino. Por que primeiro
criou a UEMASUL, deu todas as condições, a autonomia, consolidou
essa universidade, o Conselho Universitário aprovou e agora vai
cumprir todas as etapas. Porque se fosse um papel para resolver...
agora não é porque eu sou legislativo que vou dizer “não, mas meu
papel é só esse”! É não. Tem muita coisa que a gente pode fazer:
acompanhar passo a passo, dialogar, mostrar caminhos, ajudar, porque
do contrário a palavra fica vazia, só no cobrar, cobrar, cobrar e jamais
reconhecer. Então a minha fala é exatamente nisto, porque às vezes o
ódio de algumas pessoas em relação ao Governador Flávio Dino impede
dessas pessoas verem o que está sendo feito. Tem muita coisa boa
sendo feita. Tem muito por fazer, é bem verdade, mas tem muita coisa
boa sendo feita. E é justamente nesse sentido que eu mostro, que eu
pondero. Foi a indicação que levou o curso de Medicina para Imperatriz?
Não foi. Porque se for, por favor, coloque mais outras centenas de
Indicações e resolva os problemas todos, é preciso ter uma
responsabilidade de observar a capacidade do governo de fazer, a
determinação do governo em fazer o que tem sido feito, é exatamente
nesse sentido que eu coloco essa reflexão. Precisamos ser responsáveis
com nossas palavras, o povo nos observa a todo o momento. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO - Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão, líder deputado Rafael Leitoa, declina. Bloco
Parlamentar Independente, líder , deputado Max Barros.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Deputado
Wellington do Curso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO – Deputado Wellington do
Curso, por cinco minutos, com direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, quero fazer algumas reflexões, por
gentileza, na tarde de hoje, com vocês, o que é que é Estado Democrático

de Direito? Por que desvirtuam tanto a República, desvirtuam tanto a
República Federativa do Brasil com todas as suas ações? Nós temos
que entender que o Poder Executivo seja ele federal, estadual, municipal
não faz favor para a população, foi eleito para gerir o dinheiro público,
administrar o dinheiro público, não é quintal da casa dele que ele faz
com o dinheiro público o que bem quer. Foi eleito para administrar o
dinheiro público, para gerir o dinheiro público, seja ele na esfera federal,
estadual, ou municipal. E ao gerir o dinheiro público com a educação,
com a saúde, com o transporte, com a melhoria de vida da qualidade
das pessoas, são ações que beneficiam a vida das pessoas. Independente
de ser base do Governo ou Oposição, as ações do Governo são para a
população. Nós, representantes do Poder Legislativo, fomos eleitos
para representar o povo - representar o povo! E ao representar o
povo, nós trazemos essas demandas do povo e enquanto o Poder
Legislativo, nós temos as nossas limitações do Poder Legislativo, as
nossas atribuições do Poder Legislativo e não somos resolutivos, se
não era muito fácil - era muito fácil - nós somos propositivos, nós
propomos sendo acatado ou não, e ao ser acatado, não necessariamente,
nós precisamos trazer à tribuna desta Casa as ações do governo que
compreendemos que nada mais é do que obrigação. Falem-me um favor,
falem-me um presente. Nós fomos eleitos para representar o povo e
enquanto Poder Legislativo nós somos propositivos, não somos
resolutivos. Então não tem como arcar com as atribuições do Executivo:
nomear, contratar, demitir, fazer, construir, cabe ao Executivo,
independente se for uma proposição, se for uma indicação, um
requerimento da oposição ou não. E principalmente de um Governo
que não é de todos nós. E quem fala isso é um deputado que foi eleito
com o voto consciente, como o voto honesto, com o voto limpo. E um
deputado que representa, nesta Casa, o povo do estado do Maranhão
e que lá atrás votou e pediu voto para um Governo que não trouxe as
mudanças tão esperadas pela população. Mas as nossas ações, nesta
Casa, independente de posicionamento, se é da base ou se é oposição
ao governo, só tem um único objetivo, a população. Só tem um único
objetivo: a população. E é por isso que estamos aqui. E logo no início
do mandato, no início de 2015 quando assumimos trouxemos para esta
Casa as nossas solicitações colhidas durante a campanha da população
e nos apropriamos do que temos à nossa disposição no Regimento,
desde indicações, requerimentos das nossas solicitações. Agora se não
temos na sua plenitude e, pelo contrário, as ações da oposição, as
ações de quem é independente têm a retaliação do governo? Têm a
perseguição do governo, não têm o reconhecimento do governo?
Senhoras e senhores, em nada vai diminuir as nossas ações,
continuaremos firmes, atuantes e continuaremos fiscalizando, cobrando,
denunciando ao Ministério Público, aos órgãos de fiscalização e controle
as ações e aplicação do dinheiro público. Em nada, em nada! E muito
menos este debate proliferará a partir de agora, porque por mim dou
como encerrado. Até porque eu não tenho como perder tempo com
uma discussão que não tem por que proliferar. Eu vim à tribuna desta
Casa simplesmente destacar uma proposição do Deputado Wellington,
no início do mandato, simplesmente isso. Sem ofender ninguém e muito
menos os meus caros pares parlamentares, em momento algum. Senhor
Presidente, as nossas ações do Parlamento Estadual são bem claras e
ao assumir uma vaga no Parlamento Estadual assumimos um
compromisso e nesse compromisso está bem clara, nas minhas ações e
nos meus afazeres, a defesa do povo do estado do Maranhão. E faremos,
independente de retaliações, independente de posicionamentos
contrários e muitas vezes pago com o dinheiro público para denegrir a
imagem das pessoas de bem. Senhor Presidente, era o que tinha para o
momento. Muito obrigado pela atenção.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO – Deputado Marco Aurélio,
pela liderança do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, por cinco
minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Eu também darei o assunto por encerrado,
porque eu tenho várias outras pautas para avançar, não só em
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discussões, mas que são encaminhamentos que já estamos fazendo.
Mas eu quero apenas finalizar, para mostrar essa diferença de
posicionamento. Nós temos que ser justos quando o Governo não está
fazendo, cobrar. E quando o Governo está fazendo, se eu não tiver
hombridade de reconhecer, precisa nem defender, não precisa nem
promover, mas pelo menos não querer se apropriar daquilo que o
Governo está fazendo. Governo está fazendo, é atribuição dele. Eu
venho de uma terra onde nós temos que ser, sim, resolutivos. Na
minha terra, na minha região, na nossa Região Tocantina, lá não adianta
dizer, eu não sou resolutivo, eu sou propositivo. Eu tenho que resolver
ou então eu não sirvo, ou então que quando, se colocar no carro que a
gente vai para ouvir as pessoas, coloque no carro, diga para as pessoas:
Olha, eu não resolvo nada, eu não sou resolutivo, eu só escuto e falo da
tribuna. Se eu não sou resolutivo, então não resolvo nada. Eu só escuto
e falo da tribuna e espero ser resolvido. Não é assim, gente, ainda que
nossa atribuição não seja de Poder Executivo, mas as causas exigem
encaminhamentos, seja ele no Ministério Público, seja ele no Governo.
Se eu, mesmo que esteja na Oposição não tiver hombridade, Deputado
Rogério, de sequer conversar com o secretário, marcar uma audiência e
eu tenho certeza de que o secretário recebe, se eu não tiver hombridade
de uma sugestão que eu recebi da comunidade para eu marcar com o
secretário e falar, secretário, resolva isso aqui. Secretário, tem esta
situação, esta comunidade está precisando, se eu não tiver essa
hombridade de buscar esse diálogo para resolver, então, eu não estou
querendo resolver, eu só estou querendo falar e falar não resolve, só
falar não resolve. Nós temos que ter esta responsabilidade de querer de
fato resolver os problemas, de onde eu venho a gente não pode ser só
propositivo. Hoje, lá na minha casa, eu recebi mais de 40 pessoas,
atendi uma a uma, até o último que tinha para atender ninguém, quer
que eu chegue só propondo, não, quer solução. É uma liderança de um
bairro, é uma liderança de um município, é uma pessoa que está
precisando de uma solução. Aí eu digo: não, espera aí, eu vou receber
o seu problema. Como por exemplo, sábado, eu estava na zona rural de
Amarantes sertão a dentro quase 70 km, porque eu havia recebido uma
solicitação semana antes para que fosse implantado o ensino médio,
um anexo lá. E a comunidade da melancia, da abóbora, a comunidade do
Santa Rita, a comunidade do Jenipapo, que são projetos de
assentamentos, ao longo do vasto território de Amarante, confiou em
mim essa solicitação: ou a gente ajudava a resolver o problema ou
então os meninos, a maioria não teria condição de estudar na sede. E aí,
vou chegar e ser só propositivo ou tenho que lutar para resolver? Eu
tenho que resolver. E aí não importa se sou base ou sou oposição, eu
tenho que ir ao Secretário, que é quem resolve: “Secretário, nos ajude
a resolver”. E eu fui e resolveu Mas não estou falando isso só porque
hoje sou base do Governo não, eu fui vereador de oposição em
Imperatriz por 02 anos e a minha postura era exatamente a mesma e
não era porque eu não era da base do Prefeito Madeira, à época, que eu
me eximia de sentar e dialogar e procurar resolver algum problema com
o Secretário dele ou com ele próprio. Jamais, isso não é indigno, é
virtude dialogar, ainda que ideologicamente não tenhamos uma
afinidade, mas as causas nos obrigam a lutar para resolver. Se eu não
for resolutivo eu não sirvo. E é nesse sentido, quando tem uma causa
que eu não consigo resolver, sou muito sincero ao dizer para as pessoas:
“Eu não posso. Esta eu não consigo”. É isso, é simplesmente uma
questão de senso de justiça, é simplesmente uma questão de saber dar
respostas para as pessoas que querem muito de nós. Mais do que a
palavra, elas querem respostas, elas querem que os problemas sejam
resolvidos. Por isso nos colocaram aqui.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO - Bloco Parlamentar de
Oposição. Líder do Bloco, Deputada Andréa Murad, por 06 minutos
com direito a apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) - Senhor Presidente em exercício, Senhoras Deputadas e
Senhores Deputados. Eu queria destacar, Deputada Graça Paz, o
falecimento do nosso querido Presidente Humberto. Eu não estive

aqui na Assembleia antes para poder falar sobre o assunto. Realmente
algo que me deixa muito triste é chegar a esta Assembleia e saber que
nunca mais vamos ver, falar, tratar com o ex-presidente Humberto. Eu
tinha uma relação com o Humberto de muito respeito. Humberto sempre
respeitou o meu papel de oposição, sempre respeitou o meu lado
político, nunca me discriminou por isso, sempre tivemos uma relação
de respeito e amizade. Então sua morte, sua partida, de uma pessoa
muito querida para mim, realmente foi um momento muito triste e que
eu lamento realmente, até hoje, eu ainda não consigo olhar esta
Assembleia sem o Presidente Humberto, mas também quero parabenizar
o Presidente Othelino, desejo sucesso nesta caminhada, desejo que
consiga sempre causar nos deputados aquele sentimento de segurança,
de proteção de que o Presidente é o Presidente dos Deputados e não é
Presidente de Governo. Então, realmente, desejo sucesso, desejo que
sua passagem pela Presidência da Assembleia seja realmente para ficar
na história, Presidente Othelino, do Maranhão, já começou a fazer
grandes coisas aqui na Assembleia, as pessoas têm elogiado, as pessoas
que trabalham aqui têm sentido já também uma diferença, porque alguns
gostam de algumas coisas e outros gostam de outras, mas muita gente
também tem elogiado a sua postura de já ter iniciado o seu trabalho
aqui trabalhando, então parabéns e sucesso! Eu, essa semana, eu irei
tratar sobre o Governo, Deputada Graça, sobre o Governador Flávio
Dino, as eleições que se aproximam, a minha avaliação sobre esses três
anos de governo, sobre o descaso que acontece no Maranhão, mas
ainda ficar para o meio dessa semana, hoje eu quero destacar os projetos
que dei entrada aqui nesta Assembleia porque as pessoas pensam,
Deputada Graça, que a gente só faz aqui esculhambar o Governo, a
gente trabalha, a gente propõe e cabe ao governo realmente se achar
conveniente, o governo tem esse, o Governador Flávio Dino tem esse
péssimo hábito de nunca dar ouvido ou considerar nada da Oposição,
e de vir achar que isso, deputada Graça, não somos nós, é o povo que
necessita, é o povo que precisa. Então, eu quero destacar os projetos
de lei que protocolei aqui na Assembleia, visando o aperfeiçoamento
das políticas públicas nas áreas de educação, saúde e principalmente,
transparência, além da violência contra a mulher, que acho muito
importante e o esporte. Então, na área da educação, eu coloquei para
ser apreciado por esta Casa, o Projeto da Semana Esportiva, para criar
a Semana de Incentivo à Prática de Esportes nos Estabelecimentos de
Ensino Público do Estado do Maranhão, ou seja, tem por finalidade
integrar a Política Esportiva Educacional, com a Política da Educação,
de forma a incentivar a prática do esporte. A lei, Deputada Graça,
Maria da Penha hoje que está na cabeça de todas as mulheres, de todo
mundo que sofre qualquer tipo de violência, das famílias, porque não é
só da mulher, a família toda sofre e quando sofre, sofre junto. Então, eu
não podia deixar por fora esse Projeto de Lei Maria da Penha, que tem
por objetivo implantar um ensino médio da rede de ensino público
estadual noções básicas da Lei Maria da Penha, para contribuir para o
conhecimento na comunidade escolar, para impulsionar a vontade dos
adolescentes que estão ali ou a denunciar, Deputada Graça, ou a chegar
para sua mãe e dizer que existe uma lei, que isso não é certo e que se
pode denunciar. Então é uma forma de conscientizar os adolescentes,
jovens, adultos, aquelas pessoas que compõem a comunidade escolar
da importância do respeito aos direitos humanos, aos direitos da mulher,
que a mulher não pode mais continuar a ser tratada dessa forma.
Deputada Graça, eu dei entrada em três projetos muito importantes,
que aí realmente talvez seja a minha cara: a questão da transparência do
Governo Flávio Dino. Peço o tempo da liderança, Senhor Presidente.
Eu dei entrada, nesta Assembleia com um projeto de lei, na transparência
dos valores arrecadados na multa de trânsito. O que significa isso? O
objetivo do projeto é tornar obrigatória a divulgação dos valores
arrecadados com as multas de trânsito e a sua destinação. Ou seja, tem
por objetivo a transparência e publicidade nos valores arrecadados
com as multas de trânsito aplicadas pelo Estado e que devem ser
divulgadas. O que eu quero que sejam divulgadas? O que a população
também quer que seja divulgado? A quantidade de autuações de trânsito
lavrada, total dos valores das autuações de trânsito, os valores
arrecadados com as multas de trânsito, utilização e a destinação da
receita originada com o pagamento das multas de trânsito. Então o
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projeto de lei visa garantir ao cidadão acesso à informação sobre o
valor total da arrecadação das multas de trânsito. Ou seja, nós vamos
legislar a fim de dar eficiência à publicidade em funções de fiscalização
confiada ao Poder Legislativo. Outro projeto, e que esse acho de maior
importância, acho de uma importância tremenda que vai facilitar àquelas
pessoas que moram no interior a terem acesso realmente à Central de
Regulação. Essa tão falada, tão criticada e uma regulação tão malfeita,
Deputada Graça, que chega a ser desumano o que acontece com o povo
do Maranhão. Então criei um Projeto de Lei de Transparência na Política
Estadual de Regulação do Sistema Único de Saúde. Ou seja, o que visa
esse projeto de lei? Garantir a transparência nos atos da regulação do
SUS, no âmbito do Estado. O objetivo é obrigar a Secretaria de Saúde
a garantir a transparência nas atividades de regulação do Sistema Único
de Saúde, disponibilizando, diariamente e em tempo real, informações
na internet do número de leitos ocupados e livres nas unidades de
saúde hospitalar e UTI credenciadas no Sistema Único de Saúde do
Estado do Maranhão e os pedidos de regulação, por município. Eu
acho que as pessoas hoje estão necessitando dessas informações. E se
o Governo faz tudo direito, Deputada Graça, não tem por que negar. É
transparência, transparência, transparência e o Governo deve colocar
tudo de forma transparente. Só se ele não for transparente, aí ele nega
o projeto, senão... ou seja, quando um paciente necessita de serviço de
saúde no estado, de urgência ou emergência, ou necessita de tratamento
especializado geralmente isso originário do interior do Estado, ele
vivencia longa angústia juntamente com seus familiares por não ter
acesso as informações de vaga, ou sequer da posição que ocupa na
ordem de classificação na expectativa de ocupar os leitos disponíveis
para conseguir o tratamento devido quando ele entra de fato na regulação,
ou seja, visa assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário, e
ordenado as ações e serviços de regulação em saúde, outro Projeto,
Deputada Graça, referente a transparência é para propaganda
institucional financiada com recursos do Tesouro Estadual. O Projeto
de Lei visa que toda e qualquer propaganda institucional no Estado do
Maranhão financiada com recursos do Tesouro Estadual traga elementos
capazes de identificar o número do contrato administrativo, o valor do
contrato de publicidade, a edição e data de publicização do contrato do
Diário Oficial e a tiragem da referida publicidade, ou seja, contendo na
propaganda o número do contrato administrativo, o valor do referido
contrato administrativo, a edição do Diário Oficial e a data de
publicização do referido contrato administrativo. A publicidade
institucional tem por objetivo a prestação de contas do planejamento
e das ações tomadas pela administração pública, refere-se a divulgação
de campanhas, programas e notícias sobre as atividades desenvolvidas
pela administração pública, por isso a população tem direito de saber
qual contrato originou aquela ação. Por exemplo, nas propagandas das
escolas dignas seria necessário informar quais os contratos celebrados
para a reforma e adequação das aquelas unidades escolares informadas
na divulgação, ou seja, aquilo é uma mentirada toda, não tem números
de contrato, não tem nada, eles inventam, eles criam e a população fica
achando que está fazendo muita escola digna por aí, uma mentira
deslavada. Então, esse projeto em relação à propaganda é de fundamental
importância e eu peço para o Governador Flávio Dino, Deputado
Josimar de Maranhãozinho, acatar, falar para a sua base aceitar o
projeto, quem não deve não teme. Então, acate o projeto, Governador
Flávio Dino, vamos mostrar transparência no seu Governo, na regulação
do Sistema Único de Saúde, aqui nas campanhas publicitárias que
deram a piada geral, vamos ver quem está mentindo, porque este ano é
o ano, Deputada Graça, da verdade. Deputado Josimar, um minuto, 30
segundos, é o ano da verdade, é o ano que nós vamos realmente colocar,
vou citar o nome do Deputado Fábio Braga, não vou mais citar só seu
nome, Deputada Graça, porque ele está enciumado. Então, eu acho
sinceramente que este ano é o ano decisivo para a vida dos maranhenses.
Um ano que as pessoas vão poder realmente dizer como foi o Governo
da Mudança. Se o Governo da Mudança teve realmente, Deputado
Josimar, uma mudança e se o Governador Flávio Dino fez um bom
governo. Se o Governador Flávio Dino melhorou a vida dos
maranhenses. Se o Governador Flávio Dino melhorou a realidade do
Estado. Porque não é, particularmente, o que vejo e sinto nas pessoas.

Mas esta semana ainda irei tratar mais detalhadamente, Deputada Graça
e Deputado Fábio Braga, sobre esses assuntos. Acho que este ano é um
ano realmente muito importante, Deputado Josimar, para nós
reafirmarmos aquilo que acreditamos, aquilo que trabalhamos,
realmente aquilo nós fazemos para o povo do Maranhão. Porque desejar
para o povo do Maranhão esse Governo é uma maldade. Desejar para
o povo do Maranhão um Governo corrupto, um Governo que não
pensa no povo, um Governo que não tem olhos, Deputada Graça, para
a população, é uma maldade que iremos fazer ao nosso povo. Então,
realmente, vocês já sabem, desde o primeiro dia do meu mandato até
hoje não mudei de lado, não mudei de discurso, Deputado Josimar.
Continuo do mesmo lado e continuo dizendo que o Governador Flávio
Dino é um péssimo Governador para o Maranhão. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO - Partido Verde. Declina. Bloco
Parlamentar Democrático. Declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO - Não há oradores inscritos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO - Nada mais havendo a tratar,
com a bênção de Deus declaro encerrada a presente Sessão.

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

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

Braga.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Eduardo

Braide.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Bira do Pindaré, César Pires, Doutor Levi Pontes,
Eduardo Braide, Fábio Braga, Fernando Furtado, Francisca Primo,
Glalbert Cutrim, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Othelino Neto,
Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Stênio Rezende e
Wellington do Curso. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as):
Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad,
Antônio Pereira, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, Edilázio Júnior,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macêdo, Graça Paz, Hemetério
Weba, Léo Cunha, Max Barros, Nina Melo, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Roberto Costa, Sérgio Frota, Sérgio
Vieira, Sousa Neto, Valéria Macêdo, Vinícius Louro e Zé Inácio. 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 a Deputada Francisca Primo e aos Deputados
Fábio Braga, Bira do Pindaré, César Pires, Júnior Verde, Rogério
Cafeteira, Eduardo Braide e Wellington do Curso. Esgotado o tempo
regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando que não havia quórum regimental
para apreciar a matéria, que ficou transferida para a próxima Sessão
Ordinária. Na forma do Regimento Interno desta Casa, foram incluídos
na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Projetos de Lei nºs:
304, 319 e 320/2017, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio
e os Requerimentos nºs  020, 021, 022 e 023/2018, de autoria do
Deputado Wellington do Curso. No primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Blocos e Partidos
os Deputados Júnior Verde e Bira do Pindaré falaram pelo Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. No Expediente Final ouviu-se o
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Deputado Wellington do Curso. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado
o presente Resumo que lido e aprovado será devidamente assinado.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 19 de fevereiro de 2018.

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

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

Braga.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Eduardo

Braide.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Bira do Pindaré, César Pires, Doutor Levi Pontes,
Eduardo Braide, Fábio Braga, Fernando Furtado, Francisca Primo,
Glalbert Cutrim, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Othelino Neto,
Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Stênio Rezende e
Wellington do Curso. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as):
Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad,
Antônio Pereira, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, Edilázio Júnior,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macêdo, Graça Paz, Hemetério
Weba, Léo Cunha, Max Barros, Nina Melo, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Roberto Costa, Sérgio Frota, Sérgio
Vieira, Sousa Neto, Valéria Macêdo, Vinícius Louro e Zé Inácio. O
Presidente, Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, em
nome do povo e invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura
do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente
a seguir: Projetos de Lei nºs: 014/18, de autoria da Deputada Francisca
Primo que cria a Política Estadual de Empoderamento da Mulher; 015/
18, da Deputada Francisca Primo que institui a Política Estadual de
Prevenção Social à Criminalidade; 016/18 de autoria do Deputado Bira
do Pindaré, que altera os art. 5º e 9º, da Lei 10.417 de 14 de março de
2016, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Proteção dos Direitos
Difusos, incluindo a Defensoria Pública do Estado do Maranhão como
participante; 017/18, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, que
altera os Arts. 3º e 5º, da Lei 8.044 de 19 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor,
incluindo a Defensoria Pública do Estado do Maranhão no rol de
participantes; Projetos de Resolução Legislativa n°s: 004/18, de autoria
do Deputado Professor Marco Aurélio, que concede o título de Cidadão
Maranhense a Senhora Maria Dalva de Medeiros; 005/18, de mesma
autoria, que concede o título de Cidadão Maranhense a Armelindo
Ferrari Júnior; Requerimentos nºs: 020, 022 e 023/18, todos do
Deputado Wellington do Curso, enviando mensagem de congratulações
ao Senhor Antônio Miotto, General do Exército da Amazônia; ao
Coronel Marcus Vinícius, Comandante do 24°BIL e ao General de
Exército, Senhor Eduardo Dias da Costa Villas Bôas parabenizando-os
pela a doação de um lote de 3.000 mil cartuchos calibre 380 treina, ao
Comando da Guarda Municipal de São Luís (MA), realizada no dia 9
de fevereiro do corrente ano; 021/18, do referido Deputado, no mesmo
sentido ao Senhor Eduardo dos Santos, Presidente da Escola de Samba
Acadêmicos do Tatuapé, parabenizando-o pelo título de Bicampeã do
Carnaval em São Paulo; Indicações nº 026/18, do Deputado Bira do
Pindaré ao Senhor Prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, bem
como ao Senhor Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino,
para que determinem aos setores competentes que promovam a capina
e limpeza da orla da laguna do Bacanga, ao lado da Avenida Tomaz de
Aquino Andrade, no Bairro do Sá Viana, em São Luís, com a instalação
de ponto especifico para a colocação de lixo; 027 e 028/18, ambas do
Deputado Bira do Pindaré, também ao Prefeito de São Luís, a fim de
que promova a inclusão dos Bairros do Sá Viana e Cidade Nova/Gapara,
no programa “Asfalto na Rua” da Prefeitura de São Luís e 029/18,

também do Deputado Bira do Pindaré ao Governador do Estado do
Maranhão para que determine ao setor competente a construção do
poço artesiano no Bairro da Cidade Nova/Gapara no Município de São
Luís. Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou
o Expediente à publicação, após deferir na forma regimental as
Indicações acima mencionadas. Em seguida, concedeu a palavra a
Deputada Francisca Primo que propôs criação de Política Estadual de
Empoderamento da Mulher e de Prevenção à Criminalidade. Em
seguida, o Deputado Fábio Braga parabenizou as cidades maranhenses
pela organização das festas carnavalescas. Por sua vez o Deputado
Bira do Pindaré elogiou a beleza do carnaval maranhense. O Deputado
César Pires discorreu sobre a importância da emenda impositiva e
apelou a seus pares para que seja feita a votação do Projeto de Lei que
trata desta demanda. O Deputado Júnior Verde, por sua vez, relatou
suas viagens pelo interior do Estado do Maranhão, destacando visitas
realizadas aos Municípios de Vitória do Mearim, Coelho Neto e Duque
Bacelar, durante o período carnavalesco. Também falou sobre o carnaval
maranhense o Deputado Rogério Cafeteira que discorreu sobre as visitas
realizadas ao interior do Maranhão nesse período, destacando a parceria
do Governo do Estado com essas prefeituras para realização das
festividades. Ainda sobre o carnaval no Estado do Maranhão, o
Deputado Eduardo Braide elogiou a beleza e a tranquilidade do carnaval,
no Município de Caxias. Por fim, o Deputado Wellington do Curso
defendeu a bonificação nas notas do Enem para os estudantes
maranhenses. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
que não havia quórum regimental para apreciar a matéria, que ficou
transferida para a próxima Sessão Ordinária. Na forma do Regimento
Interno desta Casa, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária os Projetos de Lei nºs: 304, 319 e 320/2017, de
autoria do Deputado Professor Marco Aurélio e os Requerimentos nºs
020, 021, 022 e 023/2018, de autoria do Deputado Wellington do
Curso. No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador
inscrito. No tempo dos Blocos e Partidos os Deputados Júnior Verde
e Bira do Pindaré falaram no tempo do Bloco Parlamentar Unidos pela
Maranhão. O Deputado Júnior Verde destacou a Proposta de Emenda
à Constituição nº 02/2018, que visa estabelecer critérios dentro das
normas estabelecidas pelo TCE na relação entre os municípios
maranhenses e o Deputado Bira do Pindaré retornou à Tribuna para
destacar o apoio dado pelo Governo do Estado aos retiros católicos e
evangélicos, no período do Carnaval. Inscrito no Expediente Final,
ouviu-se o Deputado Wellington do Curso, pelo Bloco Parlamentar
Independente, que discorreu sobre a importância da Polícia Militar do
Estado do Maranhão, defendendo que o Governo do Estado estabeleça
critérios claro para a promoção de seus membros e criticando a criação
do cargo comissionado de capelão. Nada mais havendo a tratar, foi
lavrado o presente Resumo que lido e aprovado será devidamente
assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 15 de fevereiro de 2018. Deputado Othelino
Neto - Presidente. Deputado Fábio Braga - Primeiro Secretário, em
exercício. Deputado Eduardo Braide - Segundo Secretário, em exercício.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

Nº 259/2018, de 15 de fevereiro de 2018, nomeando MARIA
MARIANA FONSECA GUIMARÃES, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir de 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 260/2018, de 15 de fevereiro de 2018, Tornar sem efeito a
Resolução Administrativa nº 136 que exonerou JOÃO DE OLIVEIRA
PINHEIRO, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de Assistente
Técnico Legislativo, publicada no Diário da ALEMA nº 018 de 09 de
fevereiro do ano em curso.
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