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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22/02/2018 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22.02.2018

I – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

1. 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 DO DIA 19/02/2018, POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL, ASSIM COMO DA ANTERIOR,  PELA
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (2ª SESSÃO).

2. 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 ORDEM DO DIA DA  SESSÃO
ORDINÁRIA DE 19/02/2018, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL, ASSIM COMO DA ANTERIOR PELA AUSÊNCIA
DO AUTOR EM PLENÁRIO. . (2ª SESSÃO).

3. 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 DE 19/02/2018, ASSIM COMO DA
ANTERIOR  POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL, . (2ª
SESSÃO).

4. 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 DE 19/02/2018, POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL, ASSIM COMO DA
ANTERIOR  PELA AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. . (2ª
SESSÃO).

5. 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 DE 19/02/2018, POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL,  ASSIM COMO DA
ANTERIOR  PELA AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. . (2ª
SESSÃO).

6. REQUERIMENTO Nº 034/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER QUE APÓS OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A
REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE LEI Nº 018/2018, DE SUA AUTORIA, QUE CONSIDERA
PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO MARANHÃO OS
BLOCOS TRADICIONAIS MARANHENSES EM ATIVIDADE NO
ESTADO.

7. REQUERIMENTO Nº 035/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SOUSA NETO, REQUER QUE APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA  TRANSFERIDA A SESSÃO SOLENE DE
ENTREGA DA MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO
“MANUEL BECKMAN” AO SENHOR CLÉLIO SILVEIRA FILHO,
DO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018 (SEXTA-FEIRA) PARA O
DIA 25 DE ABRIL DO MESMO ANO.

II - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

8. REQUERIMENTO Nº 032/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA RETIRADO DE TRAMITAÇÃO O PROJETO DE
LEI Nº 011/2018, DE SUA AUTORIA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 22/02/2018 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 021/18, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a divulgação dos
valores arrecadados com leilões de apreensão de veículos no Estado do
Maranhão e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 022/18, de autoria do Senhor
Deputado Josimar de Maranhãozinho, que considera de Utilidade
Pública a Associação de Moradores da Nova Jerusalém e Eurico Galvão
– AMNJEG, no Município de Santa Inês – MA.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 006/18,
de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede a Medalha
“Manoel Bequimão” ao Senhor Carlos Alessandro Rodrigues Assis.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 007/18,
de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Ronald Alexandre Camilo.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 008/18,
de autoria da Senhora Deputada Valéria Macedo, que concede o Título
de Cidadã Maranhense à Senhora Miguelina Paiva Vecchio e dá outras
providências.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO legislativa nº 009/18, de
autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a alteração na Estrutura
Administrativa DA Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão e
dá outras providências.
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7. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/17, de

autoria da Mesa Diretora, que extingue a concessão de auxílio-moradia
aos Deputados da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão,
revogando as disposições do Decreto Legislativo nº 448/2014.

ORDINÁRIA 3ª 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 4ª E ÚLTIMA 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 21 DE FEVEREIRO DE
2018.

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

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

Verde.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio

Braga.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)

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

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 - Convido o Senhor Segundo Secretário para fazer a leitura da
Ata da Sessão anterior e do texto Bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FÁBIO BRAGA (lê Ata, e texto Bíblico) - Ata lida,
Senhor Presidente.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - O Senhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE - (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 021 / 18

Dispõe sobre a d ivulgação dos valores
arrecadados com leilões de apreensão de veículos
no Estado do Maranhão e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º A Administração Pública Estadual deve divulgar na

rede mundial de computadores, através do sítio eletrônico do governo
estadual ou outro meio eletrônico disponível, além de publicar no
diário oficial do poder executivo, os valores arrecadados com leilões de
apreensão de veículos e com a aplicação de multas de trânsito.

Parágrafo único. Essa publicação deverá ser feita até o dia 25
(vinte e cinco) de cada mês.

Art. 2º A publicação da qual trata essa lei deverá ser feita em
relatório, no qual constarão as seguintes informações:

I - número total de multas aplicadas por município no Estado
do Maranhão, nas seguintes modalidades:

a) Radares móveis;
b) Radares fixos;
c) Polícia Militar e Agentes do Detran e Ciretrans.
II - Montante arrecadado mensalmente com multas de trânsito;

e
III – Valores arrecadados em leilões de veículos apreendidos;
IV- Valor pendente a ser arrecadado.
Art. 3º Até o dia 25 (vinte e cinco) do mês de janeiro, o governo

do Estado deverá divulgar, em conformidade com os meios de
comunicação elencados no art. 1º , o valor arrecadado no ano
imediatamente anterior, demonstrando a respectiva destinação de
forma pormenorizada.

Art. 4º O Poder Executivo determinará, na devida
regulamentação, os critérios a serem adotados para cumprir as
disposições da presente Lei.

Art. 5º As despesas com a execução da presente lei correrão
por conta de verba orçamentária própria.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 20 de fevereiro de

2018. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Visando dar transparência aos valores arrecadados com a

aplicação de multas e do montante arrecado com os leilões de veículos
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apreendidos pela policia militar, conveniado com o DETRAN mês a
mês.

Nobres deputados, ao defendermos a transparência na
divulgação dos valores arrecadados mensalmente, terão melhor
oportunidade de fiscalizar e cobrar a correta aplicação destes recursos
nas finalidades estabelecidas.

Pelas razões acima, conclamo os nobres Deputados para
aprovarem a presente proposição.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 20 de fevereiro de
2018. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 022 / 18

Considera de Utilidade Pública a Associação de
Moradores da Nova Jerusalém e Eurico Galvão –
AMNJEG, no Município de Santa Inês - MA.

Art. 1°. Fica considerada de Utilidade Pública a Associação de
Moradores da Nova Jerusalém e Eurico Galvão– AMNJEG, no
Município de Santa Inês - MA.

Art.2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado

“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 20 de
fevereiro de 2018. - JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO – PR - 2º
VICE-PRESIDENTE

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 006 / 18

Concede a Medalha “Manoel Bequimão” ao
Senhor Carlos Alessandro Rodrigues Assis.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manoel Bequimão” ao Senhor Carlos Alessandro Rodrigues Assis.

Art. 2º - Este Projeto de Resolução Legislativa entrará em
vigor na data de sua publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO” – São Luís,
20 de fevereiro de 2018. - ROBERTO COSTA - DEPUTADO
ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Carlos Alessandro Rodrigues Assis nasceu em São Luís – MA,
filho de Sildilene Rodrigues Assis e Edivaldo Assis. Ingressou no Curso
de Formação de Oficiais da PMMA em 1999 e em 2006 concluiu o
Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Dentro
também da sua formação, concluiu os cursos de Formação de Agente
da Polícia Federal e o de Formação de Delegado de Polícia Civil.

Na Polícia Militar do Estado do Maranhão permaneceu durante
Março de 1999 até Maio de 2009, onde trabalhou na extinta Companhia
de Rádio Patrulha, no 9º Batalhão e na Companhia Independente de
Polícia Militar da cidade de Itapecuru Mirim. Foi nomeado Delegado
de Polícia Civil no município de Buriticupu em Maio de 2009, exercendo
suas atribuições durante quatro anos naquele município onde, em
reconhecimento aos relevantes serviços prestados, recebeu o título de
“Cidadão Buriticupuense”.

Em 2013, assumiu a titularidade da 16ª Delegacia Regional de
Bacabal, onde exerceu o posto até o ano de 2015. Assumiu a Chefia do
Departamento de Combate ao Crime Organizado, da Superintendência
Estadual de Investigações Criminais – SEIC, sendo que no mês de
novembro do mesmo ano foi nomeado Superintendente da
Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico – SENARC,
onde continua no exercício de suas funções.

A frente da SENARC, já comandou diversas operações,
inclusive algumas em parceria com outros órgãos de segurança pública,
colocando o Maranhão em primeiro lugar na apreensão de drogas na
Região Nordeste. Visando também uma abordagem diferente e
preventiva criou um grupo de instrutores que levam palestras e fazem
visitas a escolas com o objetivo de esclarecer e mostrar para os alunos
que o caminho para as drogas só leva ao mundo do crime e à dependência
química.

Carlos Alessandro continua a serviço da Segurança Pública do
nosso Estado, prestando relevantes e indeléveis serviços à sociedade
maranhense, o que o faz merecer por parte desta Casa Legislativa o
reconhecimento que ora requeiro.

Plenário Nagib Haickel do Palácio “Manoel Bequimão”. São
Luís, 20 de fevereiro de 2018. - ROBERTO COSTA - DEPUTADO
ESTADUAL

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 007 / 18

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
senhor Ronald Alexandre Camilo.

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao
senhor Ronald Alexandre Camilo, natural de Duque de Caxias - RJ.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, Plenário Deputado “Nagib Haickel”
do Palácio “Manoel Bequimão”, 20 de fevereiro de 2017. - ROBERTO
COSTA - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O cantor Ronald Alexandre Camilo é carioca do município de
Duque de Caxias, Rio de janeiro. Conhecido no cenário musical como
Adão Camilo, esse amante da cultura maranhense chegou a São Luís
em 1997 e nunca mais retornou para sua cidade natal, criando com o
Estado do Maranhão laços culturais e afetivos.

Casado com Monique Alves de Araújo, é pai de Ingrid Cybelly
Penha Pacheco Camilo, Rhuan Correa Camilo e Pedro Lucas de Araújo
Camilo, todos maranhenses. Filho de Luís Antônio Camilo e Maria
Bernadete Barbosa Camilo, tem duas irmãs mais novas, Roberta
Alessandra Camilo e Fabiana Carla Barbosa Camilo.
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A musicalidade sempre esteve presente em sua vida, já que seu

pai, há mais de quarenta anos é cantor nas noites cariocas. No entanto,
foi em solo maranhense que Adão Camilo aprimorou sua veia musical,
mais precisamente no bairro da Madre Deus, berço da cultura
maranhense, participando, como percussionista, de grupos como
Companhia Barrica e Bicho Terra, ainda nos anos de 2003 a 2005. Mas
o marco de sua carreira foi no ano de 2006, quando fez seu primeiro
show no Circo da cidade em homenagem a Cartola e Cristóvão Alô
Brasil no dia 02 de dezembro daquele ano.

De lá pra cá, Adão Camilo não parou mais, tendo destacada
atuação no segmento musical do Estado como vocalista do Conjunto
Madrilenus há 6 anos. Em suas apresentações, o repertório maranhense
está sempre presente. Esse maranhense de coração interpreta, com
mavioso lirismo e originalidade, músicas primorosamente seletas de
autores como Cristóvão Alô Brasil, César Teixeira, Gerude, Luís Bulcão,
Jailson Pereira, Chico Canhoto, João do Vale, Mestre Antônio Vieira,
dentre outros artistas maranhenses.

O seu forte envolvimento com a cultura maranhense o levou ao
Rio de Janeiro, em 2011, para participar do concurso de escolha do
samba enredo da Beija-Flor quando a escola carioca homenageou a
cidade de São Luís. Camilo tem, ainda, passagem de destaque pela
Escola de Samba Turma do Quinto, bloco tradicional “Os Tremendões”,
três vezes campeão do Carnaval, desde que participa da agremiação,
bandas do bloco “Não Enxiriza, Malandro” e  Marabloco.

Adão Camilo participou de cinco edições do Festival de Música
Carnavalesca, obtendo o primeiro lugar por três vezes, sendo que nos
anos de 2010 e 2011 recebeu ainda o prêmio de melhor intérprete.
Como convidado, fez participações em vários shows realizados na
cidade. No ano de 2016, representando o Maranhão, esteve no 9º
Festival del Danza Tierra del Sol, no México, junto com o Boi Brilho
da Ilha. Em 2017 recebeu o prêmio de melhor intérprete do Segundo
Festival de Música Popular do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço
Público no Estado do Maranhão – SINTSEP.

Adão Camilo é daqueles artistas versáteis que transitam pelo
Carnaval e São João sem qualquer embaraço. Assim, destaca-se sua
passagem como intérprete, por uma variedade de brincadeiras juninas
como Companhia Folclórica Sotaque, Boi de Sonhos, Boi de Nina
Rodrigues e atualmente no Boi Brilho da Ilha.

Atualmente Adão Camilo, além de suas atividades culturais
como cantor e produtor, é funcionário público do Estado do Maranhão,
lotado no Cerimonial da Procuradoria-Geral de Justiça.

A verdade é que Adão Camilo é um autêntico carioca, com alma
maranhense, pela forte identidade com a diversidade cultural
ludovicense, algo como DNA múltiplo, de artista de perfil bem definido,
mas em formação variada, vasta percepção, sensibilidade à flor da
pele, revestido de humildade, imbuído do ideal altaneiro dos grandes
vencedores. Com seu trabalho propaga essa rica e diversa cultura
maranhense.

Plenário “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequimão”. São
Luís, 20 de fevereiro de 2018. - ROBERTO COSTA - DEPUTADO
ESTADUAL

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 008 / 18

Concede o Título de Cidadã Maranhense à Senhora
Miguelina Paiva Vecchio e dá outras providências.

Art. 1.° Fica concedido o Título de Cidadã Maranhense à
Senhora Miguelina Paiva Vecchio, natural do Rio Grande do Sul.

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

Art. 3º. Revogam-se disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

Miguelina Paiva Vecchio nasceu no dia 19 de janeiro de 1963,
no Estado do Rio Grande do Sul. É Bacharel em Ciências Sociais pela

Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio Grande do Sul, cuja
formatura se deu nos anos 90. Na Assembléia Legislativa do Estado do
Estado do Rio Grande Sul, foi Assessora Técnica da Bancada do Partido
Democrático Trabalhista – PDT bem como Assessora da Comissão de
Cidadania e Direitos Humanos e Assessora da Comissão de Serviço
Público. Foi Vice-Presidenta da Internacional Socialista de Mulheres,
biênio 2009-2013, sendo reeleita para o mesmo cargo para os anos de
2014 a 2017.

Ativista incansável na luta pelos direitos e defesa da mulher,
ocupou, entre os anos de 2000 a 2002, o cargo de Secretária de
Organização da Executiva do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher
do Rio Grande do Sul, alcançando o cargo de Presidente desta mesma
instituição nos seguintes entre 2003 e 2004.

Como ativista na defesa dos direitos da mulher, participou de
inúmeros eventos sobre a temática como palestrante, como, por
exemplo, “A Mulher no Mundo Público e Privado – Conselho Estadual
dos Direitos da Mulher do Rio Grande do Sul”; I Seminário “Dos
Direitos que se tem aos direitos que se quer” – do Conselho Estadual
dos Direitos da Mulher, organizado pela OAB/RS – Assembléia
Legislativa do Rio Grande do Sul; Seminário Mulher e Mídia: Uma
discussão de Imagem e Consumo – Conselho Estadual dos Direitos da
Mulher – Instituto Porto Alegre – Themis – Assessoria Jurídica e
Estudos do Gênero; Seminário Internacional Fazendo Gênero 4 –
Cultura, Política e Sexualidade no Século XXI – Universidade Federal
de Santa Catarina”.

Participou, ainda, do I Simpósio Internacional: Poder Nova
Realidade da Mulher – Conselho Nacional dos Direitos da Mulher –
Ministério da Justiça; do Seminário Promoção da Igualdade de
Oportunidades no Trabalho: Implementação da Convenção nº 111 da
OIT realizado pela Delegacia Regional do Trabalho em Goiás; do Expo
Mujer 2000: Las Mujeres y las Políticas Públicas – Corrientes –
Argentina; do Seminário Nacional: O Feminismo na Passagem do Século:
Balanço e Perspectivas – Departamento de Ciências Sociais da UERJ
– Conselho Estadual dos Direitos da Mulher – RJ; Fórum de Debates
– Violência Doméstica e as Implicações da Lei 9.099/95 – Assembléia
Legislativa do Rio Grande do Sul; e teve, por fim, importante
participação no “Encontro com Mulheres em Defesa da Democracia
no Palácio do Planalto”, na gestão da Presidente Dilma Roussef, em
abril de 2016, dentre outros importantes eventos em defesa dos direitos
da mulher.

Hoje, nossa ilustre homenageada, pelo ativismo e pela incansável
luta pelos direitos da mulher no país, é considerada uma “lenda viva”
da luta pelas mulheres brasileiras. A honraria dedicada a Miguelina
Paiva Vecchio pretende reconhecer o trabalho da homenageada que, de
maneira inequívoca e relevante, tem contribuído para o fortalecimento
da luta em defesa dos direitos da Mulher Brasileira contra a
discriminação, pela efetiva participação em todas as áreas de decisão
bem como pela igualdade de remuneração e de oportunidades de
educação e formação profissional e, enfim, defendendo ações positivas
que possam contribuir para a eliminação da desigualdade de gênero,
abrindo as mesmas oportunidades para homens e mulheres em todas
as esferas da vida nacional.

Aqui, no Maranhão, a feminista Miguelina tem folha ampla de
participação na vida das mulheres do estado. Muitas, e de variadas
formas, são as participações dela em simpósios, reuniões do PDT
Mulher, nas pautas de violência contra mulher, nos simpósios
promovidos pela Procuradoria da Mulher na Assembleia Legislativa
do Maranhão, enfim, tem larga folha de serviços prestados à causa da
mulher maranhense, especialmente nas temáticas: a mulher no poder;
combate a violência contra as mulheres; igualdades de gênero,
participação das mulheres no parlamento tanto estadual como nos
municípios do Estado do Maranhão. Miguelina, a rigor, é atualmente
uma das maiores expressões do movimento feminista no Maranhão e
no Brasil.

Diante do exposto, solicito o recebimento do presente projeto,
sua tramitação e publicação na forma regimental, o processamento, o
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indispensável apoio de nossos Nobres pares para sua discussão e final
aprovação e entrega do título à homenageada, por ser medida de Direito
e Justiça.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, 08 de fevereiro de 2018. -
VALÉRIA MACEDO - Deputada Estadual (PDT)

REQUERIMENTO Nº 032 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 158, inciso VI, do Regimento Interno,
requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja retirado de
tramitação da Proposição de Lei nº 011/2018, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “NABIG HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 20 de fevereiro de 2018. –
CÉSAR PIRES – Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE P/ QUE SEJA ATENDIDO O
PLEITO DO (A) DEPUTADO ATENDENDO O QUE
DETERMINA O ART. 168 DO REGIMENTO INTERNO.
EM: 21.02.18

REQUERIMENTO Nº 034 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão extraordinária, logo após a presente sessão, o PROJETO DE
LEI Nº 018/18 que Considera Patrimônio Cultural Imaterial do
Maranhão os Blocos Tradicionais maranhenses em atividade no Estado.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de fevereiro de 2018.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 22.02.18
EM: 21.02.18

REQUERIMENTO Nº 035 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que, por
motivo de força maior, seja transferida a Sessão Solene de entrega da
Medalha do Mérito Legislativo “Manoel Bequimão” ao Senhor CLÉLIO
SILVEIRA FILHO, do dia 23 de fevereiro de 2018 (sexta-feira) para o
dia 25 de abril do mesmo ano.

Plenário Deputado N agib Haickel, em 21 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. 22.02.18
EM: 21.02.18

INDICAÇÃO Nº 037 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que após ouvida a mesa,
seja encaminhada a presente Indicação à CEMAR – Centrais Elétricas
do Maranhão S/A, solicitando a implantação do Programa Luz para
Todos no Povoado Ladeira, no Município de Santa Quitéria do
Maranhão.

Trata-se de povoado com 800 habitantes, que é precariamente
atendido pelo Programa Luz Para Todos, visto que sua alimentação
vem pelo Rio Buriti, trecho que sofre alagamentos e com a falta de
manutenção, passa a maior parte do período sem receber a tão necessária
energia.

Sabendo que a MA-034 é alimentada pela rede de energia, que
o povoado da Ladeira fica a 4km de distância desta estrada, e que com
deslocamento da distribuição para este trajeto, o povoado ficará
atendido, independentemente de infortúnios da natureza, fazemos esta
Indicação, em função da gravidade e urgência do problema.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, em 20 de fevereiro de 2018. -
MAX BARROS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 038 / 18

Senhor Presidente,

Senhor Presidente, nos termos do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que,
após ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao
EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO,  SENHOR FLÁVIO DINO, solicitando a ampliação
do Espaço físico expansão  dos   cursos oferecidos pela  Universidade
Estadual do  Maranhão –  UEMA, no  Município de     Açailândia. -
MA.

Esta ação vem beneficiar a comunidade estudantil de Açailândia
que necessitam de um maior número de cursos oferecidos e
consequentemente um maior espaço físico .

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, em 20 de fevereiro de 2018. - SERGIO VIEIRA - Deputado
Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

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

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, não há até agora nenhum orador inscrito
no Pequeno Expediente. Três se anunciaram, Deputado Júnior Verde,
por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Que Deus nos abençoe a todos, Excelentíssimo Senhor
Presidente Othelino Neto, Excelentíssimos Senhores e Senhoras
Deputadas, imprensa, galeria, a todos que nos acompanham em todo o
Estado do Maranhão, o nosso cordial bom dia. Senhor Presidente, eu
gostaria de destacar na manhã de hoje a audiência que nós tivemos a
oportunidade de presidir na tarde de ontem com a presença do secretário
de Segurança, hoje conduzindo uma pasta importante deste governo
que tem mostrado números, resultados por meio dos esforços de
combate à violência em todo o Estado do Maranhão, que é a Secretaria
de Segurança Pública. E na audiência com o apoio e a participação do
nobre secretário Jefferson Portela, nós podemos discutir também um
dos elos de processo segurança pública, que é o fortalecimento da
recomposição do quadro de servidores da Polícia Militar do Estado do
Maranhão. Eu faço referência aos sub judice, mais uma vez, inclusive,
ontem, nós havíamos convidado todos os deputados a participarem e
tivemos também a participação do Deputado Levi Pontes que prestigiou
a iniciativa, esteve lá conosco. E, na ocasião, ali reunidos vários sub
judice, nós discutimos a necessidade da convocação dos mesmos,
considerando liminares, considerando as etapas que foram concluídas,
considerando inclusive que nós tivemos a oportunidade de direcionar
esforços no sentido de poder mostrar em números o que realmente
hoje seria a necessidade em quantitativo a serem convocados, que
estão em torno de 650, salvo engano. É um número significativo que dá
para reforçar a segurança pública, até porque o Estado já teve um
gasto, já teve um custo com a questão da Academia, muitos, senhor
Presidente, já fizeram Academia de Polícia, o Estado os formou, já
estão aptos, já tem todo um treinamento realmente voltado ao combate
à violência e, claro, à atividade de segurança pública, tem conhecimentos
e isso é muito importante destacar porque, houve um gasto, houve um
custo, não só a Academia, mas outros que foram realmente as etapas
que foram cumpridas, e estes já estão para serem nomeados. Ontem,
em um evento inclusive, que eu vou fazer questão de destacar também
a nossa participação inclusive agradecendo a V. Ex.ª nobre Deputado
Othelino Neto pela representação que nós tivemos ontem participando
com o Governador da inauguração da 2ª Companhia Independente dos
Bombeiros em Paço do Lumiar, no Maiobão, e ali também o Governador
teve a oportunidade de dizer para os sub judice que ele vai proceder a
convocação para os mesmos para as outras etapas, no caso a Academia
de Polícia, mas aqueles que já formalizaram todas as etapas o
Governador ontem deu uma boa notícia, que já inclusive já havia assinado
o ato já nomeando mais policiais que eram sub judice e hoje já vão
integrar as forças de segurança do Estado do Maranhão, ou seja, boas
notícias, nós tivemos ontem, após a audiência pública dos sub judice,
e é o que eu quero mandar essa mensagem a todos que ainda mantêm a
esperança, que, claro, deve ser movida pelos gestos concretos da
atividade que nós estamos desenvolvendo, como esforços físicos para
que de fato nós possamos intencionar mais e transformar essa esperança
em algo concreto. Nesse sentido, o governador ontem nos deu boas
notícias, boas novas de que iria proceder e fazer essa análise junto a

sua equipe de trabalho, mas queria proceder à convocação para a etapa
da academia daqueles que estão realmente aprovados no concurso, no
último concurso de 2012. Há também a boa notícia de já ter nomeado
parte dos 96 sub judice que estavam apenas aguardando a nomeação,
estavam aptos a assumir suas funções públicas. Senhor Presidente,
nós ontem tivemos êxito em mais um momento de audiência, de
interação com aqueles que realmente buscam servir este Estado, que só
esse esforço em querer servir, essa persistência como até disse o nobre
Secretário de Segurança, Jefferson Portela, só essa persistência conquista
o nosso respeito e conquista também, claro, os nossos esforços, porque
hoje nós sabemos da luta e dos esforços, depois vem a recompensa que
nós queremos de poder reforçar a Segurança Pública do Maranhão.
Nós temos defendido em todo momento, desde 2015, a segurança
pública e os resultados estão acontecendo, as iniciativas que nós
encaminhamos aqui nesta tribuna por meio de indicações, requerimentos
e sugestões para fortalecer a segurança pública, isso tem sido a contento
com a formação de grupos especializados no interior do estado para
combater assalto a banco entre outros requisitos de sugestões
permanentes, como as barreiras policiais, a interação entre as polícias,
enfim, sugestões que a Secretaria de Segurança tem realmente
direcionado como esforços e tem conseguido resultados. Então, para
nós aqui, só prestando contas da audiência pública que nós tivemos,
na tarde de ontem, foi muito produtiva, encaminhamos e inclusive
entregamos em mãos ao secretário as proposições que, nesta Casa, nós
fizemos. Eu não tenho dúvidas de que o governador vai apreciar e que
hoje nós teremos o resultado necessário, que é a nomeação daqueles
que ainda estão buscando, têm a esperança concreta das bênçãos de
Deus que vai ser a nomeação destes para ingressar nas forças de
segurança no Estado do Maranhão. Muito obrigado e que Deus abençoe
a todos.

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,
senhoras deputadas, imprensa, os que acompanham a transmissão
desta sessão. Eu venho destacar um grande ato político que acontecerá
em Imperatriz e que está sendo construído pelas lideranças da nossa
Região Tocantina. Na última sexta-feira, nós estivemos reunidos no
auditório de um hotel em Imperatriz com mais de uma centena de
líderes da região e dos 22 municípios que integram a Região Tocantina.
Nós tivemos representantes de lideranças, de militantes, de prefeitos,
de vereadores e discutimos um movimento que partiu dos próprios
líderes da região no intuito de reforçar o projeto da reeleição do
Governador Flávio Dino e partiu com uma discussão sadia e uma
discussão que trouxe um encaminhamento, fazermos um grande ato de
manifestação ao apoio ao Governador Flávio Dino e manifestando
também um reconhecimento ao trabalho que ele tem feito em toda a
nossa região Tocantina. E foi discutida amplamente a questão da data,
do local, do mote deste grande ato. E eu faço aqui, hoje, uma publicidade
deste grande evento que acontecerá no dia 02 de março, em Imperatriz,
a partir das dezenove horas, na Maçonaria da rua Alagoas, em Imperatriz.
O ato político denominado: Somos Flávio de Novo terá representante
de todos os 22 municípios, das lideranças, da militância, de apoiadores,
de pessoas que presenciam e reconhecem esse trabalho. Dos 22
municípios, nós teremos quase que a totalidade dos prefeitos desses
municípios. Mas não somente os prefeitos, vereadores, lideranças
políticas, ex-candidatos, pré-candidatos a deputados estaduais e
federais. A nossa região Tocantina toda representada em um grande
ato, reconhecendo o que o Governador tem feito para fortalecer a
nossa região. O trabalho feito na saúde sendo reconhecido. O trabalho
feito na educação, seja com Escola Digna, seja com a criação da
UEMASUL, sendo reconhecido. O trabalho feito na infraestrutura
com que os municípios da nossa região Tocantina estão sendo todos
contemplados pelo Programa Mais Asfalto. Além de tantos outros
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investimentos que reforçam esse âmbito de um governo municipalista
que reforça e que ajuda os municípios, indistintamente de quem está
sendo o gestor desse município. E esse gigantesco ato que acontecerá
no dia 02 de março em Imperatriz terá a presença do nosso Governador
Flávio Dino, terá a presença de pré-candidatos a deputados estaduais,
federais, a senador. Estamos reforçando esse convite. E hoje e eu faço
essa manifestação como um pontapé inicial dentro desta Casa, já
reforçando o convite a todos os colegas. Neste ato, nós teremos
lideranças que já estiveram com o Governador em 2014, que ratificaram
e reforçaram a sua posição política, porque permanecem com o
Governador. Mas teremos também a satisfação de recebermos a
manifestação de lideranças que não estiveram conosco em 2014, mas
que a partir do trabalho feito pelo Governador Flávio Dino, reconhece
o que está sendo feito por seus municípios, pela nossa região e pelo
estado e a partir de agora marcharam conosco. São prefeitos que em
2014 não estiveram conosco, vários prefeitos da região e que nesse ato
manifestarão esse apoio ao nosso Governador. São pré-candidatos a
deputados estaduais, federais que não estiveram conosco e que nesse
ato manifestarão apoio ao projeto de reeleição do Governador Flávio
Dino. Eu tenho certeza que esse é só o início de um movimento, que
surge de forma espontânea pelas lideranças da Região Tocantina e que
tenho certeza de que vai seguir nas outras regiões, porque é um
movimento legítimo, um movimento que é sustentado no trabalho
forte que o Governo do Estado realiza. O Governo Flávio Dino, governo
que tem conseguido transformar a realidade do Maranhão para melhor,
que tem conseguido concretizar a esperança da nossa população e com
certeza tem o reconhecimento do nosso povo. E por isso o ato ‘Somos
Flávio de Novo’, dia 02 de março, em Imperatriz, irá marcar uma forte
presença na agenda política do Maranhão, porque tenho certeza que é
o início de um forte movimento que traz uma união de forças dos
municípios, começando pela Região Tocantina e que vai ser deflagrada
essa manifestação em todo o Maranhão. Portanto, feito o convite para
o dia 02 de março, em Imperatriz. Obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Sérgio Vieira, por 05 minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA (sem revisão do
orador) – Bom dia, Senhor Presidente, bom dia colegas deputados,
deputadas, imprensa, galeria e a toda a população de Açailândia. Hoje
quero usar o espaço para anunciar à população de Açailândia que
estamos em fase de conclusão da reforma do IEMA, que é o Instituto
Educacional do Maranhão em Açailândia. Açailândia possui uma
unidade vocacional do IEMA onde oferece alguns cursos vocacionais
para a região. E no ano passado a diretora Fabiana, da Unidade
Vocacional de Açailândia, sabendo que tínhamos assumido como
deputado nesta Casa, ela me procurou e nos levou até às instalações do
IEMA e lá verificamos uma situação imprópria. O prédio já depredado,
com muro caído, instalações danificadas. Inclusive fomos fazer o
levantamento fotográfico, trouxe esse levantamento fotográfico, fui
até a Secretaria, com o secretário Jhonatan Almada, de Ciência e
Tecnologia, à época ainda era o Jhonatan Almada ano passado e de
imediato fomos despachar no Palácio dos Leões para que pudéssemos
levar, àquela cidade, a reforma do IEMA. Para quem não conhece onde
funciona o IEMA em Açailândia, funciona em um bairro chamado
Jardim de Alá, nas antigas instalações da antiga escola que chamavam
de CAIC. Está lá, a reforma está sendo concluída esta semana e,
portanto, no mês de março a Unidade Vocacional do IEMA de Açailândia
já volta com suas atividades normais oferecendo 03 cursos vocacionais
para aquela cidade, ainda neste primeiro semestre. Daí, Deputado Léo
Cunha, é que vem a importância de um deputado representando uma
grande cidade do Maranhão. Naquele momento a diretora detectou que
eu estava assumindo, nesta Casa, uma vaga, e foi até mim e
imediatamente quando retornei à capital fui até as Secretarias, fui até
ao Palácio dos Leões onde fui buscar esse benefício à população. No
mês de julho se iniciou a reforma, reforma essa programada para 08
meses e que neste mês de fevereiro, nesta semana que nós estamos ela

vai ser concluída. Portanto, nós estamos levando uma notícia de
cumprimento de um compromisso, não estamos levando promessas,
estamos levando notícias para a população daquela cidade de
cumprimento de compromisso, que foi o que nós falamos aqui que nós
os compromissos feitos iríamos buscar cumpri-los e estamos
cumprindo. Quero agradecer ao Governador Flávio Dino, que, de
imediato, quando fomos despachar no Palácio dos Leões não mediu
esforços para que essa reforma chegasse até a cidade de Açailândia, até
a unidade vocacional do IEMA, de Açailândia. É assim que nós temos
que representar nossa cidade e para aqueles que duvidavam do nosso
trabalho naquela cidade vão ter que morder a língua e vão lá presenciar
a reforma do IEMA finalizando esta semana e, em março, já o
oferecimento de cursos vocacionais para atender a classe trabalhadora,
a classe estudantil, para atender a população de Açailândia. Vamos
continuar em busca desses benefícios, vamos continuar levando o que
a população precisa, vamos estabelecer prioridades. Essa semana é
nossa primeira semana de trabalho efetivo, aqui na capital do Estado,
e vamos fazer com que a população sinta a necessidade, a população
de Açailândia sinta a necessidade de sempre ter um representante neste
Parlamento estadual porque é necessário as grandes cidades terem uma
pessoa representando, terem um deputado aqui representando a sua
população, representando as pessoas que necessitam principalmente
em momentos de dificuldades, principalmente em momentos de crise
como esse, Deputado Levi, precisamos que exista união da classe
política para que nós possamos nos defender, mas também possamos
ter força para levar até a população o que a população precisa, que são
melhorias, que são benefícios. E com esse exemplo que eu estou dando
em relação à reforma da Unidade Vocacional do IEMA em Açailândia
fico satisfeito, fico alegre porque mostro a capacidade que nós temos
de articulação, a capacidade que nós temos de ir buscar esse benefício
para a população, mostra força necessária que o deputado tem que ter
para que consiga satisfazer e dar a resposta necessária ao que a
população tanto pede que são esses benefícios. Então, hoje venho aqui
dizer para a população daquela cidade que estou muito feliz porque
hoje estou cumprindo um compromisso e este compromisso está sendo
concluído esta semana com a reforma da Unidade Vocacional da IEMA,
em Açailândia. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Suspendo a Sessão, por cinco minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Eduardo
Braide, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhores deputados e senhoras deputadas, galeria e
imprensa, telespectadores da TV Assembleia, internautas que nos
assistem. Senhoras e senhores, a imprensa de hoje traz uma matéria
que não é novidade para ninguém que mora aqui na capital. Ela diz o
seguinte: “Multas aplicadas por radares causam indignação em São
Luís.” E aqui uma foto de centenas de pessoas na Secretaria Municipal
de Trânsito e Transporte de São Luís, reclamando de infrações que não
cometeram. Todos nós devemos cobrar e exigir a correta fiscalização
no trânsito. Agora, você ser penalizado por algo que você não fez, aí
realmente é um absurdo. Chegaram até o meu conhecimento, e diversas
pessoas acabaram procurando o nosso gabinete, inúmeras infrações
indevidas que foram realizadas pela Prefeitura de São Luís. Para que
vocês tenham ideia, tem infração aqui que foi colocada pela prefeitura
por dirigir sem os faróis acesos no período noturno, só que o horário
da multa foi às 09 horas da manhã. Então, como é que você vai exigir
que a pessoa estivesse com o farol ligado por ser o período noturno se
a multa foi aplicada no horário da manhã? Tem infração aqui de pessoas
que não tinham outro caminho para fazer uma conversão em alguma
avenida que não fosse passar por uma faixa de ônibus, o carro não tem
como voar para passar por cima da faixa, assim, ao fazer a conversão,
essas pessoas acabaram recebendo a multa da Prefeitura de São Luís.
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Tem situação aqui que o horário da multa que foi colocado e emitido
para pessoa foi às 10h11 da manhã, como sendo o horário da infração,
mas a foto é do período noturno, é da noite, está aqui o flash da câmera
ligado, só aparece porque tem o flash do aparelho que acabou registrando
o momento. Se não tivesse, não conseguiria porque é no período da
noite, mas a hora da infração é às 10h11 da manhã. Então, senhoras e
senhores, quem está precisando de fiscalização é a Prefeitura de São
Luís e é por isso que, hoje à tarde, irei ao Ministério Público e ingressarei
com uma representação para que o Ministério Público possa abrir um
procedimento para investigar e quem sabe até requisitar uma auditoria
no sistema de cobrança de multas da capital. Nós não podemos deixar
acontecer, à boa vontade do gestor de São Luís, essa indústria de
multas que vem acontecendo aqui. Multas indevidas, multas irregulares,
infrações que nunca aconteceram e que fica todo mundo observando
como se fosse tudo natural. Não é natural. E é por isso que hoje mesmo
ingressarei com essa representação junto ao Ministério Público para
que o Ministério Público cobre, apure, fiscalize quem precisa de
fiscalização neste momento, que é a Prefeitura de São Luís. Pediremos
também a anulação e todas as multas que foram aplicadas indevidamente
àqueles que transitaram em nossa capital e que receberam as infrações
sem nenhuma justificativa. E acompanharemos todo o andamento desse
procedimento que entraremos no Ministério Público. Saber o que está
acontecendo com o sistema de cobrança de fiscalização de São Luís.
Saber por que estas multas foram emitidas mesmo quando claramente
estavam fora da realidade do que aconteceu com os condutores. E é
exatamente por isso, senhoras e senhores, que tenho certeza que o
Ministério Público haverá de agir de forma rápida, de forma precisa,
para que não venham muitos cidadãos de nossa cidade continuar a
serem penalizados por essa cobrança desenfreada, essa vontade de
arrecadar da Prefeitura, que, diga-se de passagem, deveria estar
preocupada era em começar a tapar os buracos da cidade, que com as
primeiras chuvas de um lado é alagamento, de outro é buraco de tudo
para quanto é lado. Quer dizer que a Prefeitura só se preocupa em
cobrar multa, em arrecadar? E o dinheiro da arrecadação, não se usa
para tapar os buracos da cidade? É isso, senhoras e senhores, que nós
haveremos de cobrar junto ao Ministério Público. E mais do que isso,
para garantir o respeito e o direito daqueles que andam conforme a lei,
mas que estão sendo completamente desrespeitados com essa atitude
criminosa da Prefeitura de São Luís. Porque não é só o valor da multa.
Quando a Prefeitura atribui uma multa até os pontos na carteira o
condutor tem problema ao retirar. Portanto, senhoras e senhores, é
inadmissível essa postura do Prefeito de São Luís, que é omisso, que
não se sabe nem por onde está. Só vive viajando e não para na cidade.
Que ele comece a olhar os problemas da cidade. Que honre aquele
cargo que lhe foi dado e que determine uma imediata paralisação nessa
indústria de multas, de cobrança indevida que vem sendo feita em São
Luís. Se ele não fizer, não tem problema. O Ministério Público fará a
partir da representação que nós ingressaremos na tarde de hoje.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente Othelino Neto, senhoras e senhores
deputados, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia.
Inicialmente eu gostaria de agradecer as condolências que a nossa família
tem recebido no dia de hoje em virtude do falecimento do tio João.
Realmente uma perda irreparável para nossa família. E que Deus ajude
a encontrar a paz o mais rápido possível. Mas, Senhor Presidente,
venho destacar, na manhã de hoje, a instalação dos trabalhos da
Comissão de Meio Ambiente. A qual este deputado, nessa Sessão
Legislativa de 2018, irá presidir. E quero destacar inicialmente dois
requerimentos. Um, inclusive, já cumprido, que é de autoria do
Deputado Bira do Pindaré, que foi a reunião sobre a área de proteção
ambiental da Reserva Itapiracó. Agradecer a participação de todos os
membros da sociedade civil, do Governo na pessoa do Secretário
Marcelo Coelho, que inclusive está aqui em plenário, onde pôde ser

discutida a situação da reserva tendo em vista o aparecimento, na
semana passada, de um suposto dono de parte da reserva, fazendo ali
venda de lotes da Reserva Itapiracó. Existe realmente uma decisão da
Justiça Federal dando ganho de causa a esse titular e o Deputado Bira
do Pindaré está conduzindo aquela luta com a sociedade civil para que
a gente mantenha a preservação da Reserva. Mas quero destacar
também, Senhor Presidente, o requerimento da Deputada Valéria
Macedo solicitando uma audiência pública para discutir a real situação
das nascentes do rio Balsas, seus afluentes e matas ciliares. A discussão
do rio Balsas, Senhor Presidente ela já passa, por algum tempo, dentro
desta Casa nesta legislatura, desde a nossa luta pela implantação do
Comitê de Bacia do Rio Parnaíba, tendo em vista que o principal
afluente do rio Parnaíba é o rio Balsas. E inclusive há uma discussão
por técnicos, sociedade civil e Governo da necessidade urgente de
instalação de um subcomitê, o Comitê de Bacia do Rio Balsas, para
que a gente possa ali tomar providências com relação às suas nascentes.
E também a notícia que nos chega, sobre a instalação de algumas usinas
hidrelétricas dentro do leito do rio Balsas. Nós já apreciamos esse
requerimento da Deputada Valéria Macedo, já aprovamos e iremos
marcar a audiência pública na cidade de Balsas para que a gente possa
discutir in loco essa grave situação. Mas Senhor Presidente, eu também
quero fazer aqui um comentário, acredito que até acabei de falar com o
colega Deputado Adriano Sarney, que iniciamos uma luta ainda no
primeiro ano do nosso mandato, que é o Comitê de Bacia do Rio
Parnaíba. E hoje, às 17h, o Ministro Sarney Filho vai assinar o pacto
com os Estados para a criação desse Comitê. De lá para cá foram séries
de etapas vencidas por todos que entraram e se engajaram nessa luta,
principalmente a população do estado do Piauí, que ali tem 99% do
seu território dentro da bacia do rio Parnaíba, começamos fazer a nossa
participação pelo estado do Maranhão por meio da nossa luta e em
parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, proferindo audiências
públicas nas cidades de Balsas, Araioses, Timon e São Luís.
Conseguimos sensibilizar todos os prefeitos que fazem parte da Bacia
do Rio Parnaíba. O estado do Ceará também fez a sua participação. As
Procuradorias do Estado fizeram a análise do pacto e, hoje, o Ministro
Sarney Filho convoca os secretários estaduais de Meio Ambiente, os
governos para que a gente possa fazer a assinatura do termo, lá em
Brasília. Não vou discutir, obviamente, o trâmite, como foi a
mobilização, o que eu quero destacar, Deputado Adriano Sarney, é que
essa luta tem a participação da população do Maranhão, a partir dali a
gente começa a desencadear um processo de instalação do Comitê.
Temos aí 06 meses, a partir desse momento, para que a gente possa
convocar as eleições e com certeza dali sai uma comissão pré-eleitoral
para que a gente possa ali instalar esse Comitê de Bacia tão importante
para o país, não apenas para os nossos três Estados pertencentes à
Bacia do Rio Parnaíba, ao Maranhão, ao Piauí e ao Ceará. Tendo em
vista, obviamente, todas as vantagens que o rio nos traz, à sobrevivência
humana, principalmente dela, a dessedentação de seres humanos, a
questão dos seus afluentes, a questão da sua navegabilidade, a questão
da vida. Então, eu acho que é uma vitória da sociedade civil, grande
participação nossa tivemos nesse processo, mas nós fizemos a nossa
participação, fico feliz porque esse processo começa a chegar ao seu
final, começa a chegar ao seu final, tivemos a participação de Agência
Nacional de Águas também nesse processo e com isso nos faz acreditar
ainda mais na luta e reforçar a nossa participação nesse processo do
ponto de vista do Estado. Esta comissão, nesta sessão legislativa, nós
vamos vencer as nossas etapas também estaduais, nós temos no
Maranhão apenas dois comitês criados, que é o Comitê da Bacia do
Rio Munim e do Merim, e estamos aí já provocando a luta pelo Comitê
da Bacia do rio Itapecuru, já temos uma pré-comissão pelo rio Preguiças,
temos outra também pelo rio Turiaçu e assim nós vamos fortalecer
essa luta para que todos os rios do Maranhão tenham os seus comitês
instalados, é importante e fundamental a participação da sociedade na
preservação dos nossos recursos hídricos, tendo em vista que nós
temos abundância de recursos hídricos, então, obviamente, nós temos
que ter o instrumento da sociedade civil na participação desse controle
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do uso racional da água. Então, Senhor Presidente, Othelino, venho
destacar isso que estou muito contente no dia de hoje, infelizmente,
não posso estar em Brasília participando dessa assinatura, mas desejo
muita sorte a esse momento para que a gente possa avançar cada vez
mais, obviamente, contando aí com a colaboração de toda a sociedade
civil, eu estive ontem falando com o Professor Avelar, que é o
Coordenador Geral do Comitê que envolve os três Estados, daí, com
certeza, eu não conseguir falar com ele agora, deve estar se deslocando
para Brasília para participar desse momento tão importante para o
Piauí, o Maranhão e o Ceará. Era isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, a deputada Francisca Primo, por cinco minutos,
sem aparte.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (sem
revisão da oradora) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, galeria, imprensa, todos que nos assistem pela TV
Assembleia. Senhor Presidente, eu gostaria nesta manhã de parabenizar
a Concita da Pindoba, uma professora aposentada e produtora rural,
Deputada Nina, da comunidade Pindoba, em Paço do Lumiar, que foi
a primeira mulher a assumir, foi eleita ontem Presidente do CONSEA,
do Estado do Maranhão, com o apoio da Sociedade Civil e o apoio do
Poder Público. Criado em 2003, o CONSEA realizou eleição ontem
para o biênio de 2018-2020, com a presidente que foi eleita Concita da
Pindoba, o secretário-geral, Clébio Guerra, a secretária executiva,
Edilene Sampaio, que também faz parte da diretoria. Lembrando que o
Estado do Maranhão é uma das regiões que mais avançou em termos de
segurança alimentar e nutricional, promovendo campanha de educação
alimentar e de formação de opinião pública sobre o direito humano a
alimentação adequada e incentivando parceria que garanta a mobilização
e racionalização dos recursos disponíveis, deliberado para aplicação
na política de segurança alimentar alocado em todas as secretarias do
Estado do Maranhão. Quero mais uma vez parabenizar a Concita pela
eleição. Isso mostra, Deputada Nina, o empoderamento da mulher que
cada vez mais mostra que é capaz. É assim que começa a fazer a
mudança nas nossas vidas, na vida de todas as mulheres. Eu quero
mais uma vez parabenizar também o trabalho do Consea no Estado do
Maranhão. Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Bira do Pindaré, por cinco minutos, sem apartes.
Registro a presença do Secretário de Estado de Meio Ambiente, Marcelo
Coelho. Seja muito bem-vindo à Assembleia, Secretário.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, eu queria, em
primeiro lugar, Deputada Francisca Primo, cumprimentar a Concita da
Pindoba pela eleição ontem como presidente do CONSEA e dizer
também que conheço muito a luta da Concita, que é de muito tempo, eu
sei do seu engajamento, da sua militância e de fato é uma presença
destacada por ser a primeira mulher que assume a presidência desse
importante Conselho no Estado do Maranhão. Então eu parabenizo a
Concita, desejando a ela que faça uma grande gestão e pode contar
certamente com o nosso apoio por ser uma lutadora que representa
muito bem a sua comunidade, a sua gente, o seu povo. Então, eu
parabenizo e também cumprimento integrantes do Movimento de
Moradia que conseguiram esse objetivo, já que ela representa o
Movimento de Moradia dentro dessa luta ali do CONSEA. Senhor
Presidente, eu queria também me referir à reunião que aconteceu agora
pela manhã na Comissão de Meio Ambiente, presidida pelo Deputado
Rafael Leitoa, com a presença do Secretário de Meio Ambiente, Marcelo
Coelho, que continua aqui presente na nossa sessão, faço questão de
registrar. Parece, Deputado Othelino, que ele está gostando de estar
aqui presente na Assembleia, e isso é muito bom, isso é muito positivo.
Foi uma reunião muito proveitosa porque tivemos informações a

respeito da situação da APA do Itapiracó. Em primeiro lugar, o secretário
deixou muito claro que a venda de lotes na área do Itapiracó está
embargada. Essa é a primeira providência tomada pela Secretaria de
Meio Ambiente. Em segundo lugar, a Secretaria não aceita em nenhuma
hipótese a mudança e a destinação do uso daquela área. Aquela área é
uma conquista da cidade, da Ilha de São Luís e do Estado do Maranhão
e não pode ser dada nenhuma outra destinação que não seja a preservação
daquela área como uma área de proteção ambiental e como uma área
que está sendo usufruída pela comunidade. Quem conhece a APA
Itapiracó, basta ir qualquer hora do dia que você vai encontrar centenas
de pessoas fazendo caminhadas, atividades esportivas, é uma grande
conquista em nossa cidade e uma grande estratégia de preservação
ambiental. Portanto, não podemos aceitar que quem quer que seja
possa querer dar outra destinação. Eu desde já aviso aos navegantes
que aqueles que encontrarem a placa de venda de lotes, que procurem
outro negócio, porque esse negócio não vai ser bom para os prováveis
interessados. De maneira que a reunião foi proveitosa pelas informações
e pelos encaminhamentos, porque o Secretário também garantiu que
haverá revisão no Plano de Manejo com a participação da comunidade,
a reativação ou a ativação do Conselho Consultivo da Área Itapiracó,
da APA Itapiracó. Portanto todas as providências estão sendo tomadas
para que a área possa ser preservada como é definido em lei e como é
garantido aqui nas normas vigentes no estado do Maranhão. A Secretaria
também está buscando informações sobre o processo. Há muita
informação ainda a ser confirmada. Até mesmo as coordenadas da área
ainda não estão devidamente identificadas. Não sabemos ainda quais
são as coordenadas da área referida na sentença da Justiça Federal.
Portanto há muita informação ainda a ser identificada. Portanto foi
uma reunião proveitosa. E nós definimos por consenso que teremos
uma audiência pública a ser realizada provavelmente na própria
comunidade com a participação de todos os órgãos envolvidos na
questão, da Secretaria de Meio Ambiente, a SPU, Ministério Público,
a parte interessada, a empresa que supostamente reclama propriedade
desses lotes. Enfim, todos aqueles que se interessam na questão poderão
participar e, assim, a gente fazer um diálogo público a respeito dessa
situação. Agradeço a participação do fórum da APA Itapiracó, que
participou com vários representantes da comunidade. Portanto estamos
no caminho certo. Parabenizo o Secretário Marcelo Coelho, o presidente
da comissão, o nosso amigo Deputado Rafael Leitoa. E vamos seguir
adiante, porque essa luta é nossa. Muito obrigado, Senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Projeto de Lei nº 353, de autoria do Poder Executivo, que
aprova o Plano Estadual de Educação Ambiental e dá outras
providências. Em discussão. Em votação, Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Salve
engano, esse projeto depende de parecer das comissões. Ele está em
regime de urgência e precisa passar pelas comissões.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Vossa Excelência tem razão, Deputado Braide. Estava,
inclusive, anotado aqui. Suspendo a sessão para que as comissões
emitam os respectivos pareceres. E também será apreciado pelas
comissões o Projeto de Lei nº 354, de autoria do Poder Executivo, que
cria a Bolsa Preceptora e a Bolsa Residente no âmbito do Estado do
Maranhão. A sessão está suspensa para que as comissões se reúnam.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Declaro reaberta a sessão. Com a palavra, o Deputado Glalbert
Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Senhor
Presidente, o Projeto de Lei n.º 353/2017, que trata sobre o Plano
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Estadual de Educação Ambiental do Maranhão, foi aprovado por
unanimidade em todas as comissões, assim como o Projeto de Lei n.º
354/2017, que cria a Bolsa Preceptora e Bolsa Residente no âmbito do
estado do Maranhão, também aprovado por unanimidade.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Projeto de Lei n.º 353/2017. Em discussão. Em votação. Os
deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Projeto de Lei n.º 354/2017, de autoria do Poder Executivo.
(lê). Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei n.º 236/2017, de
autoria do deputado Eduardo Braide (lê). Já tem parecer das comissões.
Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, a matéria vai para segundo turno.
Projeto de Lei n.º 249/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide
(lê). Já com parecer das comissões. Em discussão. Em votação. Os
deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado, também vai para segundo turno. Requerimento n.º 014/
2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso. O deputado está
ausente, fica transferido para a próxima sessão. Requerimento nº 020,
de autoria do Deputado Wellington do Curso, fica transferido, assim
como os Requerimentos nº 21, 22 e 23/2018. Requerimento nº 029/
2018, de autoria do Deputado Antônio Pereira (lê). Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento nº 031/2018, de autoria do Deputado Fábio
Macedo (lê). Convido o Deputado Zé Inácio para que nós apreciemos
um requerimento à deliberação da Mesa. Deputado Zé Inácio, é um
Requerimento, de autoria do Deputado Fábio Macedo (lê). Como vota
o Deputado Zé Inácio? Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão,
de quinta-feira, 22 de fevereiro. Requerimento 032/2018, de autoria do
Deputado César Pires. Requerimento nº 034/2018, de autoria do
Deputado Bira do Pindaré.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Raimundo Cutrim, por 30 minutos, com direito a
apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, imprensa,
internautas. Hoje, nós vamos conversar sobre a intervenção federal no
Rio de Janeiro, eu vou discorrer sobre o assunto como delegado de
Polícia Federal, como deputado, como cidadão e como advogado. Eu
tive lendo e ouvindo por meio da imprensa escrita, falada, televisada.
E, ontem à noite, eu anotei algumas coisas sobre o assunto tendo em
vista que é uma fala, que é um fato, eminentemente, técnico. Então, de
maneira nenhuma, nós queremos sair da linha técnica para entrarmos
na área de política partidária. A intervenção federal no Rio de Janeiro
ocorreu no dia 16 do corrente ano, sexta-feira, por decisão do governo
federal em intervir na autonomia do Estado do Rio de Janeiro. Foi a
primeira decisão nesse sentido sob a vigência da atual Constituição de
1988. A partir de 16 de janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, que é o
terceiro mais populoso do Brasil, pois o primeiro é São Paulo, com
mais de 40 milhões de habitantes, depois vem Minas Gerais com mais
de 20 milhões de habitantes, e o Rio de Janeiro com mais de 16 milhões
de habitantes. Como eu disse, é o terceiro estado em população no
Brasil, passa a ter dois governadores em exercício em pleno ano eleitoral,
sendo Luís Fernando Pezão e o General de Exército, Valter Sousa
Braga Neto, interventor federal e chefe do Comando Militar do Leste
que está, segundo a imprensa, acumulando os dois cargos, e agora
chefe máximo das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros e da
Administração Penitenciária. O Decreto de Intervenção Federal está
previsto no Artigo 34 da Constituição Federal. Nesse caso, o Inciso 3ª
diz: “Pôr termo a grave comprometimento da ordem pública”. O Artigo
84 da Constituição Federal diz: “Compete privativamente ao presidente

da República, Inciso 10, decretar e executar a intervenção federal”.
Ora, a intervenção federal está prevista na nossa Constituição. Em
2004, o governo brasileiro enviou tropas federais para o Haiti para
integrar as missões de paz da ONU, tendo encerrado no ano passado,
isso após 13 anos. Não podemos de forma alguma e nem devemos nem
de longe comparar aquela missão com a intervenção federal no Rio de
Janeiro. Como muitas pessoas que eu li, pessoas estudiosas do assunto
estão querendo comparar e dizendo que as Forças Armadas têm mais
conhecimentos durante esses três anos para ser aplicado no Rio de
Janeiro e que é absoluto, e isso é incorreto, por quê? Primeiro, que a
legislações lá é uma e aqui é outra e, segundo, nossos costumes são
diferentes daquele país. Então, como se pode dizer, são totalmente
diferentes. Aquela missão não tem nada a ver com a intervenção federal
do Rio de Janeiro. Ao contrário, no Brasil, o poder de polícia e do
Exército é muito limitado. O temor que o soldado possa ser exposto há
uma condenação por causa de uma operação militar foi em boa parte
superado pela lei sancionada no ano passado, no mês de outubro, pelo
Presidente Michel Temer, que transferiu para a justiça militar o
julgamento de militares que cometerem crimes contra civis nas chamadas
missões de lei e da ordem. A meu ver, as Forças Armadas não são
preparadas para esse tipo de missão, a não ser para áreas que já
destruíram o poder do inimigo pelo emprego total das armas e o poder
do fogo. As Forças Armadas não tem perfil para patrulhar ações
pontuais em áreas sob o poder do inimigo. A meu ver o Governo está
colocando as forças armadas em uma situação de fragilidade perante a
lei. Qualquer militar que atira, ele atira para matar. Certamente... E no
momento atual certamente vai ter a sua arma apreendida para exame
balístico. Isso não para as Forças Armadas em guerra. O emprego das
Forças Armadas são totalmente diversas da destinação das honrosas
Polícias Militares por princípio de emprego. As Polícias Civis e
Militares, ao dar voz de prisão, se não for receitado mesmo assim, ele
faz o máximo possível para não atirar, porque sabe o que é a lei, o
império da lei. Já as Forças Armadas são treinadas para atirar primeiro,
e quem não quiser morrer que se renda. Como se pode verificar, o
treinamento das Forças Armadas é totalmente diferente das forças
auxiliares. De acordo com o Manual da Companhia de Cavalaria, é
terminantemente proibido entabular, conversar, conversações com o
inimigo, qualquer tentativa deste, nesse sentido, deve ser repelida pelas
armas. Então, como se vê, o treinamento de uma para outra é totalmente
diferente. Quando uma mãe manda um filho para servir as Forças
Armadas ela sabe que seu filho pode morrer em alguma guerra, mas
jamais se conformará se ele for preso por atirar em um delinquente. O
impacto no Brasil, durante a intervenção federal: a Constituição Federal
prevê que, durante a vigência da intervenção federal, não pode haver
qualquer alteração no país. Ou seja, uma Emenda à Constituição ou
PEC. Alteração Constitucional... isso, por exemplo, a Reforma
Providenciaria já morreu e dezenas de outras PEC’s, considerando
também que essa regra é válida para todos os Estados da Federação.
Então, até o dia 30 de dezembro nem a União e nem os Estados podem
apresentar uma PEC ou modificar as Constituições, Federal ou Estadual.
No entanto, a taxa de homicídios no Rio de Janeiro não é das mais
elevadas, segundo as últimas pesquisas. Segundo as últimas pesquisas
o Rio de Janeiro é o 10º Estado mais violento do Brasil, acima dele tem
Rio Grande do Norte, Alagoas, Pernambuco, tem Sergipe, o Maranhão
é o 12º mais violento, tem o Ceará, então ele não está em uma situação
com uma taxa tão elevada para que se possa decretar uma intervenção.
Tem outros Estados, tem o Acre, que é o Estado que mais cresce, um
estado pacato, pouco índice de criminalidade, então ele não está entre
os Estados mais violentos do Brasil. Além disso, no ano passado,
massacres no Sistema Prisional do Amazonas, de Roraima levaram luz
sobre a expressão da disputa das facções criminosas do país. No Espírito
Santo a Polícia Militar paralisou suas atividades, gerando uma onda
inédita de violência naquele Estado. O pacato, como eu dizia, estado
do Acre se tornou o Estado onde a violência mais cresce no país, com
decapitações e execuções bárbaras. No início deste ano testemunhamos
o Ceará com a maior chacina da sua história, seguida de massacres no
sistema prisional. No Rio Grande do Norte forças de segurança entraram
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em greve ampliando o cenário da violência. Goiás viveu uma série de
rebeliões nos sistemas prisionais. Como se pode verificar, a intervenção
no Rio de Janeiro é fruto da conveniência política do atual governo.
Vários Estados poderiam se enquadrar em uma intervenção federal da
segurança pública. A princípio não tem como se dizer que o Rio de
Janeiro é um caso mais grave do que outros estados, como já se
especificou. A meu ver, é um retrocesso democrático e ,segundo, a
estudiosa do assunto Heloísa Machado disse que a natureza militar do
cargo faz com que o interventor fique sob a jurisdição militar e não a
civil. Então, esta é a nossa preocupação é da segurança jurídica do País.
Que, veja bem, as Polícias Militares e o Corpo de Bombeiros estão sob
o Regimento do R-105, das Forças Armadas, saiu da jurisdição do
estado a apuração de qualquer fato. Aí se reúne o Código Penal Militar,
que é a lei 6.001 e o Código do Processo Militar, que é a lei 6.002, só
pode ser aplicado às polícias auxiliares em três situações: intervenção
federal, neste caso, estado de sítio e defesa de terceira, só em três
situações. E eu vejo que ainda hoje os estados ficam aplicando em
forças auxiliares e o Código Penal Militar e o Processo Militar, que é
um absurdo, só se aplica em três situações, são três exceções que se
aplica o Código Penal Militar e o Código Militar. E, hoje, nas polícias
militares se fala em deserção de 08 a 10 dias. Não existe deserção em
forças auxiliares. Aqui no Maranhão, o que se fala em deserção é o
abandono de cargo por 30 dias ou 60 descontínuos e não se aplica
deserção. Então, vários Estados ainda da federação, talvez por falta de
conhecimento do assunto, aplicam, a Justiça Militar do Estado, fica
aplicando indevidamente o Código Processual Militar e os Códigos
6.001 e 6.002. É absolutamente errado, isso é um absurdo jurídico, que
os Estados, as Justiças Militares dos Estados têm que se adequar à
realidade da força, da lei estadual e não ao Código Penal Militar e
Código Processual Militar, que é um absurdo jurídico e se vê não só no
Maranhão, mas no Brasil todo. Como eu dizia, o Comandante das
Forças Armadas, General Eduardo Villas Boas, declarou publicamente
sua preocupação com a frequência do uso das Forças Armadas na
segurança pública. O constante emprego das Forças Armadas, na
intervenção das chamadas GLO, que é a Garantia da Lei da Ordem nos
Estados, só no Rio Grande do Norte, as Forças Armadas já foram
usadas três vezes em 18 meses, três vezes em 18 meses. O que nós
assistimos é o sucateamento da Polícia Civil, o sistema de segurança
pública, e não vejo como uma intervenção das Forças Armadas pode
solucionar. Não vamos nos opor às nossas Forças Armadas que estão
cumprindo uma ordem presidencial com a aprovação do Congresso
Nacional. Não estamos dizendo aqui que a intervenção é ilegal, é
totalmente funcional, mas a maneira de o governo federal intervir é
absolutamente errada, o Rio de Janeiro não está entre os estados mais
violentos, ele é o 10º, tem nove na frente dele, com situações piores.
Segundo o Ministro da Defesa, o Presidente da República deverá
anunciar ainda esta semana a criação do Ministério da Segurança, eu
também advogo nesta linha há muitos anos, como também o ex-
Deputado Lourival Mendes, quando deputado federal, era uma das
suas bandeiras, terminou perdendo, mas era uma bandeira que nós
podíamos brigar, para quê? Para que a gente possa ter o tripé: saúde,
educação e segurança. A segurança ser um ministério, não tem um
ministro para brigar pelo dinheiro para os estados como tem para a
educação, como tem para a saúde. E a segurança ir cortando tudo até
chegar onde chegou. Não tem um ministério que cuide principalmente
disso. Vale ressaltar que a criação desse novo ministério é com a absoluta
certeza de que deverão vir mais verbas para a segurança pública dos
Estados, como igualmente para a educação e para a segurança fazendo,
assim, um tripé no estado, na nação. Ao longo dos anos, o sistema de
segurança pública veio perdendo espaço por falta de ministério, que é
uma das causas, e também por falta de um trabalho contínuo. Quando
o governador, que não conhece segurança e na maioria das vezes coloca
secretário sem o perfil para o cargo, que não conhece nada de segurança
e muda tudo o que fizeram, isso é criminoso para os estados, porque
cada governador diz: vou botar um secretário que é meu amigo, porque
esse eu acho que vai dar certo, e bota o secretário. Nós temos aí, se eu

for dar exemplos, centenas sem a mínima condição de ser secretário de
um quarteirão, de administrar ou de comandar um quarteirão. É por
isso que a segurança pública está deste jeito, por falta de compromisso
com a segurança pública, com profissionais sem o perfil para o cargo.
Em meu ver, como eu disse, com a criação do Ministério da Segurança,
o governo federal deverá de imediato, deverá ser o primeiro trabalho,
sua primeira decisão é criar o teto mínimo para servidor do sistema de
segurança pública, como tem na educação, como tem na saúde. Tem
estado, vamos ver São Paulo, porque é o estado que menos paga policiais
civis, militares, Corpo de Bombeiros. Então, nós temos que ter um
teto mínimo e o máximo o estado pode dar. O Estado do Maranhão
está numa situação mais, ah, eu vou pagar mais porque pode, mas nós
temos que ter um teto, esse aqui é o mínimo. Então tem Estado que
paga muito e tem outro que não paga nada, um salário de miséria.
Então nós temos o Ministério da Segurança, a primeira coisa, o requisito,
a PEC número 01 é determinar o teto, evidentemente através do processo
legal, do sistema de segurança pública no Brasil. O mínimo é isto e o
máximo os estados podem pagar o que puder. Para a Polícia Civil,
Polícia Militar e Corpo de Bombeiro é a razão de várias distorções,
como eu já disse, existentes nos estados, tendo como exemplo o estado
de São Paulo, que é um dos que pagam mal o sistema de segurança
pública. O Ministro da Reforma, o Ministro da Defesa disse que a
intervenção federal, eu assisti segunda-feira, é eminentemente
administrativa e que, disse textualmente, que as Forças Armadas não
vão ter poder de polícia. Já o Coronel Villas Boas, ratificado pelo
Ministro da Defesa, disse que iria solicitar mandados de prisão
coletivos. Veja bem, em pleno século XXI a gente ainda tem um
desprazer de ouvir dessas autoridades que vai solicitar junto ao
Judiciário mandados de prisões, mandados de busca e apreensões
coletivas por áreas. Chega à área e invade a casa de todo mundo, vão
quebrando tudo. Como é que fica a Constituição que diz que a casa é o
abrigo inviolável do indivíduo? Então não se pratica segurança pública
nos estados dessa forma, se pratica com inteligência. Como é que o
estado vai pedir busca e apreensão sem saber o que vai prender? Então
o que eu acho é que as Forças Armadas em vez de estar no Rio de
Janeiro, elas deviam estar era nas fronteiras, que é atividade legal das
Forças Armadas, para com isso evitar o tráfico de armas, o tráfico de
drogas, que todos que vendem armas e drogas vêm pelas fronteiras. Se
o Exército, a Aeronáutica e a Marinha patrulhar as nossas fronteiras,
duvido que entrasse, mas nossas fronteiras são tudo abertas. Então
não adianta, meus amigos, vir para o Rio de Janeiro e deixar as fronteiras
abertas, continua a mesma coisa. É enxugar gelo. O Jornal Nacional de
meio dia também de ontem, isso foi dia 19 que eu vi na segunda-feira,
tendo também afirmado o Ministro da Defesa que o Exército não tem
poder de polícia. Então o que mudou no Rio de Janeiro? O Rio de
Janeiro mudou só o Secretário, continua a mesma coisa. Se as Forças
Armadas não têm poder de polícia vão fazer o quê? Agora a minha
preocupação veja bem, eu coordenei a maior operação já feita pela
Polícia Federal em todos os tempos, em 90, em Roraima, que foi a
retirada dos Ianomâmis da área indígena, a retirada dos garimpeiros da
área indígena dos Ianomâmis. Eu comandei a maior operação existente
em toda história pela Polícia Federal. E lá tivemos a reunião com o alto
comando, com o general de brigada de Roraima, ele disse: “não, aqui as
Forças agora vão ficar sob o comando do Exército”. Eu digo: ‘General,
gostaria de dizer ao Senhor que não temos... a Polícia Federal não pode
ser subordinada a V. Exa.’. Primeiro, porque os Estatutos são diferentes.
Você vai dizer a um agente da Polícia Federal para fazer e ele vai dizer
“eu não vou fazer”! E eu vou fazer o quê? Então as leis são diferentes.
A Lei das Forças Armadas é uma e da Civil é outra. Agora, neste acaso,
a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estão na Legislação do
Exército, que diz na Constituição, como diz também o Código Penal
Militar, o Código de Processo Militar. Então são forças auxiliares.
Agora, a Polícia Civil, o Sistema Penitenciário é outra legislação. Então
o general vai ter dificuldade de comando imediato. Qual é a diferença?
Porque com o militar você diz: “se não vai, eu prendo”! A lei determina.
E o civil diz: “não, não vou fazer, eu vou embora”! Então o que ele vai
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fazer? É instaurar um procedimento e fazer uma apuração. Mas o fato
de imediato passou. Então essa é a dificuldade. Se o Exército, se as
forças armadas não têm poder de polícia, estão fazendo o quê no Rio
de Janeiro? Então nós temos que ter muito cuidado com intervenções.
E se a moda pega? Alguém já pensou o que é uma Ditadura? Veja na
Venezuela, veja no Brasil o que o povo passou, nossos antepassados
pela Ditadura. Já viu você perder seus direitos de ir e vir! Você estar em
casa de madrugada e sua casa ser invadida! Na maioria das vezes,
pessoas inocentes. Isto é gravíssimo! Uma irresponsabilidade do
Presidente da República. Uma irresponsabilidade do Presidente da
República. Penso que ele viu que não tinha como aprovar a PEC da
Previdência e disse ‘eu vou fazer essa intervenção para justificar essa
derrota’, só se pensa isso e o que eu, pessoalmente, não acredito que
tomou essa decisão por quê? Porque o Rio de Janeiro não está entre os
Estados, é o 10º. Tem 09 na frente dele e em que poderia ter intervenção
federal, com situações semelhantes. Mas estive aqui anotando alguma
coisa e o Rio de Janeiro por que chegou a esse ponto? Tiveram as
causas. Um exemplo, estive lendo agora na Revista VEJA, do dia 17 de
fevereiro de 2017, o que diz o jornalista Felipe Moura Brasil, jornalista
da VEJA, no dia 12 de fevereiro de 2017 disse, com o título: “Brizola
do Mundo”. O governador Leonel Brizola suspendeu toda ação da
polícia no morro do Rio de Janeiro, abrindo caminho para o regime
feudal dos traficantes de drogas que retribuíram a gentileza
popularizando a cocaína como Brizola. Não sou eu que estou dizendo,
é o jornalista. Nesse ambiente o campo tornou-se apropriado para a
proliferação da corrupção, os bicheiros com o seu poder financeiro,
passaram a satisfazer os interesses das autoridades, tem um amplo
leque financiando as escolas de samba, a classe política e corrompendo
a polícia, assim o jogo de bicho era visto, porém, não era enxergado.
A ordem predominante era olhar e não ver, para não contrariar a
grande massa interessada, destacando-se políticos, Polícias, Poder
Judiciário e os empresários. Em 1993, 14 chefões do bicho foram
presos no Rio de Janeiro, pela determinação da juíza Denise
Frossard... e aqui tem o nome das pessoas que foram presas, mas,
como o tempo está terminando, só para concluir. Outro exemplo também
do Rio de Janeiro que deve ser lembrado e para que sirva de exemplo
para os outros Estados, serve para exemplificar a força do crime
organizado, a Juíza Patrícia Lourival Acioli reprimiu os crimes
praticados, principalmente por policiais corruptos, o crime organizado
diminuiu e os seus sustentáculos, uma grande vitória para o Rio de
Janeiro, mas, porém a história não teve um final feliz, em agosto de
2011, a juíza foi assassinada por policiais que estavam sendo julgados.
Meus amigos, isto é uma reflexão, a meu ver, foi uma tomada incorreta
de decisão do Presidente da República e ainda eu ouvia quando da
aprovação pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal sem
ninguém discutir o assunto, querendo apenas servir ao Presidente da
República. Então, nós deputados da Base do Governo, nós temos que
ter vontade própria, aquilo que se viu ontem e antes de ontem, na
Câmara Federal e no Senado, é uma vergonha, a maioria das pessoas
votaram sem saber o que estava votando, só para agradar ao Presidente
da República. Uma decisão dessas é séria, deveria ter cumprido os dez
dias, a lei diz que tem...só para concluir Senhor Presidente, temos até
dez dias, foi uma irresponsabilidade tamanha. Aqui nós temos hoje
que veio do governo, da Secretaria de Segurança Pública, um projeto de
lei que há muitas coisas a serem consertadas, nós não podemos tirar
direitos, que as pessoas, os policiais já têm há muitos anos, criar
conselhos que ninguém sabe o que vai fazer. Então, nós temos que ter
a responsabilidade de ler, discutir, vamos fazer uma audiência pública
para que a gente possa saber o que está votando, por isso é que, no ano
passado, chegou o dia do encerramento e não tinha como se analisar
um projeto de lei grande que mexe com a estrutura de toda a polícia.
Aqui, na minha época, eu deixei o sistema de segurança integrado, nós
não podemos desintegrar um caso que deu certo, nós temos que
continuar com a integração, ou seja, onde tem uma delegacia regional,
tem que ter uma companhia independente ou um batalhão, tem que ter
um Ciretran, tem que ser de forma integrada. Só isso, Senhor Presidente.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO - Presidente, tempo
da liderança.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputada Nina, o Deputado Edilázio já estava
inscrito. A próxima é a senhora. Deputado Edilázio, por cinco minutos
pela liderança do PV, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente, caros celgas, galeria, imprensa.
Senhor Presidente, venho trazer à tona algo que o Deputado Wellington
já salientou aqui nesta Casa ainda ontem, o Vereador Marquinhos
também na Câmara Municipal, mas eu venho falar de uma guerra velada,
Senhor Presidente, que nós precisamos intervir e aqui eu peço o quanto
antes que o Secretário Jefferson Portela, juntamente com o Comandante
Geral, Coronel Pereira, possa intervir na situação que vem ocorrendo
junto a Polícia Rodoviária Militar e a nossa Polícia Militar.
Primeiramente, temos que repudiar a agressão sofrida por aquele jovem
no carnaval, pelo menos eu vi isso logo na Quarta-feira de Cinzas, e foi
noticiado isso nos telejornais e em alguns blogs, de um jovem que foi
covardemente agredido sem, aparentemente ali pelas imagens, motivo
algum, e o policial ali, naquele instante, o agrediu, jogou contra o carro,
ainda empunhou a arma. Uma jornalista que ali se encontrava, que
fazia as imagens, também ainda foi ameaçada no exercício de sua
profissão. O que me chamou atenção, Senhor Presidente, e aqui nesta
Casa há vários militares também que devem saber e, portanto, têm até
mais autoridade para falar sobre isso do que eu, Deputado Cabo Campos,
que não se encontra aqui presente, Deputado Júnior Verde, Deputado
Sousa, que são parlamentares que sempre também se engajam nessa
situação da segurança do nosso Estado. Mas, na Quarta-feira de Cinzas,
estive conversando com um oficial da Polícia Militar do Estado do
Maranhão, juntamente com um praça, e nessa conversa eles
confidenciaram, Deputado Adriano Sarney, a situação hoje da Polícia
Militar juntamente com esse batalhão de trânsito criado no ano passado
pelo Governador do Estado. Diversas discussões já vêm havendo entre
essa, teoricamente, irmãos de farda, mas hoje divergindo em ideologias.
E pude ali, Senhor Presidente, ver em conversas de WhatsApp, de
grupo de WhatsApp de militares, que ali eles me confidenciaram e me
mostraram essa guerra velada entre o batalhão de trânsito e os policiais
militares. E esse policial com o qual eu conversava me disse que os
colegas dele estavam revoltados, porque na segunda-feira de carnaval
estavam trabalhando na Madre Deus, saíram de lá já de madrugada
depois de muita chuva, no exercício da sua profissão, foram parados
pelo batalhão de trânsito. E ali, fardados, foram pedidos documentos,
fazer teste de bafômetro. Enfim, tudo foi feito. Foram liberados, mas
causou um constrangimento àquele militar aquela situação, uma vez
que eles estavam fardados vindo do seu ofício. E aí vamos mais adiante.
Ele me confidenciou que houve uma blitz, salve engano em Paço do
Lumiar, onde o batalhão de trânsito foi alvejado por um meliante que
ali não parou e foi alvejado. E o batalhão de trânsito pediu auxílio à
Polícia Militar do Estado. E os irmãos de farda ali no grupo de
WhatsApp disseram, e eu li, se negaram a ir prestar socorro, ou ir até
a ocorrência dos colegas de farda que foram alvejados. Depois, todos
nós, alguns de nós, e eu recebi um vídeo de um militar também, salve
engano do 9º batalhão, se negando a entregar documentos, se negando
e agredindo verbalmente o Batalhão de Trânsito. E o que eu senti dos
militares com os quais eu conversei? Para concluir, Senhor Presidente,
o que eu senti dos militares com quem eu conversei na quarta-feira de
cinzas, nos relatos que eu li, nos grupos de WhatsApp? Nós precisamos
que o coronel Pereira, o Secretário Jeferson Portela chamem os seus
comandantes dos batalhões da nossa capital, do estado do Maranhão,
chamem o coronel Augusto Magalhães também, que cheguem a um
denominador comum para que nós possamos evitar algo gravoso que
possa vir a ocorrer. Hoje o que está ocorrendo na corporação é uma
guerra velada entre ambos os batalhões, o da Polícia Militar de Trânsito,
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de Rodoviária Estadual e a Polícia Militar estadual. Então, eu peço
aqui que o Governador chame o Comandante-Geral, chame o
Comandante do Batalhão de Trânsito e os demais comandantes,
Secretário Jeferson Portela e que cheguem, líder Rogério Cafeteira, a
um denominador comum para evitar que algo pior venha a ocorrer,
porque os relatos que eu vi ali nos grupos de WhatsApp todos
externando que o Batalhão de Trânsito não é irmão de farda da Polícia
Militar, que não são policiais militares como é os praças ou os oficiais
da Polícia Militar. Porque a meu entender tudo é uma só polícia. Então
nós precisamos apaziguar isso. Precisamos também pedir aqui também
o auxílio da própria Comissão de Segurança para que possa intervir e
evitar que algo pior possa vir a acontecer, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Deputada Nina Melo, pela Liderança de
Oposição, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (Questão
de Ordem) – Senhor Presidente, eu gostaria que V. Exª me permitisse,
após a fala da Deputada Nina, que eu pudesse falar pela liderança do
governo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Tudo bem, Deputado.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO (sem revisão da
oradora) – Bom dia a todos, senhoras e senhores que nos assistem,
galeria, imprensa, servidores da Casa, deputadas e deputados. Estou
aqui hoje, Deputado Rogério Cafeteira, pelo 4º ano consecutivo, ou
seja, desde o início do meu mandato para cobrar providências, do
Governo do Estado, em relação à conclusão da MA-278, da MA-036
e da recuperação da conhecida 006. A MA-278, que liga o município de
São Francisco do Maranhão a Barão de Grajaú, por vezes tem sido
interditada pela população revoltada, porque as obras estão
praticamente paralisadas. Além disso, tem a força das chuvas, a força
do tempo que paulatinamente vai degradando essa estrada, porque
essa estrada era para ter sido inaugurada em 2016. Ela foi iniciada em
2014 e já deveria ter sido concluída. Esse recurso é um recurso do
BNDES e também do Fundo Estadual. O problema, o que é triste de
saber é que esse recurso, desse empréstimo do BNDES, nós estamos
pagando juros e a obra não está lá para a população. E o povo de São
Francisco não merece continuar nesse isolamento. Isso também é
verdade na MA-036, que liga o município de Passagem Franca a Lagoa
do Mato, o Prefeito Alex inúmeras vezes tem solicitado ao Governo do
Estado, e a todo esse grupo político, para que seja retomada essa obra
tão importante para o nosso Médio Sertão, no entanto até agora, neste
4º ano de governo, nenhuma atitude foi tomada com relação a essa
conclusão. E estou aqui novamente para cobrar para que seja tomada
uma atitude pelo Secretário de Infraestrutura, para retomar essa obra e
tão logo concluir. É lamentável que a população continue sendo iludida,
e cada vez mais desiludida. Com relação a MA-006, tenho batido,
tenho feito vídeos, principalmente no trecho que abrange de Arame,
Grajaú a Formosa da Serra Negra, que estive lá recentemente e não está
passando ônibus. A população do Arame e da Formosa tem que ir para
Grajaú para ir para o hospital para pegar um ônibus para ir para São
Luís, porque as empresa não vão mais até lá. A população está no mais
puro abandono e isso é inadmissível. O Governo do Estado precisa
tomar uma atitude. Nós estendemos o problema das chuvas, o problema
do recurso, etc, mas temos que tomar uma atitude, essa estrada precisa
urgentemente ser reformada para a população ter esse benefício, para
a população sair do isolamento. Pela atenção, obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Deputado Rogério Cafeteira, por cinco minutos,
pela Liderança do Governo.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa. Eu venho aqui hoje a esta tribuna para tratar de um
assunto que ontem foi colocado aqui pelo ilustre Deputado Adriano
Sarney e gostaria de fazer algumas ponderações sobre as suas
afirmativas. No que tange à questão onde o deputado diz que o
Maranhão tem a pior condição econômica do País, e fiscal. Primeiro, a
reportagem na qual o deputado se baseia, do Valor Econômico, ela foi
feita em dados preliminares, já que esses dados, pela legislação, só
serão oficialmente colocados no dia 5 de abril deste ano. Mas, veja
bem, aí não foi má-fé do jornal Valor Econômico, é porque o foco da
reportagem, na verdade, não é era a saúde financeira dos Estados, o
foco, senhoras e senhores deputados, foi importância da repatriação
para as economias dos municípios e dos Estados do Brasil. Importante
nós ressaltarmos a diferença de resultados primários de saldo em caixa.
E aqui eu queria fazer, dar um número: A disponibilidade de caixa do
Maranhão colocado em relatório da gestão fiscal, preliminar num
montante de 1,4 bilhões dos quais 69 milhões são oriundos de operações
de crédito, sobretudo do BNDES. Então, veja bem, nesse caso, fica
demonstrado que o saldo financeiro é superior ainda ao déficit colocado.
O deputado também afirmou que o Maranhão tinha a pior situação
fiscal. Isso não é verdade, ainda que eu levasse em consideração a
tabela que ele utilizou da reportagem do Valor Econômico, o Maranhão
não seria o pior. Nós seríamos o quinto e isso aqui se alguém se der ao
trabalho de ler a reportagem, senhoras e senhores deputados, vai ficar
muito claro que tanto o Maranhão quanto Alagoas, por exemplo,
tiveram esse resultado impactado por serem os Estados que mais
investiram e isso não entra nessa contabilidade. No que tange às despesas
e receitas com despesa de pessoal, o Maranhão é o 2º melhor. Se
formos levar também outros indicadores, que não apenas o resultado
primário na avaliação fiscal dos Estados, o Maranhão tem uma situação
ainda extremamente confortável. Despesas com pessoal: Nós temos
42,39% sobre a receita corrente líquida. Dívida consolidada: 51,33%
da receita corrente líquida. Limite para operações de crédito: 3,61%. E
regra de ouro. Além disso, nós temos que destacar que das 27 unidades
da Federação, apenas seis apresentaram resultado positivo e também é
importante ressaltar que a imprensa e órgãos de fiscalização têm colocado
o Maranhão, nos últimos três anos, como referência na questão
econômica e financeira. Aqui eu poderia citar alguns exemplos do
próprio Valor Econômico que classificou, em matéria de outubro do
ano passado, que o Estado tem proporcionalmente a segunda melhor
situação entre todos os entes da Federação no que se refere às despesas
com pessoal do Poder Executivo. Folha de São Paulo, dando conta de
que os Estados de Alagoas, Pará, Ceará, Maranhão e Piauí foram os
únicos cujas contas não se deterioraram nos últimos três anos. Jornal
O Globo já havia mostrado também que o Maranhão é o segundo
Estado que melhor controla os gastos em todo o país. Em dezembro, o
Boletim de Finanças, divulgado pelo Tesouro Nacional, também mostra
que o Maranhão tem saúde fiscal mais sólida do que tinha em 2014. É
importante ressaltar isso. Só para concluir, o Boletim de Finanças,
divulgado pelo Tesouro Nacional, não é por um órgão de imprensa, é
pelo Tesouro Nacional, mostra que o Maranhão tem saúde fiscal mais
sólida do que em 2014. Senhor Presidente, é muito claro que, se
levarmos em consideração o momento que o país vive agora e vivia em
2014, é óbvio que isso é fruto de uma gestão competente e séria,
porque para administrar com muito dinheiro é fácil, mas num momento
de crise é que realmente você tem o diferencial do administrador e do
gestor. É importante também ressaltar a nota de capacitação de
pagamentos, Capag, do Maranhão. Em 2014, senhoras e senhores
deputados, era nota C. Segundo boletins do Tesouro divulgados no dia
6 de dezembro do ano passado, o Maranhão agora tem a nota B,
desempenho que vem se mantendo desde 2015. Segundo a classificação
do Tesouro Nacional, as notas A e B indicam boa situação fiscal, já os
conceitos C e D sinalizam o contrário. Então, Senhor Presidente,
senhoras e senhores deputados, eu tenho certeza de que amanhã nós
poderemos, já que a sessão esvaziou, nos aprofundar no debate, mas
eu vim aqui porque acho inclusive perigosas as afirmativas feitas ontem
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desta tribuna pelo amigo e eminente Deputado Adriano Sarney, que
pegou uma parte da reportagem, pegou uma reportagem que tinha foto
da importância da repatriação para disseminar uma notícia que não é
verdadeira, de que o Maranhão teria a pior situação fiscal e financeira
do país. Isso, graças a Deus, é constatado por toda a imprensa e pelos
órgãos que têm por função fazer essas análises. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

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

Resumo da Ata da Sexta Sessão Ordinária da Quarta
Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia vinte 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 Fábio

Macêdo.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio
Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César
Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Fernando Furtado, Francisca
Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar
Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Nina Melo,
Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo
Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Vieira,
Sousa Neto, Valéria Macêdo, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes
os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre Almeida, Edivaldo Holanda,
Paulo Neto, Sérgio Frota, Stênio Rezende e Vinícius Louro.  O
Presidente, Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior e do Expediente que foi encaminhado à publicação. Em seguida,
concedeu a palavra aos Deputados Bira do Pindaré,  Glalbert Cutrim,
Júnior Verde, Fábio Braga, Sérgio Vieira, Rafael Leitoa e Wellington do
Curso. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente,
o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando o
Requerimento nº 016/2018, do Deputado Rafael Leitoa, que solicita
uma Sessão Extraordinária para discussão e votação em regime de
urgência do Projeto de Lei nº 353/2017, do Poder Executivo. Nesse
momento, o Deputado Eduardo Braide solicitou verificação de
“quórum” e informou que o Bloco Parlamentar Independente estava
em obstrução. Também declararam obstrução os Líderes do Bloco
Parlamentar de Oposição e do PEN. Constatada a existência de
“quórum” regimental para apreciação a matéria, o Presidente concedeu
a palavra ao Deputado Eduardo Braide para discutir o Requerimento
em questão, que se manifestou contrariamente ao pedido de urgência.
Encerrada a discussão o Requerimento foi submetido ao Plenário, em
votação nominal, sendo o mesmo aprovado conforme relação anexa. O
recurso do Deputado Wellington do Curso, contra a decisão da Mesa
que indeferiu o Requerimento nº 014/2018, de sua autoria, foi transferido
para a próxima Sessão, devido a ausência do autor em Plenário, bem
como os Requerimentos nºs: 020, 021, 022 e 023/2018, também de
autoria do Deputado Wellington do Curso. Em seguida, foi aprovado o
Requerimento nº 017/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde,
encaminhando mensagem de aplausos e congratulações ao Coronel da
Polícia Militar, Senhor 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; 018/2018, de autoria
do Deputado Professor Marco Aurélio,  solicitando que seja designada
uma Sessão Solene para a concessão do título de Cidadão Maranhense

ao Senhor Carlos Hermes Ferreira Cruz e para entrega de Medalha
“Manuel Beckman” ao Tenente Coronel PM, Senhor George Silva
Cavalcante, a ser realizada no dia 14 de março de 2018.  Em votação
nominal, conforme relação anexa, foi aprovado o Requerimento nº 026/
2018, de autoria dos Deputados Edivaldo Holanda e Zé Inácio,
solicitando regime de urgência para o Projeto de Lei nº 365/17, autoria
do Poder Executivo. Por fim, foram aprovados em votação simbólica
os Requerimentos nºs: 027/2018, do Deputado Sousa Neto, solicitando
que seja realizada no dia 23 de fevereiro uma Sessão Solene para a
entrega da Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor
Clélio Silveira Filho e 028/2018, do Deputado Rafael Leitoa, solicitando
que seja votado em regime de urgência o Projeto de Lei nº 354/17, do
Poder Executivo. Na forma do Regimento Interno desta Casa, foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Projetos de
Lei nºs: 236 e 249/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide e o
Requerimento nº 029/2018, de autoria do Deputado Antônio Pereira.
No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador inscrito.
No tempo dos Blocos e Partidos a Deputada Andrea Murad falou pelo
Bloco Parlamentar de Oposição;  o Deputado Rigo Teles falou pelo
Partido Verde e o Deputado Adriano Sarney falou pela Liderança deste
Partido. No Expediente Final não houve orador inscrito. Nada mais
havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo
que lido e aprovado será devidamente assinado. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 21 de
fevereiro de 2018.

Ata da Sexta Sessão Ordinária da Quarta Sessão
Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia vinte 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 Fábio

Macêdo.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio
Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César
Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Fernando Furtado, Francisca
Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar
Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Nina Melo,
Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo
Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Vieira,
Sousa Neto, Valéria Macêdo, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes
os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre Almeida, Edivaldo Holanda,
Paulo Neto, Sérgio Frota, Stênio Rezende e Vinícius Louro.  O
Presidente, Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, em
nome do povo e invocando a proteção de Deus. Em seguida, efetuou-
se a leitura da texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
seguinte Expediente: Projeto de Lei nº 020/18, de autoria do Deputado
Antônio Pereira, que considera de utilidade pública a As-sociação dos
Pais e Amigos dos Excepcionais de Se-nador La Rocque; Requerimentos
nºs: 029/18, do Deputado Antônio Pereira, solicitando que seja
dispensado de pauta para recebimento de emendas o Projeto de Lei
020/2018, de sua autoria; 030/18, do Deputado Rogério Cafeteira,
solicitando que seja realizada uma Audiência Pública, através da
Comissão de Obras e Serviços Públicos, em data previamente definida,
para tratar sobre os problemas vividos pelos moradores dos imóveis
construídos pela Construtora Cyrela; 031/18, do Deputado Fábio
Macêdo, para que sejam registrados nos anais da Casa mensagem de
pesar pelo falecimento do Senhor Jossival Satumino, Vereador do
Município de Pedreiras, ocorrido no dia 19 do mês em curso; Indicações
nºs: 031/18, do Deputado Antônio Pereira, ao Senhor Governador do
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Estado, Flávio Dino, bem como ao Senhor Secretário de Estado de
Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando a construção de um mercado
pú-blico no Município de Ribamar Fiquene; 032/18, ainda do Deputado
Antônio Pereira ao  Governador do Estado e ao Secretário de Estado
de Infraestrutura, solicitando a doação de retroescavadeira para o
Município de Lajeado Novo; 033/18, do Deputado Wellington do Curso,
ao Senhor Prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, ao Senhor
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Antônio Araújo, e
ao Senhor Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, Canindé
Barros solicitando serviços de asfaltamento, drenagem e instalação de
abrigos para espera de ônibus na Avenida José Sarney, Bairro Jardim
São Cristóvão; 034/18, também do Deputado Wellington do Curso, ao
Prefeito de São José de Ribamar, Luís Fernando e ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos Glauber Miranda Garrêto,
solicitando o asfaltamento, drenagem na Avenida General Arthur
Carvalho; 035/18, do Deputado Raimundo Cutrim, ao Governador do
Estado e ao Secretário de Estado de Infraestrutura solicitando a
construção de uma ponte de concreto, entre os Povoados Cruzeiro e
Vertente, localizados no Município de São João Batista; 036/18, do
Deputado Bira do Pindaré, ao Governador do Estado do Maranhão,
solicitando que determine ao órgão competente que incorpore a rodovia
vicinal Estrada da Vitória à malha rodoviária estadual, com sua inclusão
no Mapa Rodoviário Estadual. Não havendo mais matéria para leitura,
o Presidente encaminhou à publicação a matéria lida pelo primeiro
Secretário e deferiu as Indicações acima mencionadas. Em seguida,
concedeu a palavra ao Deputado Bira do Pindaré que discorreu sobre
um conflito fundiário na Comunidade do Engenho em São José de
Ribamar.  Na sequência, o Deputado Glaubert Cutrim agradeceu a
todos que o indicaram para compor a Comissão de Constituição Justiça
e Cidadania. O Parlamentar também discorreu sobre a cassação do
mandato do Prefeito do Município de São João do Carú. O Deputado
Júnior Verde defendeu a importância da convocação e nomeação dos
concursados “subjudices” da Polícia Militar. Com a palavra, o Deputado
Fábio Braga leu o texto do Senhor Geogino Melo e Silva em homenageou
ao escritor Benedito Buzzar, Presidente da Academia Maranhense de
Letras, pela passagem dos seus 80 anos, solicitando que o mesmo seja
registrado nos Anais desta Casa. Por sua vez, o Deputado Sérgio Vieira
agradeceu ao Governador do Estado pela implantação da escola integral
no Município de Açailândia, destacando a importância desse modelo
de ensino para o fortalecimento da educação. O Parlamentar também
defendeu a implantação do Curso de Direito no Campus da UEMA de
Açailândia. O Deputado Rafael Leitoa, no seu turno, agradeceu ao
Secretário de Estado da Educação e ao Governador do Estado pela
conclusão das Obras da Escola Militar Tiradentes, no Município de
Timon.  Por fim, ouviu-se o Deputado Wellington do Curso que
destacou o Projeto de Lei de sua autoria que proíbe a retenção de
veículos em razão do não pagamento de impostos. Esgotado o tempo
regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando o Requerimento nº 016/2018, do
Deputado Rafael Leitoa, que solicita uma Sessão Extraordinária para
discussão e votação em regime de urgência do Projeto de Lei nº 353/
2017, do Poder Executivo. Nesse momento, o Deputado Eduardo Braide
solicitou verificação de “quórum” e informou que o Bloco Parlamentar
Independente estava em obstrução. Também declararam obstrução os
representantes do Bloco Parlamentar de Oposição e do PEN.
Constatada a existência de “quórum” regimental para apreciação da
matéria, o Presidente concedeu a palavra ao Deputado Eduardo Braide
para discutir o Requerimento em questão, que se manifestou
contrariamente ao pedido de urgência. Encerrada a discussão o
Requerimento foi submetido ao Plenário, em votação nominal, sendo o
mesmo aprovado conforme relação anexa. Na sequência, o recurso do
Deputado Wellington do Curso, contra a decisão da Mesa que indeferiu
o Requerimento nº 014/2018, de sua autoria, foi transferido para a
próxima Sessão, devido a ausência do autor em Plenário, bem como os
Requerimentos nºs: 020, 021, 022 e 023/2018, também de autoria do
Deputado Wellington do Curso. Em seguida, foi aprovado o

Requerimento nº 017/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde,
encaminhando mensagem de aplausos e congratulações ao Coronel da
Polícia Militar, Senhor 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; 018/2018, de autoria
do Deputado Professor Marco Aurélio,  solicitando que seja designada
uma Sessão Solene para a concessão do título de Cidadão Maranhense
ao Senhor Carlos Hermes Ferreira Cruz e para e entrega de Medalha
“Manuel Beckman” ao Tenente Coronel PM, Senhor George Silva
Cavalcante, a ser realizada no dia 14 de março de 2018.  Em votação
nominal, conforme relação anexa, foi aprovado o Requerimento nº 026/
2018, de autoria dos Deputados Edivaldo Holanda e Zé Inácio,
solicitando regime de urgência para o Projeto de Lei nº 365/17, de
autoria do Poder Executivo. Por fim, foram aprovados em votação
simbólica os Requerimentos nºs: 027/2018, do Deputado Sousa Neto,
solicitando que seja realizada no dia 23 de fevereiro uma Sessão Solene
para a entrega da Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”
ao Senhor Clélio Silveira Filho e 028/2018, do Deputado Rafael Leitoa,
solicitando que seja votado em regime de urgência o Projeto de Lei nº
354/17, do Poder Executivo. Na forma do Regimento Interno desta
Casa, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária
os Projetos de Lei nºs: 236 e 249/2017, de autoria do Deputado Eduardo
Braide e o Requerimento nº 029/2018, de autoria do Deputado Antônio
Pereira. No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador
inscrito. No tempo dos Blocos e Partidos a Deputada Andrea Murad
falando pelo Bloco Parlamentar de Oposição anunciou a paralização
geral dos enfermeiros da cidade de Imperatriz. O Deputado Rigo Teles,
usando a palavra pelo Partido Verde, informou a classe empresarial e a
classe política do município de Grajaú que o núcleo de atendimento do
SEBRAE permanecerá neste município, havendo apenas uma mudança
de nomenclatura na denominação deste núcleo. Pela Liderança deste
Partido, o Deputado Adriano Sarney relatou que, segundo dados do
levantamento do Tesouro Nacional e da Fazenda Estadual publicado
no Jornal Valor Econômico, o Maranhão tem apresentado repetidos
déficits primários ao longo dos últimos anos. No Expediente Final não
houve orador inscrito. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada
e lavrada a presente Ata que lida e aprovada será devidamente assinada.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 20 de fevereiro de 2018. Deputado Othelino Neto - Presidente.
Deputado Zé Inácio - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado
Fábio Macêdo - Segundo Secretário, em exercício.

R E S E N H A

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 20 DO MÊS DE FEVEREIRO,
DO ANO DE 2018, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PROCEDIDA
PELO SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM,
PRESIDENTE DA COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI
E XXI, DO  ART. 40, DO REGIMENTO INTERNO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – PRESIDENTE
MARCO AURÉLIO
EDUARDO BRAIDE
CARLINHOS FLORÊNCIO
ROGÉRIO CAFETEIRA

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS - 2017
PROJETO DE LEI Nº 339/2017 – REGULAMENTA o §, 5,

do art. 19, da Constituição do Estado do Maranhão  e dá outras
providências.

AUTORIA: Deputado JOSIMAR DO MARANHÃOZINHO
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RELATORIA: Deputado ANTÕNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 342/2017 –TORNA obrigatória, em

todos os supermercados e congêneres, a adaptação de 5% (cinco por
cento) dos carrinhos de compras às crianças e adolescentes com
deficiência ou mobilidade reduzida.

AUTORIA: Deputada ANDRÉA MURAD
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 343/2017 – DISPÕE sobre a

transparência na Política Estadual de Regulação do Sistema Único de
Saúde – SUS no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputada ANDRÉA MURAD
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 344/2017 – DETERMINA 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 publicação do contrato no Diário Oficial e a tiragem
da referida publicidade.

AUTORIA: Deputada ANDRÉA MURAD
RELATORIA: Deputado ROGÉRIO CAFETEIRA
PROJETO DE LEI Nº 352/2017 – DISPÕE sobre a

obrigatoriedade de identificação de passageiro de transporte público
intermunicipal, quando o percurso da viagem seja igual ou superior a
100 km (cem quilômetros).

AUTORIA: Deputado SÉRGIO FROTA
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
PROJETO DE LEI Nº 355/2017 – ALTERA o inciso III do

art. 2º, DA Lei 8.945 de 13 de abril de 2009, que DISPÕE sobre a
isenção de taxas cartorárias às Entidades e Instituições sem fins
lucrativos.

AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 356/2017 – DISPÕE sobre a alteração

na Lei nº 10.218 de 27 de março de 2015.
AUTORIA: Deputado CÉSAR PIRES
RELATORIA: Deputado ROBERTO COSTA
PROJETO DE LEI Nº 357/2017 – CONCEDE bonificação

de 10% em concursos públicos ao cidadão maranhense nato ou cidadão
que comprovar domicílio no Maranhão não inferior aos 12 (doze)
meses que antecederem a data de publicação no edital.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 360/2017 – DISPÕE sobre os anúncios

publicitários da Administração Direta, Empresas Públicas, Estatais,
Autarquias, Fundações, Assembléia Legislativa, Poder Judiciário,
Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Estado
do Maranhão.

AUTORIA: Deputado ADRIANO SARNEY
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 361/2017 –ACRESCENTA dispositivos

à Lei 10.402/2015 que DISPÕE a criação do Programa Artesanato do
Maranhão, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado ADRIANO SARNEY
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 362/2017 – DISPÕE sobre a

obrigatoriedade da  construção ou adaptação de fraldários acessíveis
aos frequentadores de shopping centers e estabelecimentos similares,
e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado ADRIANO SARNEY
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 363/2017 – ALTERA dispositivo da

Lei nº 10.286, de 21 de julho de 2015, que CRIA o Programa Estadual
“Cidadão do Mundo, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado ADRIANO SARNEY
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 052/2017
– CONCEDE a Medalha “Manuel Beckman” ao Senhor CLÉLIO
SILVEIRA FILHO.

AUTORIA: Deputado SOUSA NETO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 054/2017

– CONCEDE a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”
ao Coronel QOPM JORGE ALLEN GUERRA LUONGO, sub-
Comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão.

AUTORIA: Deputado ROGÉRIO CAFETEIRA
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 056/2017

– CONCEDE a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”
ao Reverendíssimo Padre CLÁUDIO SOUSA FERNANDES.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 057/2017

– CONCEDE a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”
ao Jornalista  Senhor PEDRO BATISTA FREIRE.

AUTORIA: Deputado OTHELINO NETO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 263/2017 – (MENSAGEM

GOV. Nº 120/2017) – ALTERA a Lei nº 9.878, de 18 de Julho de 2013,
que CRIA o Conselho Estadual de Esporte e Lazer do Maranhão e a
Lei nº 8.702, de 05 de novembro de 2007, que CRIA o Fundo Estadual
de Esportes.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 264/2017 – (MENSAGEM

GOV. Nº 121/2017) – DISPÕE sobre a criação e transformação de
organizações policiais militares da Polícia Militar do Maranhão e dá
outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 265/2017 – (MENSAGEM GOV.

Nº 122/2017) – ALTERA o efetivo disposto no Quadro de Cargos
Efetivos do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão,  e dá outras
providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 266/2017 – (MENSAGEM GOV.

Nº 123/2017) – ALTERA a Lei nº 10.693, de 28 de setembro de 2017,
que INSTITUI a 2ª Edição do Programa Moto Legal, concedendo
benefícios para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) e da Taxa de Licenciamento.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 022/2017 –

DISPÕE sobre a criação do Fundo Estadual do Programa Artesanato
do Maranhão (FUNART).

AUTORIA: Deputado ADRIANO SARNEY
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
MENSAGEM  GOV. Nº 112/2017 – Emitido ao VETO

PARCIAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 327/2017, que DISPÕE
sobre a composição da guarda prisional e a concessão de indenização
para aquisição de fardamento, e dá outras providências, de iniciativa
do PODER EXECUTIVO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
MENSAGEM  GOV. Nº 128/2017 – Emitido ao VETO TOTAL

aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 286/2017, que DISPÕE sobre a
prioridade de contratação de mão-de-obra maranhense em refinarias de
petróleo e complexos siderúrgicos no Estado do Maranhão, e dá outras
providências, de iniciativa do Deputado WELLINGTON DO CURSO..

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ROGÉRIO CAFETEIRA
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MENSAGEM  GOV. Nº 129/2017 – Emitido ao VETO

PARCIAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 332/2017, que DISPÕE
sobre o Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos do Quadro de Pessoal
Efetivo da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão,
e dá outras providências, de iniciativa do TRIBUNAL DE CONTAS.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ROGÉRIO CAFETEIRA
MENSAGEM  GOV. Nº 132/2017 – Emitido ao VETO

TOTAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 299/2017, que ALTERA a
redação dos arts. 1º e 2º da Lei nº 9.926, de 25 de setembro de 2013, que
DISPÕE sobre a isenção de tarifa de embarque no Ferry-Boat, no
âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras providências, de iniciativa
do Deputado JOSIMAR DO MARANHÃOZINHO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
MENSAGEM  GOV. Nº 133/2017 – Emitido ao VETO

PARCIAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 142/2017, que INSTITUI
a Política Estadual de Incentivo à Geração e ao uso da Energia Solar-
Pró Solar, e dá outras providências, de iniciativa da Deputada ANA
DO GÁS.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
MENSAGEM  GOV. Nº 134/2017 – Emitido ao VETO

TOTAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 295/2017, que DISPÕE
sobre a obrigatoriedade dos Municípios no âmbito do Estado do
Maranhão terem o trânsito integrado ao SNT, e dá outras providências,
de iniciativa do Deputado CÉSAR PIRES.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS - 2018
PROJETO DE LEI Nº 001/2018 – AUTORIZA o Poder

Executivo a celebrar contrato de concessão de colaboração financeira
não reembolsável com o Banco Nacional do Desenvolvimento Social –
BNDES e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 002/2018 – INSTITUI o Código de

Proteção aos animais no Estado do Maranhão e dá providências
correlatas.

AUTORIA: Deputado RIGO TELES
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 003/2018 – ALTERA dispositivos da

Lei nº 9.067, de 24/11/2009, que DISPÕE sobre a construção de
estações de tratamento de esgotos sanitários em edifícios e condomínios,
e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado RICARDO RIOS
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 004/2018 – DISPÕE sobre rios

pertencentes às bacias hidrográficas localizadas no Maranhão como
área de preservação permanente, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado  WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 005/2018 – INSERE no Calendário

Cultural, Turístico e Religioso do Estado do Maranhão, o “Festejo de
São Sebastião”, no município de Carutapera.

AUTORIA: Deputado JOSIMAR DO MARANHÃOZINHO
RELATORIA: Deputado CARLINHOS  FLORÊNCIO
PROJETO DE LEI Nº 006/2018 – CRIA a semana de incentivo

à prática de esportes nos estabelecimentos de ensino público do Estado
do Maranhão.

AUTORIA: Deputada ANDRÉA MURAD
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 007/2018 – DISPÕE sobre a

obrigatoriedade da divulgação dos valores arrecadados com as multas
de trânsito e sua destinação.

AUTORIA: Deputada ANDRÉA MURAD
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 008/2018 – DISPÕE sobre o ensino de

noções básicas da Lei Maria da Penha, no âmbito das Escolas Estaduais
do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputada ANDRÉA MURAD
RELATORIA: Deputado ROBERTO COSTA
PROJETO DE LEI Nº  009/2018  – REVOGA a Lei nº 8.662,

de 05 de setembro de 2007, que CONSIDERA de Utilidade Pública a
Associação Cultural Recriar do Caratatiua- ACRDC.

AUTORIA: Deputado STÊNIO REZENDE
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 010/2018 – CONSIDERA de Utilidade

Pública a Associação Folclórica e Cultural Bumba Meu Boi Caprichoso
do Vale do Itapecuru de Codó-Ma, com sede e foro no Município de
Codó-Ma.

AUTORIA: Deputado CÉSAR  PIRES
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 012/2018 – DENOMINA de Doutor

HUMBERTO COUTINHO, o Hospital dos Servidores do Estado do
Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado STÊNIO REZENDE
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
MENSAGEM  GOV. Nº 001/2018 – Emitido ao VETO

PARCIAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 219/2017, que OBRIGA
todas as casas noturnas que oferecem músicas ao vivo: mecânica e/ou
eletrônica, no Estado do Maranhão, fixarem placas informativas
referentes a valor do ingresso e/ou couvert artístico cobrado, de iniciativa
da Deputada ANA DO GÁS.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
MENSAGEM  GOV. Nº 002/2018 – Emitido ao VETO

TOTAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 296/2017, que DISPÕE
sobre a obrigatoriedade de as empresas que utilizam ou prestam serviços
de entrega em motocicletas, motonetas e ciclomotores fornecerem os
equipamentos de segurança exigidos para o uso desse transporte e dá
outras providências, de iniciativa do Deputado CÉSAR PIRES.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
MENSAGEM  GOV. Nº 003/2018 – Emitido ao VETO

TOTAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 025/2017, que OBRIGA o
Estado do Maranhão somente a contratar empresas que possuam, no
mínimo, 5% (cinco por cento) de empregados do sexo feminino no seu
quadro profissional, de iniciativa da Deputada ANA DO GÁS.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 20 de fevereiro de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 261/2018

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos
em comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
os níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica
Legislativa, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/
2009, datada de 01 de julho de 2009,
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R E S O L V E:

Art. 1º - Classificar de acordo com a tabela em anexo, os
servidores ocupantes de cargos em comissão.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeito financeiro, a partir de 1º de janeiro do ano em curso, revogadas
as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 20 de

fevereiro de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente.
Deputado STENIO REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado ZÉ INACIO - Segundo Secretário, em exercício

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 261/2018
MATRÍCULA N O M E                                           NÍVEL
1646629 Lindomar Vieira Costa XII
1646587 Jozivaldo dos Santos Correia XV
1646769 Maria Assunção Moraes Neta IV
1637602 Edvan Pimenta Figueiredo XV

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 262/2018

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos
em comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
os níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica
Legislativa, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/
2009, datada de 01 de julho de 2009,

R E S O L V E:

Art. 1º - Classificar de acordo com a tabela em anexo, os
servidores ocupantes de cargos em comissão.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeito financeiro, a partir de 15 de janeiro do ano em curso, revogadas
as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 20 de

fevereiro de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente.
Deputado STENIO REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado ZÉ INACIO - Segundo Secretário, em exercício

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 262/2018

MATRÍCULA N O M E                                         NÍVEL
1647049 Soraia Santos Sodré Barros               XVII

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 263/2018

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos
em comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
os níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica
Legislativa, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/
2009, datada de 01 de julho de 2009,

R E S O L V E:

Art. 1º - Classificar de acordo com a tabela em anexo, os
servidores ocupantes de cargos em comissão.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, com efeito financeiro, a partir de 1º de fevereiro do ano em
curso, revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 20 de

fevereiro de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente.
Deputado STENIO REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado ZÉ INACIO - Segundo Secretário, em exercicio

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 263/2018

MATRÍCULA N O M E                                       NÍVEL
1646611 Marcos Antonio B. Soares XV
1646793 Alexandre Vitor F. Trovão XV
1646637 Viviane Ferreira XVII
1646751 Maria Luiza Alves Matias XIII
1646512 Renato Elias Aguiar Farias XVII
1646850 Jean Feitosa Correa XV
1646546 Assenção de Maria Dias XV
1646785 Robson Almeida Pinheiro XIV
1646579 Francisco de Assis P. Soares XIII
1646652 Ed Carlos Pereira Reis XIII
1646884 Suellen Natália F. Duarte XIII
1646777 Nestor de Jesus Nogueira Júnior XIV
1646868 Alcenio Diniz Martins Neto XIV
1646645 Aloisio D. Brito Passos Pinheiro XII
1646520 Rafael Sousa Oliveira XVII
1646736 Marcus Sued de Lima Pinheiro XV
1646876 Raimundo Nonato Silva XI
1646553 Rildo de Jesus C. do Rosário X
1646801 Moises Veras Santos XIII
1646538 Isadora Leda Praga XV
1646694 Italo dos Santos Pereira XV
1646660 Joynara dos Santos Serra XIV
1646595 Bianca Daniely de Sousa da Silva XII
1646686 Maria Karolina Lima de Araújo XI
1646678 Louise Alves Duarte XIV
1646892 Keylane Souza Rodrigues XIV
1646603 Daniele Alves Barroso XV
1646702 Nilton Cezar Mendes Dutra XV
1646728 Joabson Costa Pinheiro Junior XVII
1646710 Harley Wandey Teles R. Brissac XVII
1646843 Jessica Matos de Oliveira XV
1646819 Fernanda Praseres Silva XV
1646835 Romero Jose Lapa de Lucena XV
1644871 Edmilson Santos Tavares Junior XV
1632181 Tatiane Cristine S. Gomes XV
1643261 Juvenal da C. F. Santos Junior XV
1632017 Daniela Julian P. Ribeiro XV
1646918 Fernanda Cardoso Gonçalves XV
1646827 Mayrlane de Almeida Silva XV
1647270 Francisco Jose Viana Gomes XI
1646926 Itibire Benjamim B. Juca XV
1647122 Eduardo da Hora Macedo IX
1646959 Valtair Barbosa Lima IX
1646934 Davidson Carlos P. Pestana IX
1647304 Francisco Flavio Lima Furtado XIII
1642420 Lucilene de Oliveira XV
1646942 Thalita Costa Nascimento XV
1646967 Diana Gonçalves Cutrim XV
1646900 Eliane Araujo Moreira XI
1646975 Leumas Rendder C. Figueiredo XIV
1647072 Nilton Cesar Lima Alves VII
1646991 Charles Enoque C. Silva XIV
1646983 Maria Esdriana da Silva Lucas XV
1647064 Luiz Pedro de Oliveira e Silva VII
1647007 Helton Dominice Conceição XI
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1647056 Natalia Ferreira G. Coutinho XV
1647031 Kelly Christine Moura Coelho Araujo XI
1647015 Halex Sieber Junior XIV
1647197 Gregorio Cantanhede Viegas Filho XV
1647163 Domingos Albuquerque Paz XIII
1647239 Gabriela Oliveira Ribeiro XI
1647130 Milena Maria de Sá F. Araujo XIV
1647098 Mateus Coelho Maia Lago XII
1647205 Elizete Sousa Teixeira Lopes XV
1647114 Carlos Alberto Ferreira da Silva XV
1647213 Luiz Felipe Rabelo Ribeiro XV
1647106 Josefa Equiteria G. Muniz de Farias XV
1630995 Jean Rodrigues Alves Costa XV
1634310 Vinicius Leitão Machado XV
1641224 Aritussa Marbel Pinto de Lima XV
1624071 Camila Pinheiro Borges XIV
1633882 Nadia Rejanne Rodrigues Castro VIII
1632850 Paulo Victor Souza XIV
1639632 Tacila Mayara da Silva Corrêa XII
1647080 Francisco de Assis Soares Braga XI
1629609 Eduardo do Espirito S. Silva XII
1642438 Glaucione Pereira Pedrozo XV
1635168 Diogenes Cleon B. Azevedo XVI
1215169 Sergio Mariano de A. Farah X
1621226 Denis Moreira Santos XIII
1646397 Flaubia Lima Nunes XV
1645936 Vanubia Lima Teixeira Jacome XV
1603901 Kamylla Dias Magalhães XII
1634278 Daise dos Remedios M. Rego XV
1610351 Jania Natilda Sousa de Matos IX
1407568 Francisco Jairo V. da Silva XIII
1613470 Flavia Cristine de F. Boueres XV
1643303 Sandra Soares de Sousa XV
1642016 Francyelh Arouche O. Garreto XV
1626175 Doris Day Almeida Araujo XV
1613132 Eloilde Oliveira Lima XV
1395987 Leilian Maedja da Silva Ferro XV
1643626 Cleany Veloso Freitas XV
1631811 Demerson de Lima Silva XV
1645316 Jakellyne Silva dos Santos XV
1636836 Patricia de Sousa Trindade IX
1643717 Airton Oliveira Bruzaca VII
1645993 Matheus da Silveira Colaço XV
1646207 Rildo Nunes Lima XV
1646017 Maria dos Reis da Silva Santos XV
1646231 Joteal Oliveira da Silva XV
1647254 Viviane das Graças Viegas Nunes XI
1629831 Mario André Pereira de Sousa XV
1647189 Elvis Alves de Souza XV
1647288 Rozilda de Sá Coutinho Rocha XV
1647155 Rosangela de Fatima Madeira Gomes XV
1647262 Edmilson de Jesus Viegas Reis XV
1643162 Marcio Vinicius Doudement Vieira XV
1647171 Viviane Maria Lopes de Alcobaça XV
1637784 Josiane dos Santos Rosendo XV
1645415 Janaina Rabelo R. Maciel XV
1647296 Maria Mariana Fonseca Guimarães XV
1647247 Raimundo de Jesus Cavalcante Frazão XV
1631936 Maria Arlete de A. Rodrigues II
1614338 Rosa Nira Viana dos Santos XVII
1641596 Cicero Gomes dos Santos XIII
1643618 Amanda Carolina P. G. Mendes XV
1643824 Francisco Ferreira da Cruz Neto XV
1647320 Jhonnathan Almeida Carvalho IV
1647312 Silvio Cesar Santos Conceição IV
1647338 Fabiano Jefferson Diniz Araujo IV
1647346 Eider Cutrim Serra Junior IV
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