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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27/02/2018 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE: Deputado Professor Marco Aurélio

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27.02.2018

I – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA

(REQ.  Nº 034/2018)

1. PROJETO DE LEI Nº 018/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, QUE CONSIDERA
PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO MARANHÃO OS
BLOCOS TRADICIONAIS MARANHENSES EM ATIVIDADE NO
ESTADO. DEPENDE DE PARECERES DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, E COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E CIÊNCIA E
TECNOLOGIA.

II – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2. PROJETO DE LEI Nº 236/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE DISPÕE SOBRE A
OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA
ANUAL, COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, PARA
UTILIZAÇÃO DE BRINQUEDOS EM PARQUES INFANTIS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL OU ENSINO FUNDAMENTAL
PÚBLICO OU PRIVADO, PARQUES PÚBLICOS DE DIVERSÃO,
CLUBES, CONDOMÍNIOS, HOTÉIS E SIMILARES E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS
DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO CARLINHOS
FLORÊNCIO; OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – RELATOR
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ.

3. PROJETO DE LEI Nº 249/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE DISPÕE SOBRE AS
DIRETRIZES DA POLÍTICA ESTADUAL DE ESTÍMULO,
INCENTIVO E PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL
DE STARTUPS. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
– RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO; ASSUNTOS
ECONÔMICOS – RELATOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR.

III – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA
 REQ. (Nº 037/2018).

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 004/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO
AURÉLIO, QUE CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ
MARANHENSE A SENHORA MARIA DALVA DE MEDEIROS.
DEPENDE DE PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 005/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO
AURÉLIO, QUE CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO

MARANHENSE AO SENHOR ARMELINDO FERRARI JÚNIOR,
NATURAL DA CIDADE DE FERNANDÓPOLIS/SP. DEPENDE
DE PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA.

IV – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

6. REQUERIMENTO Nº 036/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACÊDO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE LOGO APÓS A
PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 010/2017, DE SUA AUTORIA, QUE DISPÕE SOBRE A
CONCESSÃO DE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO
“JACKSON LAGO” PARA A SENHORA TEREZINHA RÊGO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DA AUTORA
EM PLENÁRIO (1º SESSÃO).

7. REQUERIMENTO Nº 039/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOSIMAR MARANHÃOZINHO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISPENSADO DE
PAUTA E ENVIADO À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA PARA EMISSÃO DE PARECER, O
PROJETO DE LEI Nº 022/2018, SUA AUTORIA, QUE CONSIDERA
DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
DA NOVA JERUSALÉM E EURICO GALVÃO – AMNJEG, NO
MUNICÍPIO DE SANTA INÊS – MA.

8. REQUERIMENTO Nº 040/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ANTECIPADA PARA O DIA 04 DE
ABRIL DE 2018 A SESSÃO ESPECIAL VOLTADA PARA O
FOMENTO E APOIO À CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2018,
CUJO TEMA É “FRATERNIDADE E SUPERAÇÃO DA
VIOLÊNCIA”.

9. REQUERIMENTO Nº 041/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, A SESSÃO SOLENE PARA
COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DO CURSO DE DIREITO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – UFMA, JÁ
APROVADA POR ESTA CASA, SEJA REALIZADA NO DIA 25
DE ABRIL DE 2018.

10. REQUERIMENTO Nº 044/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA,
O PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 009/2018, DE
AUTORIA DA MESA DIRETORA.

11. REQUERIMENTO Nº 045/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROF. MARCO AURÉLIO, REQUER QUE DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME
DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA,
O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2018, DE
AUTORIA DA MESA DIRETORA.

12. REQUERIMENTO Nº 046/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA,
O PROJETO DE LEI Nº 012/2018, SUA AUTORIA.
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V - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

13. REQUERIMENTO Nº 038/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO VINICIUS LOURO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA RETIRADO DE TRAMITAÇÃO O
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 053/2017, DE SUA AUTORIA.

14. REQUERIMENTO Nº 042/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA
AUSÊNCIA, NA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 21 DE FEVEREIRO
DO ANO EM CURSO, TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPAÇÃO
EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE
CAROLINA, QUE TEM COMO OBJETIVO DISCUTIR A
IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL DE
RESSOCIALIZAÇÃO EM CAROLINA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 27/02/2018 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 024/18, de autoria do Senhor

Deputado Júnior Verde, que institui o Dia Estadual do Policial Civil e
o inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 025/18, de autoria do Senhor
Deputado Júnior Verde, que institui o Dia Estadual em homenagem
aos Policiais Civis, mortos em serviço, e os inclui no Calendário Oficial
de Eventos do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 026/18, de autoria da Senhora
Deputada Nina Melo, que fica instituída, no âmbito do Estado do
Maranhão, a divulgação dos serviços “Disque 100”, para denúncia de
práticas de abuso e exploração a crianças, adolescentes e violência
contra idosos, e do “Disque 180”, para denúncia de práticas de violência
contra mulher, ao final das propagandas televisivas do Governo do
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 027/18, de autoria da Senhora
Deputada Nina Melo, que dispõe sobre a Instituição da Semana de
Combate à Pedofilia no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

5. PROJETO DE LEI Nº 028/18, de autoria do Senhor
Deputado Rogério Cafeteira, que altera os vértices de que trata o Art.
1º da Lei Nº 10.171 de 12 de dezembro de 2014, que cria no Estado do
Maranhão o Parque Estadual Marinho “Banco do Tarol” e dá outras
providências”.

6. PROJETO DE LEI Nº 029/18, de autoria do Senhor
Deputado Bira do Pindaré, que considera de Utilidade Pública o
Instituto Estadual de Apoio Social – IDEAS.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 010/18,
de autoria do Senhor Deputado Prof. Marco Aurélio, que concede o
Título de Cidadão Maranhense a Maria Dalvanir de Oliveira Mota.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 011/18,
de autoria do Senhor Deputado Rogério Cafeteira, que concede o título
de Cidadão Maranhense ao Engenheiro Robson Braga Andrade,
Presidente da Confederação Nacional da Indústria – CNI, natural de
São João Del Rei-MG.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 012/18,
de autoria do Senhor Deputado Glalbert Cutrim, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Marco Antônio Coêlho Lara, natural
de Jacundá-Pará.

ORDINÁRIA 3ª 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.

7. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/18, 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 26 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 seis de fevereiro de dois mil
e dezoito.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisco

Primo.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

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

I – ABERTURA.

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

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a
leitura do Expediente.
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A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO

DEPUTADA FRANCISCA PRIMO – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.
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PROJETO DE LEI Nº 024 / 18

Institui o Dia Estadual do Policial Civil e o inclui
no Calendário Oficial de Eventos do Estado do
Maranhão.

Art. 1º - Fica instituído o “Dia Estadual do Policial Civil”, a
ser celebrado, anualmente, no dia 21 de abril.

Art. 2º - O Poder Executivo, por meio de convênios e parcerias,
poderá promover atividades comemorativas na data, visando à
conscientização e a importância desses agentes para a manutenção da
ordem pública.

Art. 3º - O dia em homenagem aos Policiais Civis fica incluído
no calendário oficial de eventos do Estado.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “

Manuel Beckman”. São Luís, 21 de fevereiro de 2018 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

JUSTIFICATIVA

Segurança Pública é um tema que deve ser debatido com
responsabilidade e, mais que isso, com a intenção de diminuir os índices
de violência que crescem significativamente no Estado do Maranhão.

A Polícia Civil cumpre papel importante em nossa sociedade,
estando em contato permanente com a população. A sociedade
maranhense tem visto, ao longo do tempo, inúmeros ocorrências contra
estes profissionais em serviço. Desse modo, homenagear os policiais
mortos no exercício de sua função é uma maneira do Estado,
minimamente, conceder o devido reconhecimento aos seus atos de
bravura e ajudar a diminuir o sofrimento dos familiares.

São homens e mulheres que deram suas vidas para cumprirem
com seu dever de proteger a sociedade, com abnegação e destemor,
pois assim o juraram fazer.

O presente projeto de lei propõe institucionalizar um dia em
homenagem aos policiais que se dedicaram e protegeram a sociedade,
mesmo que com o sacrifício da própria vida.

Incluir datas como essa no calendário oficial do Maranhão é
uma forma desta Casa, através de seus integrantes, valorizar os serviços
prestados aos maranhenses, reconhecendo a importância dos policiais
civis do estado, justificando projeto de lei em comento.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 21 de fevereiro de 2018 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.
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PROJETO DE LEI Nº 025 / 18

Institui o Dia Estadual em homenagem aos
Policiais Civis, mortos em serviço, e os inclui no
Calendário Oficial de Eventos do Estado do
Maranhão.

Art. 1º - Fica instituído o “Dia Estadual em homenagem aos
Policiais Civis, mortos em serviço”, a ser celebrado, anualmente, no
dia 15 de maio.

Art. 2º - O Poder Executivo, por meio de convênios e parcerias,
poderá promover atividades comemorativas na data, visando à
conscientização e a importância desses agentes para a manutenção da
ordem pública.

Art. 3º - No respectivo dia, a Polícia Civil poderá promover
eventos assinalando a data e reverenciando seus servidores mortos em
serviços, para que nunca sejam esquecidos aqueles que atuaram em
defesa da sociedade.

Art. 4º - O dia em homenagem aos Policiais Civis fica incluído
no calendário oficial de eventos do Estado.

Art. 5º - A presente lei não altera nem prejudica eventos
porventura já existentes nas respectivas Organizações, com relação ao
tema ora proposto.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “

Manuel Beckman”. São Luís, 21 de fevereiro de 2018 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

JUSTIFICATIVA
Segurança Pública é um tema que deve ser debatido com

responsabilidade e, mais que isso, com a intenção de diminuir os índices
de violência que crescem significativamente no Estado do Maranhão.

A Polícia Civil cumpre papel importante em nossa sociedade,
estando em contato permanente com a população. A sociedade
maranhense tem visto, ao longo do tempo, inúmeros ocorrências contra
estes profissionais em serviço. Desse modo, homenagear os policiais
mortos no exercício de sua função é uma maneira do Estado,
minimamente, conceder o devido reconhecimento aos seus atos de
bravura e ajudar a diminuir o sofrimento dos familiares.

São homens e mulheres que deram suas vidas para cumprirem
com seu dever de proteger a sociedade, com abnegação e destemor,
pois assim o juraram fazer.

O presente projeto de lei propõe institucionalizar um dia em
homenagem aos policiais que se dedicaram e protegeram a sociedade,
mesmo que com o sacrifício da própria vida. Este foi construído
ouvindo-se os representantes das categorias, que sugeriram que fosse
feita no dia 15 de maio, dia em que, no ano de 2014, faleceu em serviço
a escrivã de polícia Loane Maranhão Silva Thé, quando, colhendo
depoimentos de um homem acusado de abusar sexualmente as filhas,
foi atingida mortalmente pelo acusado, sendo este fato emblemático e
traumático para toda a sociedade, especialmente para a classe policial.
Este fatídico acontecimento ficou marcado, daí a escolha, para que nele
se relembre não só a escrivã Loane, mas todos aqueles mortos em
serviço.

Incluir datas como essa no calendário oficial do Maranhão é
uma forma desta Casa, através de seus integrantes, valorizar os serviços
prestados aos maranhenses, reconhecendo a importância dos policiais
civis do estado, justificando projeto de lei em comento.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 21 de fevereiro de 2018 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

PROJETO DE LEI Nº 026 / 18

FICA INSTITUÍDA, NO ÂMBITO DO ESTADO
DO MARANHÃO, A DIVULGAÇÃO DOS
SERVIÇOS “DISQUE 100”, PARA DENÚNCIA

DE PRÁTICAS DE ABUSO E EXPLORAÇÃO A
CRIANÇAS, ADOLESCENTES E VIOLÊNCIA
CONTRA IDOSOS, E DO “DISQUE 180”, PARA
DENÚNCIA DE PRÁTICAS DE VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER, AO FINAL DAS
PROPAGANDAS TELEVISIVAS DO GOVERNO
DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica instituída a divulgação dos serviços “DISQUE
100”, para denúncia de práticas de abuso e exploração a crianças e
adolescentes e violência contra idosos, e do “DISQUE 180”, para
denúncia da prática de violência contra a mulher, ao final das
propagandas do Governo do Estado do Maranhão, veiculadas por
meio da televisão,

§1º. O serviço “DISQUE 100” foi criado inicialmente para
promover a defesa dos direitos humanos da criança e do adolescente,
ampliando posteriormente seu leque para outras categorias, como o
idoso, sendo um canal de denúncias disponível para a população e que
pode ser acessado gratuitamente em todo o território nacional. O serviço
funciona 24 horas e a denúncia pode ser anônima.

§2º. O serviço “DISQUE 180” foi criado para servir de canal
direto de orientação sobre direitos e serviços públicos para a população
feminina em todo o país, e que pode ser acessado gratuitamente em
todo o território nacional. 

Art. 2º - A divulgação, a que se refere o caput desse artigo, se
dará por meio de uma nota inserida ao final de cada propaganda do
Governo do Estado do Maranhão veiculada por meio de televisão por
tempo suficiente para leitura integral de seu texto:

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Bequimão” em São Luís, 21 de fevereiro de 2018. - NINA MELO -
Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei visa instituir a divulgação dos serviços

“DISQUE 100”, para denúncia de práticas de abuso e exploração a
crianças e adolescentes e violência contra idosos, e do “DISQUE 180”,
para denúncia da prática de violência contra a mulher, ao final das
propagandas do Governo do Estado do Maranhão, veiculadas por
meio de televisão.

Criado em 1997, com o nome de Disque Denúncia Nacional de
Denúncia contra Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes, ele
inicialmente foi uma iniciativa de organizações não governamentais
para mensurar violências voltadas a essa população e agir contra elas.

Em 2003, compreendeu-se a necessidade de que o serviço fosse
institucionalizado como de urgência, tornando-se responsabilidade do
governo federal e da Secretaria Especial de Direitos Humanos.

Durante o período inicial, o atendimento era voltado somente
para a população jovem. Porém, em 2010 o leque de proteção se
ampliou, passando a contemplar também demandas de minorias que
se sentiam desprotegidas, com necessidade de um canal de comunicação
e resolução de conflito, em especial o idoso, cujas violações mais comuns
são a negligência, a violência física ou psicológica e o abuso financeiro
e econômico.

O “DISQUE 180” foi criado para servir de canal direto de
orientação sobre direitos e serviços públicos para a população feminina
em todo o país, sendo a porta principal de acesso aos serviços que
integram a rede nacional de enfrentamento à violência contra a mulher,
sob amparo da Lei Maria da Penha, e base de dados privilegiada para a
formulação das políticas do governo federal nessa área. 

O ”DISQUE 180" desempenha um importante papel, enviando
denúncias para a Segurança Pública com cópia para o Ministério Público
de cada estado, propiciando agilidade no atendimento, inovações
tecnológicas, sistematização de dados e divulgação. 
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Dessa forma, por se constituir em matéria de interesse da

sociedade e, considerando o foco no combate à prática de tais abusos,
se justifica a aprovação da presente proposição, a qual poderá fortalecer
o enfrentamento da questão que tanto preocupa nossa população,
razão pela qual espero contar com o apoio de meus nobres Pares para
a aprovação do presente Projeto de Lei.

São Luís, MA, 21 de fevereiro de 2018. - NINA MELO -
Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 027 / 18

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DA SEMANA
DE COMBATE À PEDOFILIA NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica instituída a Semana de Combate à Pedofilia, a ser
realizada anualmente na segunda semana do mês de maio.

§1º Na semana a que se refere o “caput” deste artigo, o Poder
Público promoverá atividades educativas de conscientização e
orientação sobre o combate à pedofilia.

§2º Poderão ser firmadas parcerias com entidades privadas
para a realização da semana a que se refere essa Lei. 

Art. 2º - A coordenação das atividades da Semana de Combate
à Pedofilia ficará a cargo, conjuntamente, da Secretaria de Estado de
Educação, da Secretaria de Estado de Saúde e da Secretaria de Estado
de Direitos Humanos e Participação Popular.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Bequimão” em São Luís, 22 de fevereiro de 2018. - NINA MELO -
Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

Temos que o Brasil e todo o mundo se voltam ao combate
deste funesto crime. Recentemente foi sancionada a alteração do
Estatuto da Criança e do Adolescente, com o objetivo de aprimorar e
aperfeiçoar o combate à produção, venda e distribuição de pornografia
infantil, bem como criminaliza a aquisição e a posse desses materiais,
bem como outras condutas relacionadas à pedofilia na internet.

Referida alteração veio em momento propício, pois é
absolutamente necessária, já que, não raramente, constatamos que
menores de idade são vítimas dos próprios pais, tios, patrões e outras
pessoas em quem confiam ou a quem devem respeito, o que as tornam
muito mais vulneráveis e suscetíveis aos abusos.

Importante destacar que o dia 18 de maio é o Dia Nacional de
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

O objetivo do dia é mobilizar o governo e a sociedade para
combater essa forma cruel de violação de direitos de meninas, meninos
e jovens brasileiros.

Cabe ressaltar que as crianças e os adolescentes vulneráveis a
esse tipo de violência sofrem danos irreparáveis para o seu
desenvolvimento físico, psíquico, social e moral.

Esses danos podem trazer conseqüências irreversíveis para
sua vida, como, por exemplo, a propensão ao uso de drogas, a gravidez
precoce indesejada, distúrbios de comportamento, condutas anti-sociais
e infecções por doenças sexualmente transmissíveis.

Grave como a violência é o muro de silêncio que cerca essa
situação, construído pela indiferença da sociedade e pela cultura da
impunidade dos agressores, o que se constitui em nova forma de violação
às suas vítimas.

Essa conjuntura felizmente vem sendo enfrentada no Brasil,
com seriedade, apesar do desafio que representa. Diversos setores da
sociedade e do governo assumiram com coragem a determinação de
dizer não à violência sexual praticada em crianças e adolescentes.

A pedofilia movimenta milhões nas sociedades e expõe milhares
de crianças indefesas a abusos e situações violadores de sua integridade
física, psíquica e moral, e de sua dignidade humana.

A Semana de Combate à Pedofilia no Estado do Maranhão visa
mostrar à população, da melhor maneira, os fatos envolvendo os crimes
de pedofilia, para conscientizá-la e orientá-la acerca dos procedimentos
para combater, efetivamente, a pedofilia, para, num futuro próximo,
aniquilar esse crime de nossa sociedade ou, pelo menos, diminuir
consideravelmente sua prática.

Como métodos para conscientização e orientação da população,
serão oferecidas palestras e sessões solenes para amplo debate sobre a
pedofilia e métodos de combate, no âmbito estadual.

O crime de pedofilia gera dor, angústia e sofrimento na criança
explorada e abusada sexualmente, e revolta e sentimento de justiça na
sociedade. Assim, a instituição da Semana de Combate à Pedofilia no
Estado do Maranhão visa auxiliar a sociedade na luta contra esse absurdo
crime de abuso e exploração sexual infantil.

Foi com esse propósito que o dia 18 de maio foi constituído
pela Lei Federal nº 9.970 como o Dia Nacional de Combate ao Abuso
e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Portanto, este projeto de lei tem por objetivo instituir a Semana
de Combate à Pedofilia, bem como conscientizar e orientar todos os
cidadãos sobre essa prática criminosa.

A intenção é destacar a semana com a finalidade de mobilizar e
convocar toda a sociedade a participar dessa luta de prevenção e combate
à violência sexual contra crianças e adolescentes, pois ninguém está
livre de ser atingido por essa situação.

São Luís, MA, 22 de fevereiro de 2018 - NINA MELO -
Deputada Estadual

PROJETO DE LEI N° 028 / 18

Altera os vértices de que trata o Art. 1º da Lei nº
10.171 de 12 de Dezembro de 2014, que cria no
Estado do Maranhão o parque Estadual Marinho
“ Banco do Tarol” e dá outras providências.

Art. 1º. É deslocada à leste a área de proteção Ambiental do
Banco do Tarol, de que trata o art.1º da Lei 10.171 de 12 de dezembro
de 2014, a qual passa a vigorar com a seguinte redação:

Art.2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.3 – revogadas as disposições em contrário.
São Luís, MA, 22 de fevereiro de 2018 - Rogério Cafeteira -

Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 029 / 18

Considera de Utilidade Pública o Instituto Estadual
de Apoio Social - IDEAS

Art. 1º - Fica considerado de utilidade pública o Instituto
Estadual de Apoio Social - IDEAS, com sede e foro no município de
São Luís - MA.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 21 de
fevereiro de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 010 / 18

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
CONCEDE o título de Cidadão Maranhense a
MARIA DALVANIR DE OLIVEIRA MOTA

Art. 1º É concedido o Título de Cidadão Maranhense a
MARIA DALVANIR DE OLIVEIRA MOTA

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do
Maranhão, São Luís, 20 de fevereiro de 2018 - Prof. Marco Aurélio da
Silva Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

Justificativa
Maria Dalvanir de Oliveira Mota, 59 anos, brasileira, educadora,

casada, nascida em Jaguaretama - Ceará, mãe dedicada e amorosa de 04
filhos e avó de 06 netos; filha de José Gomes Oliveira e Lindalva Maria
de Oliveira, a primeira da prole de 8 do casal.

Dalvanir, como é carinhosamente conhecida, veio para o
maranhão aos 8 anos de idade, e aqui nesse Estado maravilhoso,
começou sua trajetória como educadora. Sua primeira experiência como
educadora foi ensinando os irmãos e primos, pois a época não existiam
escolas na região em que moravam, no povoado Serra do Cravinho,
onde os pais haviam adquirido um pedaço de terra.

A fama da dedicada professora Dalvanir, pelos serviços
prestados à comunidade, alastrou-se rapidamente pelas redondezas.
Assim, o sonho da jovem professora foi se tornado realidade. O primeiro
passo foi dado em maio de 1977, quando veio sua primeira nomeação,
no município de Imperatriz, atuando na Escola Tobias Barreto, em São
Francisco do Brejão, alfabetizando lavradores e pessoas que
trabalhavam na extração da madeira.

Sua trajetória como educadora:
· Em 1978 formou-se no curso profissionalizante de Magistério;
· Em 1983 trabalhou como professora, na escola Castelo Branco;
· Em 1985 chegou ao colégio Delahê Fiquene;
· Em 1990 chegou ao CE Jonas Ribeiro, atuando por 21 anos.
· De 1990 a 1992, atuou no CE Nascimento de Morais;
· Em 1994 participou do processo de transferência do CE

Jonas Ribeiro do quadro municipal para o quadro estadual;
· Em 2000, incansável pela busca pelo conhecimento, cursou

Licenciatura em Letras na Universidade Estadual do Maranhão e em
seguida pós-graduou em Psicopedagogia pela Faculdade União do
Estado de São Paulo;

· Em 2010, o CE Jonas Ribeiro tornou-se Colégio Militar
Tiradentes II. Em todos esses anos, Dalvanir, passou pelas funções de
secretária, Gestora adjunta e Gestora pedagógica;

· Em 2013, por meio de um abaixo-assinado, a comunidade da
Vila Lobão, consegue trazer de volta a professora Dalvanir ao CE
Delahê Fiquene;

· Em 2016, a pedido da secretaria de Educação do Estado assume
a gestão adjunta do CE Henrique de La Roque, em João Lisboa,
Maranhão;

· E atualmente, integra a equipe do CE Tancredo Neves, onde
funcionará a escola de tempo integral.

Ressaltar-se que todas as fases e mudanças profissionais
sempre foram com o intuito de servir a educação com muito esmero,
profissionalismo e comprometimento.

Dalvanir, sempre tratou todos com acepção, respeito,
incentivo; soube conviver com todos os obstáculos buscando agregar
e encontrar no outro o que há de melhor, esse é o seu lema. Com
espírito manso, imbuída de coragem e vontade de se doar em prol de
um mundo melhor, escolheu semear saberes, e é isso que ela tem
cultivado ao longo de sua caminhada.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do

Maranhão, São Luís, 20 de fevereiro de 2018 - Prof. Marco Aurélio da
Silva Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 011 / 18

CONCEDE o título de Cidadão Maranhense ao
Engenheiro Robson Braga Andrade, Presidente da
Confederação Nacional da Indústria - CNI, natural
de São João Del Rei – MG.

Art. 1º - É concedido o título de Cidadão Maranhense ao
Engenheiro Robson Braga Andrade, Presidente da Confederação
Nacional da Indústria-CNI, natural de São João Del Rei –MG.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 23 de fevereiro de 2018. - ROGÉRIO
CAFETEIRA - Deputado Estadual - Líder do Governo

ROBSON BRAGA DE ANDRADE

Líder empresarial e presidente da Confederação Nacional da
Indústria (CNI), instituição que defende e representa a indústria na
promoção de um ambiente favorável aos negócios, à competitividade,
ao desenvolvimento sustentável, e ao crescimento e à competitividade
da indústria brasileira, atuando como agente fundamental para o avanço
do Brasil.

Presidente da CNI por dois mandatos, prestou inestimável
contribuição para o crescimento de todo o Sistema Indústria, inclusive
o Sistema FIEMA (FIEMA, SENAI/MA, SESI/MA e IEL/MA).

Graduado em engenheira mecânica pela Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG), tem especialização em gestão estratégica
pela Fundação Dom Cabral de Minas Gerais e pelo Instituto Europeu
de Administração de Empresas (INSEAD), na França, uma das mais
reconhecidas instituições do mundo acadêmico.

É possuidor de diversas condecorações outorgadas por
governos e entidades nacionais e internacionais.

Na atividade empresarial, preside o Grupo Orteng,
conglomerado brasileiro fornecedor de equipamentos para os segmentos
de energia, óleo e gás, mineração, aço, saneamento, telecomunicações e
transporte. O Grupo Orteng tem parcerias nas áreas tecnológica e
comercial com diversas empresas no exterior. Exporta produtos e
serviços para Argentina, Chile, Estados Unidos, Singapura, Uruguai,
África e Oriente Médio.

ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

· Presidente do Conselho Deliberativo Nacional do Sebrae
gestão 2015/2018;

· Presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) desde
29/10/2010, quando tomou posse para a gestão 2010/2014. Reeleito
em 13/5/2014, para o mandato 2014/2018;

· Vice-presidente da CNI nas gestões 2002/2006 e 2006/2010;
· Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas

Gerais (FIEMG) nas gestões 2002/2006 e 2006/2010;
§ Membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e

Social da Presidência da República (CDES);
§ Membro do Conselho Nacional de Desenvolvimento

Industrial (CNDI);
§  Diretor do Conselho de Empresários da América Latina

(Ceal);
§ Presidente do Sindicato da Indústria de Aparelhos Elétricos

e Eletrônicos (Sinaess) nas gestões 2004/2007 e 2007/2010;
· Membro do Conselho de Estratégia da Associação Brasileira

de Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib) na gestão 2001/2003;
· Membro do Conselho Superior da Associação Brasileira da

Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) na gestão 2001/2004
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IDIOMAS ESTRANGEIROS

Francês e Inglês

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 23 de fevereiro de 2018. - ROGÉRIO
CAFETEIRA - Deputado Estadual - Líder do Governo

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 012 / 18

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Marco Antônio Coêlho Lara

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Marco Antônio Coêlho Lara, natural de Jacundá, Pará.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigo na data de
sua publicação.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 20 de fevereiro de 2018. - GLALBERT
CUTRIM - Dep. Estadual

Justificativa

O Senhor Marco Antônio Coêlho Lara Nasceu em Jacunbdá,
Pará, e exerce a Advocacia a vários anos.

Advogado Militante, inscrito na OAB/MA desde 1999, com
atuação em diversos ramos do Direito Empresarial (Direito Civil,
Ambiental, Comercial, consumidor e trabalhista), com escritórios
profissionais em diversas cidades do interior do Maranhão e Distrito
Federal.

O Advogado Marco Antônio Coêlho Lara tem grande
experiência como advogado, é especialista em direito processual civil e
direito Tributátio, sendo formado em engenharia e advocacia.

 O advogado Marco Antônio Coêlho Lara Fala Alemão, inglês
e Francês.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 20 de fevereiro de 2018. - GLALBERT
CUTRIM - Dep. Estadual

REQUERIMENTO Nº 039 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
Requeiro a Vossa Excelência que, após aprovação do Plenário, seja
dispensado de pauta e enviado à Comissão de Constituição Justiça
e Cidadania para emissão de Parecer, o Projeto de Lei nº 022/
2018, de minha autoria, que considera de Utilidade Pública a
Associação de Moradores da Nova Jerusalém e Eurico Galvão –
AMNJEG, no Município de Santa Inês (MA).

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO,
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
“MANOEL BECKMAN”, EM SÃO LUÍS, 26 DE FEVEREIRO DE
2018. - JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO – PR - 2º - VICE-
PRESIDENTE

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 27.02.18
EM: 26.02.18

REQUERIMENTO Nº 040 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que seja

antecipada para o dia 04 de abril de 2018 a Sessão Especial voltada
para o fomento e apoio à Campanha da Fraternidade 2018, cujo tema
é “Fraternidade e superação da violência. “

O presente requerimento fez-se necessário para
compatibilização do calendário de atividades desta Assembleia com a
agenda da Campanha da Fraternidade 2018. Sendo a data viável à
participação da comunidade, dos representantes religiosos, bem como
dos membros desta Casa Legislativa.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 22 de fevereiro de 2018
- Bira do Pindaré - Dep. Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 27.02.18
EM: 26.02.18

REQUERIMENTO Nº 041 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que a Sessão
Solene para comemoração do Centenário do Curso de Direito da
Universidade Federal do Maranhão – UFMA, já aprovada por esta
casa, seja realizada no dia 25 de abril de 2018.

A realização da Sessão Solene nesta data entra em acordo com
o calendário de atividades desta Casa, sendo a data viável a participação
dos membros deste plenário levando-se em conta a data de 28 de abril
de 1918 como dia em que se deu início as atividades do Curso de
Direito da Universidade Federal do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 21 de fevereiro de 2018
- Bira do Pindaré - Dep. Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 27.02.18
EM: 26.02.18

REQUERIMENTO Nº 042 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa. Excelência que, após a deliberação da Mesa, seja
justificada a minha ausência, na sessão plenária do dia 21 de fevereiro
do ano em curso, tendo em vista a sua participação em Audiência
Pública na Câmara Municipal de Carolina, que tem como objetivo
discutir a Implantação da Unidade Prisional de Ressocialização em
Carolina

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de fevereiro de 2018.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 27.02.18
EM: 26.02.18

REQUERIMENTO Nº 043 / 18

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do Art. 155 do Regimento Interno desta
Casa Legislativa, à Comissão de Administração da Assembleia do
Maranhão, que seja realizada audiência pública, em data a ser
definida, no Plenarinho, para tratarmos do assunto sobre os Lagos de
Resíduos da Alumar, bem como seja procedida uma visita in loco nos
Lagos de Resíduos da Alumar, antes da realização da audiência.
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Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de Fevereiro de

2018. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 26/02/2018

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 27.02.18
EM: 26.02.18

REQUERIMENTO Nº 045 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente
sessão ordinária, o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2018, de
autoria da Mesa Diretora.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 26 DE FEVEREIRO DE
2018. - MARCO AURÉLIO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 27.02.18
EM: 26.02.18

REQUERIMENTO Nº 046 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente
sessão ordinária, o Projeto de Lei nº 012/2018, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 26 DE FEVEREIRO DE
2018. - STÊNIO REZENDE - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 27.02.18
EM: 26.02.18

INDICAÇÃO Nº 046 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, e em reiteração à Indicação nº
1313/2017, solicito a Vossa Excelência, após apreciação da Mesa, que
seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Secretário de Saúde do
Maranhão, Senhor Carlos Eduardo Lula, solicitando que sejam adotadas
as providências no sentido de adotar as medidas legais e administrativas
para realizar a reforma e ampliação do Hospital Geral de Grajaú/MA,
criando condições para instalação de um centro de hemodiálise, de
forma a atender não apenas o Município de Grajaú, mas também aos
Municípios de Itaipava, Arame, Sítio Novo, Jenipapo dos Vieiras,
Formosa da Serra Negra, Barra do Corda e Estreito.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 22 de fevereiro de 2018. - NINA MELO -
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 047 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito a Vossa Excelência, após
apreciação da Mesa, que seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo
Secretário de Saúde do Maranhão, Senhor Carlos Eduardo Lula,
solicitando que sejam adotadas as providências no sentido de adotar as
medidas legais e administrativas para instalar um centro de hemoterapia
e hematologia em Grajaú/MA, de forma a atender não apenas o
Município de Grajaú, mas também aos Municípios de Itaipava, Arame,
Sítio Novo, Jenipapo dos Vieiras, Formosa da Serra Negra, Barra do
Corda e Estreito.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 22 de fevereiro de 2018. - NINA MELO -
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 048 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, e em reiteração ao teor das
Indicações nº 266/2016 e 1312/2017, solicito a Vossa Excelência, após
apreciação da Mesa, que seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo
Secretário de Saúde do Maranhão, Senhor Carlos Eduardo Lula,
solicitando que sejam adotadas as providências no sentido de adotar as
medidas legais e administrativas para realizar a reforma e ampliação do
Hospital Geral de Grajaú/MA, disponibilizando mais 20 (vinte) leitos
de unidades de tratamento intensivo – UTI, de forma a atender não
apenas o Município de Grajaú, mas também aos Municípios de Itaipava,
Arame, Sítio Novo, Jenipapo dos Vieiras, Formosa da Serra Negra,
Barra do Corda e Estreito.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 22 de fevereiro de 2018. - NINA MELO -
Deputada Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 049 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, e em reiteração ao teor das
Indicações nºs 275/2016 e 1316/2017, solicito a Vossa Excelência, após
apreciação da Mesa, que seja encaminhado ofício à Senhora Secretária
de Estado do Planejamento e Orçamento, Senhora Cynthia Celina de
Carvalho Mota Lima, solicitando que sejam adotadas, pela Secretaria
de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, e em cumprimento
ao que determina a Lei Complementar nº 108, de 21 de novembro de
2007, as medidas legais e administrativas para implantação do escritório
para funcionamento da sede da Regional das Serras no Município de
Grajaú/MA.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís/MA, 22 de fevereiro de 2018. - NINA MELO
- Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 050 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo SENHOR PREFEITO DE SÃO LUÍS, EDIVALDO
HOLANDA JÚNIOR, E AO SECRETÁRIO DE OBRAS E
SERVIÇOS, ANTÔNIO ARAÚJO, solicitando QUE APRECIEM A
POSSIBILIDADE DE IMPLANTAR UM PLANO EMERGENCIAL
DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DAS PRINCIPAIS AVENIDAS
DE SÃO LUÍS, A EXEMPLO DA AVENIDA SÃO LUIS REI DE
FRANÇA; AV. SANTOS DUMONT;  AV. LOURENÇO VIEIRA DA
SILVA; AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, DENTRE OUTRAS.

Sabe-se que a precária situação das vias é uma realidade em São
Luís, implicando em inúmeros buracos. Tal problemática não pode ser
solucionada de uma hora para outra, mas compreende-se também que
a elaboração de um Plano Emergencial é capaz de atenuar os atuais
transtornos enfrentados pela população. De imediato, frisa-se o alcance
do Plano, ao menos, nas principais vias públicas, já que são por elas
que há o fluxo mais intenso.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 22 de fevereiro de
2018. - Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 051 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao PREFEITO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR,
LUIS FERNANDO SILVA, e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS GLAUBER MIRANDA
GARRÊTO, solicitando que aprecie a possibilidade de
ASFALTAMENTO, DRENAGEM NA ESTRADA DAS
ACEROLAS, ESTRADA DA INDAIÁ E AVENIDA TRINDADE,
BAIRRO MATA.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade asfaltamento e drenagem nas ruas e avenidas acima

designadas, tendo em vista que se tratam de locais que se encontram
intrafegáveis devido a quantidade de buracos e trechos alagados gerando
danos aos veículos que circulam na via e dificultando o trânsito tanto
de pedestres, quanto de veículos.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 22 de fevereiro de
2018. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 052 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao PREFEITO DE SÃO LUÍS, e ao SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ANTÔNIO
ARAÚJO, solicitando que aprecie a possibilidade de
ASFALTAMENTO, DRENAGEM NA RUA ISABEL CAFETEIRA,
BAIRRO JANAINA.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade asfaltamento e drenagem na rua acima mencionada, tendo
em vista que se trata de trecho com quantidade considerável de buracos
e trechos alagados gerando danos aos veículos que circulam na via e
dificultando o trânsito tanto de pedestres, quanto de veículos.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 22 de fevereiro de
2018. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 053 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao PREFEITO DE SÃO LUÍS, e ao SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ANTÔNIO
ARAÚJO, solicitando que aprecie a possibilidade de
ASFALTAMENTO, DRENAGEM NA AVENIDA BRASIL, BAIRRO
CIDADE OLÍMPICA.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade asfaltamento e drenagem na avenida acima mencionada,
tendo em vista que se trata de trecho intrafegável devido a quantidade
de buracos e trechos alagados gerando danos aos veículos que circulam
na via e dificultando o trânsito tanto de pedestres, quanto de veículos.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 22 de fevereiro de
2018. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 054 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO,
CARLOS LULA, solicitando que adote providências, em caráter de
urgência, a fim de garantir o CONSERTO DO APARELHO DE
ENDOSCOPIA DO HOSPITAL INFANTIL DR. JUVÊNCIO
MATTOS.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que adote
providências a fim de garantir o conserto do aparelho de endoscopia.
De acordo com denúncias de mães e acompanhantes, o Hospital segue



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                         TERÇA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO DE 2018 13
sem o equipamento de endoscopia, o que faz com que inúmeras crianças
permaneçam no hospital aguardando atendimento. A título de exemplo,
pode-se citar o caso do pequeno Vandeilson, de apenas 1 ano e 8
meses, que está no leito 26 aguardando para realizar o exame de
endoscopia.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 22 de fevereiro de
2018. - Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 055 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador FLÁVIO
DINO, bem como ao Exmo. Sr. Secretário de Infraestrutura, Sr.
CLAYTON NOLETO e Excelentíssimo Senhor Prefeito EDIVALDO
HOLANDA JÚNIOR, ao Secretário de Obras e Serviços Públicos
(SEMOSP), ANTÔNIO ARAÚJO, solicitando que adote providências
a fim de garantir a RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM
DA AVENIDA BRAUNILO CARVALHO, BAIRRO CHACARA
ITAPIRACÓ.

A presente solicitação é uma demanda dos moradores do bairro
do Itapiracó e de todos aqueles que utilizam a via interbairro,
principalmente, para acessar a APA Itapiracó. CUMPRE RESSALTAR
QUE A VIA PERTENCE À INTERBAIRRO MAIOBA-
HOLANDESES, CONSTRUIDA PELO GOVERNO DO ESTADO
E PREFEITURA DE SÃO LUÍS. No local, muitos carros enfrentam
dificuldades para passar pela via, diante das crateras e o grande acúmulo
de água que fica represada por vários dias devido à ausência de drenagem
no local.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 22 de fevereiro de
2018. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

Avenida Braulino Carvalho já apresenta várias crateras devido
o acumulo de água ocasionado pela falta de drenagem.

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

INDICAÇÃO Nº 056 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada à Excelentíssima Secretária de Estado das Cidades e

Desenvolvimento Urbano, a Senhora Flávia Alexandrina Coelho
Almeida Moreira, a fim de que determine a regular titularização dos
imóveis nas comunidades do entorno do Ipase, na área do rio Anil.

Considerando o trabalho que vem sendo realizado pela SECID
na área do entorno do Ipase, através do Projeto PAC Rio Anil, julga-se
oportuna e necessária a concessão da regular titularidade das
propriedades na região. Tal regularização se perfaz instrumento
inestimável a fim de conferir aos cidadãos da região o pleno domínio
sobre suas residências, com sua propriedade assegurada pelo título a
ser conferido.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de
fevereiro de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 057 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Ministro da Educação do Governo
Federal, o Senhor José Mendonça Bezerra Filho, a fim de pleitear pela
continuação dos programas PIBID e PIBID Diversidade.

A não prorrogação dos editais Capes n. 61 e 63/2013, referentes
ao PIBID e PIBID Diversidade, anunciada pelo Diretor DEB/Capes,
Senhor Carlos Lenuzza, implica sérios prejuízos pedagógicos. O
desligamento de 70 mil bolsistas em 28 de fevereiro retirará de mais de
5 mil escolas seu principal parceiro nos últimos dez anos: os pibdianos.
Ressalta-se, também, a quebra nos ciclos de trabalho nas licenciaturas,
ao retirar as condições materiais e acadêmicas de licenciandos que têm
nos programas sua referência de formação docente.

Assevera-se ainda que há previsão orçamentária para os
programas em 2018, conforme apresentado pela DEB/Capes/MEC
em reunião com o FORPIBID – Fórum Nacional dos Coordenadores
Institucionais do PIBID, de forma que não se vislumbram argumentos
pedagógicos ou orçamentários para a interrupção dos programas.
Pleiteia-se, portanto, pela prorrogação de ambos os programas, que
inegavelmente são importantes fomentadores do desenvolvimento
educacional em nossa nação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 22 de fevereiro de
2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 058 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente INDICAÇÃO
seja encaminhada ao Ministro de Estado da Integração Nacional, Exmo.
Sr. HELDER ZAHLUTH BARBALHO, solicitando a conclusão
imediata das obras do Programa do Governo Federal “ÁGUA PARA
TODOS” executado pela CODEVASF, que estão paralisadas no
Município de Coroatá, localizadas nos Povoados: Boa União, Estiva,
Jurema, Laranjeiras, Meninas e São Joaquim. Tendo em vista a
necessidade da população desses Povoados, que padecem sem agua
para sobrevivência.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de fevereiro de
2018. - ANDREA MURAD - Deputada Estadual PMDB/MA

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO N° 059 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
Flávio Dino, com encaminhamento para o Exmo. Secretário de
Estado de Segurança Pública, Sr. Jefferson Portela, e o CMT
Geral da Policia Militar do Maranhão, Sr. José Frederico Gomes
Pereira, solicitando, com a maior brevidade possível, a
disponibilização de 1 (uma) viatura policial para o município de Brejo
de Areia/MA.

Com uma população de aproximadamente 8.550 (oito mil
quinhentos e cinquenta) habitantes (Censo 2004), o município de Brejo
de Areia enfrenta atualmente um aumento nos índices de criminalidade.
Mazela esta que acomete as grandes cidades, mas que migrou para os
municípios, causando uma insegurança em todos os estados.

Desse modo, objetivando a prevenção e o combate ao crime no
Maranhão, faz-se necessária a disponibilização de viatura traçada para
policiamento ostensivo ao município de Brejo de Areia, a fim de
contribuir para uma melhora na qualidade de vida dos moradores do
referido município que sofrem com a insegurança causada pelo aumento
da criminalidade e o contingente reduzido de policiais, bem como pela
inexistência de policiamento adequado e suficiente ao atendimento da
população.

Cumpre ressaltar que alguns povoados pertencentes ao
município de Brejo de Areia, possuem difícil acesso, haja vista as
condições de algumas estradas que se encontra pirraçada, em acelerado
processo de degradação do solo. Tal situação prejudica o deslocamento
as regiões mais longínquas, bem como dificulta a atuação dos policiais,
principalmente em época de chuva, já que as viaturas existentes, que
são de pequeno porte, não chegam com facilidade em certas áreas.

Considerando que as viaturas policiais são essenciais para a
organização e mobilidade da polícia, sendo amplamente utilizadas para
todos os tipos de operações executadas por qualquer departamento de
polícia, a disponibilização de viatura policial para o referido município
irá oferecer mais segurança à população, uma vez que estas
potencializam a ação policial de maneira ostensiva, sendo essencial
para o combate a violência nas ruas, justificando assim a presente
indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 21 de fevereiro de 2018 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 060 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja enviado expediente ao Senhor Governador do
Estado, Doutor Flávio Dino de Castro e Costa, no sentido de autorizar
o Órgão competente a implantar uma UNIDADE MISTA de saúde no
município de Godofredo Viana –MA.

Tal solicitação justifica-se em decorrência de encontrar-se
suspenso o atendimento do Hospital Regional de Carutapera cuja
localização representa além dos cuidados na saúde, uma economia de
tempo e dinheiro aos pacientes, já que evitam viagens para cidades
muito longe.

Uma Unidade Mista no município de Godofredo Viana, além
de servir a população local, também servirá de apoio a vários municípios
da região.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 26 de fevereiro de 2018. - Raimundo Soares Cutrim -
Deputado Estadual – PCdoB.

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

INDICACÃO N° 061 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Infraestrutura, Cleyton
Noleto, a presente Ratificação da Indicação nº 334/16, que solicita, em
regime de urgência, a adoção de medidas legais e administrativas
necessárias, com a maior brevidade possível, a Inclusão de ruas do
bairro Ouro Verde, no Município de Imperatriz, no Programa
“Mais Asfalto” do Governo do Estado do Maranhão.

A presente Indicação objetiva ratificar a Indicação nº 334/16,
que solicita a inclusão das ruas Alfa, Beta e Delta, do bairro Ouro
Verde no Programa “Mais Asfalto” do Governo do Estado, visto que
os problemas de infraestrutura das vias respectivas e com grande fluxo
de automóveis e de pedestres, por onde passa a linha de ônibus,
inclusive, vem se agravando cada vez mais, de modo que todos os
moradores tem sido obrigados a conviver com a poeira (na estiagem) e
lama e muitos buracos (no período de chuvas), responsáveis por vários
acidentes e pela proliferação de várias doenças naquela população.

Sabendo-se da continuidade do “Programa”, através da parceria
do Governo do Estado com várias prefeituras no Maranhão, solicita-
se a inclusão das ruas do bairro respectivo para pavimentação,
compreendendo um percurso de 1.600 metros, aproximadamente, a
fim de melhorar a trafegabilidade, a mobilidade e proporcionar qualidade
de vida a todos bem como propiciar acesso a outros serviços públicos
como limpeza, segurança, saúde, transporte escolar, dentre outros.

Desta forma, a inclusão das ruas Alfa, Beta e Delta, do Bairro
Ouro Verde, no Município de Imperatriz, no Programa “Mais Asfalto”
renovará esperança e mais perspectiva àqueles moradores, com mais
infraestrutura e desenvolvimento social e econômico e qualidade de
vida e saúde para aqueles habitantes.

São Luís (MA), 26 de fevereiro de 2018. - VALÉRIA
MACEDO - Deputada Estadual (PDT)

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO – Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Oradores inscritos no Pequeno Expediente. Deputado
Raimundo Cutrim, por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa,
internautas, colegas deputados. Eu venho acompanhando aqui
atentamente, através da imprensa escrita e televisada acerca daquela
operação da Polícia Civil e Militar aqui na grande Ilha de São Luís, com
o objetivo de desembaraçar uma organização criminosa, integrada pela
Polícia Civil e Militar e outras pessoas estranhas à instituição, segundo
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o que se ouve, o que se sabe e o que se verifica na imprensa. E com esta
operação há também o afastamento do delegado Tiago Bardal. Eu quero
fazer aqui um parêntese. Eu acredito que ele tenha tomado posse em
2009, ou foi antes, ou depois, quando eu assumi o sistema de segurança
pública. Eu entrei em 2009, saí em 2010, mas não me lembro muito
dele. Eu sei que eu estava em Imperatriz, o ano passado, ele estava
recebendo lá uma comenda. Me parece o Título de Cidadão de
Imperatriz. Estava lá o Governador. Eu estava presente e lá eu o
cumprimentei, mas não tenho assim uma relação. Mas eu tenho o
conhecimento do seu trabalho, porque eu gosto de acompanhar o
trabalho do Sistema de Segurança Pública, onde ali eu dei a minha
parcela de contribuição há alguns anos. Ali onde trabalhei, lutei e dei a
minha parcela de contribuição. Mas aqui o que me causou aqui. Até
anotei agora de manhã. Isto ocorreu no dia 22, na quinta-feira. Segundo
as declarações, além dos policiais militares, do próprio Secretário, que
eu ouvi as declarações, entre os civis estava o delegado Tiago Bardal.
Inclusive foi pedida sua prisão preventiva, a do delegado. E de imediato
foi exonerado do cargo de função, ou seja, do cargo de comissão de
Superintendente Estadual de Investigações Criminais, SEIC. E em ato
contínuo empossou a delegada Nilmar da Gama. A delegada Nilmar da
Gama não é daquelas delegadas ou delegados que, quando eu cheguei
em 97, me parece que tinha ou era setenta e dois ou era sessenta e dois,
é uma grande delegada. Tem um grande serviço prestado no Maranhão.
O Maranhão todo conhece o trabalho da delegada Nilmar da Gama,
porque ela vive a polícia vinte e quatro horas. Isso aqui todo mundo
sabe tanto na área interna do Sistema de Segurança como externa, que
é uma grande delegada. Mas até aí tudo bem. O que me causou espécie
foi o Secretário ir à imprensa... eu via no Jornal Pequeno, aí ele aqui
mostrando o ato de exoneração do delegado como se fosse um troféu.
Um fato que não foi ainda investigado e nem concluído o inquérito. Ele
sequer ainda foi ouvido. Acho estranho assim querer se execrar o cidadão.
Não estou dizendo que ele é inocente ou não, não conheço. Não conheço
o inquérito, não sei o que é que tem no inquérito, mas pelo que se sabe,
pela imprensa, ele não foi sequer ouvido. Então são fatos, que a
informação que tenho é que ele é do estado de São Paulo, também teve
um agora de Imperatriz, que não me recordo o nome, que também foi
preso, veio para cá e houve certa confusão com a Associação dos
Delegados onde queriam colocá-lo no paredão como chefe de uma
organização criminosa e pelo que se sabe o primeiro inquérito, o
processo já foi arquivado, mas não sei se tem outro. Então não podemos
execrar as pessoas sem ainda concluir. Vocês se lembram de um fato
bem recente do que fizeram com o Deputado Cutrim. Outro fato que
me chamou atenção, como eu disse, foram os boatos. E as mercadorias
apreendidas, cigarros, bebidas alcoólicas e armas, segundo hoje no
jornal de meio-dia, do Maranhão, as mercadorias são uísques e cigarros,
oriundas do Suriname. Ora, se é contrabando ou descaminho a
competência é da Justiça Federal, não é da Justiça comum. Como? O
que poderia fazer? A polícia tinha que lavrar auto de prisão em flagrante
e de imediato concluir e encaminhar para a Polícia Federal, para que
desse prosseguimento nas investigações. E o pedido de prisão
preventiva tem que ser a Justiça Federal e não a comum. Aí eu fico
pensando, será que eu ensinei esse pessoal errado? Porque inclusive o
Secretário foi formado na melhor Academia de Polícia do Brasil, Polícia
Federal de Brasília e lá o curso de formação é o melhor do Brasil. Aí de
repente uma mercadoria contrabandeada ou descaminho, aí se fala em
contrabando, qual a diferença? O contrabando é um cigarro que mesmo
pagando imposto ele não pode entrar. O descaminho é uísque, em que
você pode pagar imposto e entrar. Então essa é a diferença: contrabando
é aquilo que não pode pagar imposto e descaminho é aquilo que pode
ser pago imposto. Então, minha gente, diante disso não se pode aceitar
que um crime de competência da Justiça Federal o Secretário de
Segurança queira mandar para Justiça comum induzindo aquele
magistrado de plantão a erro. Não acredito que a juíza não deva ter
percebido, por isso, talvez, até agora não se manifestou, porque não é
competente. Todo esse trabalho, todo esse estardalhaço e vão terminar
anulando e soltando todo mundo para encaminhar para a Polícia Federal,
prosseguindo as investigações e a Justiça Federal assumir. Aí é o art.

10º da Lei nº 5.010/66, que é a competência da Justiça Federal, o Artigo
10, da Lei nº 5.010. Está ali a competência da Justiça Federal. Então,
não podemos aceitar que, em pleno século XXI, o sistema de segurança
nosso possa cair em um erro crasso, isto é vergonhoso para a atividade
jurídica do Brasil. A competência é Artigo 10, da Lei 5.010/66. Então,
quem tem que apurar é a Polícia Federal das investigações e a Justiça
Federal é quem vai decretar ou não e não a Justiça comum. Então, nós
temos que andar no trilho da lei, não se faz nunca tirando um problema
com outro. Então, de forma nenhuma, nós podemos andar no caminho
em desacordo com a lei. Então, todo esse estardalhaço que foi feito
corre o risco de ser tudo nulo, inclusive se tiver algum mandado de
prisão cumprido ou decretado ser nulo, encaminhar tudo para a Justiça
Federal para adquirir, então isto nós não podemos aceitar porque está
em desacordo com a lei. Era só isso, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, eu queria fazer
breves registros. Primeiro, que amanhã estarei participando do Encontro
Regional da FETAEMA, na cidade de Pinheiro, reunindo todos os
Sindicatos de Trabalhadores Rurais daquela região, desde já, quero
agradecer o convite e confirmo a presença, e, por essa razão, antecipo
a minha justificativa de ausência, porque amanhã não estarei na sessão
em razão desta atividade, no município de Pinheiro. Segundo lugar,
Senhor Presidente, na próxima quarta-feira, nós deveremos instalar a
Comissão de Assuntos Econômicos, que me coube a Presidência, neste
ano de 2018, e nós estamos convidando o nobre professor presidente
do IMESC, Felipe de Holanda, para fazer um balanço da conjuntura
econômica do Estado do Maranhão, na quarta-feira, às 8h30,
convidados todos os parlamentares que integram a comissão e os demais
que tiverem interesse nesse debate tão importante para o Estado do
Maranhão. Em terceiro lugar, registrar que, na quinta-feira também,
estaremos ausente, aqui da sessão, porque será inauguração da nova
unidade do IEMA- Instituto de Educação Ciência e Tecnologia do
Maranhão, na cidade de Santa Inês, que, aliás, uma Indicação que eu fiz
aqui desta tribuna, apresentei a proposta por entender que era necessário
e viável e ficou comprovada a viabilidade, porque já será inaugurada
conforme anunciado a nova unidade do IEMA, no município de Santa
Inês, dia 1º de março, quinta-feira, unidade plena, educação profissional,
em tempo integral, de altíssimo nível, e será oferecido ao povo de
Santa Inês do Estado Maranhão em todo o Vale do Pindaré. Finalmente,
Senhor Presidente, também registro que dias 1º, dois e três, portanto,
quinta, sexta e sábado, vai acontecer o Congresso do PSB, o Congresso
Nacional do Partido Socialista Brasileiro, e nós estaremos lá como
delegado deste congresso que vai escolher a nova direção nacional do
PSB. Eu que sou presidente da direção municipal aqui na capital,
Luciano Leitoa é o presidente estadual e Carlos Siqueira deverá ser
reconduzido para a presidência do PSB em âmbito nacional. Então eu
faço esses registros e, por fim, quero aqui me referir ao Deputado
Edivaldo Holanda e dizer que eu estive presente na inauguração do
Centro Dia, lá na Cidade Operária, Centro Dia Infantil, importante
iniciativa da Prefeitura de São Luís do Maranhão. O Prefeito Edivaldo
Holanda esteve presente, nós já temos em funcionamento o Centro
Dia para atender crianças e adolescentes com idade superior, jovens,
adultos e etc. E agora temos o Centro Dia especializado para crianças
de 0 a 6 anos, com prioridades para crianças com microcefalia, mas
também para outras situações que podem envolver a necessidade de
atendimento especializado. Então é mais uma iniciativa importante
que visa atender às reivindicações históricas das pessoas com deficiência
e que por muito tempo foram esquecidas e abandonadas. Agora há um
atendimento especializado graças à iniciativa da Prefeitura de São Luís
em parceria com o São José Operário, na Cidade Operária. Isso
complementa a ação do governo do estado que lançou o Projeto Ninar,
que já é um sucesso nacional. Agora nós temos também o Centro Dia
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Infantil, uma área e uma estrutura muito bem preparadas, com todas as
salas climatizadas, equipadas, com profissionais realmente qualificados
para esse tipo de atendimento, ou seja, é uma grande iniciativa que eu
pude testemunhar durante a inauguração com a presença do Prefeito
Edivaldo Holanda, do Deputado federal Weverton Rocha e de toda
equipe. Destaco um grande trabalho da Secretária Andrea Lauande, que
mostra realmente os seu compromisso, o seu engajamento, a sua luta
por aqueles que mais precisam de assistência e de atendimento. Se há
uma pessoa que está no lugar certo e fazendo um grande trabalho aqui
no Estado do Maranhão, é a Secretária Municipal Andrea Lauande.
Parabéns ao prefeito pela escolha dessa grande profissional que está
fazendo um grande trabalho em prol da nossa cidade. Muito obrigado,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Sérgio Vieira, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA (sem revisão do
orador) – Bom tarde, Senhor Presidente, boa tarde, colegas deputados
e deputadas. Boa tarde, galeria, imprensa, toda a população do
Maranhão, servidores desta Casa. Gostaria de usar o espaço aqui,
hoje, para destacar o lançamento da 1ª Copa de Futebol Amador do Sul
do Maranhão, que foi lançada pelo Governo do Estado domingo na
cidade de Carolina. Tive a oportunidade de estar na cidade de Carolina
com o Governador Flávio Dino, com sua comitiva. E lá nós fizemos o
lançamento da 1ª Copa de Futebol Amador do Sul do Maranhão, que
abrangerá 33 cidades participando desta competição, Deputado
Edivaldo Holanda. Abrangendo 33 cidades do Sul do Maranhão, é um
grande movimento esportivo. É um grande campeonato em que se
movimenta a paixão do esporte, em que se movimenta essa máquina
chamada futebol em 33 municípios no Estado do Maranhão,
especificamente na região sul. É um grande evento. E tenho a felicidade
de dizer que o primeiro que veio ao Governo do Estado com esse
projeto foi o Deputado Sérgio Vieira. Esse projeto é idealizado pelo
Secretário de Esporte de Açailândia, o senhor Glen Soares. Quando me
procurou ano passado na metade do ano, nós não medimos esforços de
viabilizar a realização desse campeonato. Fomos até o Governo do
Estado através da Secretaria de Esporte, onde o secretário Ewerton
Pereira, Secretário de Esporte do Estado, abriu as portas da secretaria
para nos receber e nos garantiu todo apoio necessário para que este
evento tivesse possibilidade de realização. Eu, juntamente com o
Secretário de Esporte de Açailândia, o Glen Soares, após a conversa
com o Secretário de Esporte, procuramos o Governador e ele garantiu
para nós que no início deste ano de 2018 tudo estaria viabilizado. E
domingo, nós estivemos na cidade de Carolina lançando esse grande
evento esportivo para o Sul do Maranhão, para o Estado do Maranhão.
Estivemos lá, fomos recebidos pelo prefeito. Uma comitiva de vários
prefeitos, de vários secretários municipais de esporte estiveram na
cidade de Carolina, onde tivemos a oportunidade de presenciar o
lançamento deste grande evento. O Governador Flávio Dino está de
parabéns. Deu atenção necessária para esse grande evento. Evento
este que me sinto realizado de ter participado da conquista de
implantação deste grande evento. Assim acho que nós estamos fazendo
o nosso papel de parlamentar enquanto essas demandas da população
na área do esporte não chegam. Quando visualizamos esse projeto,
vimos que era um projeto interessante. É um projeto que vem de
encontro aos anseios do que a comunidade esportiva dessas 33 cidades
do sul do Maranhão desejavam. E a cidade de Buriticupu estava lá
também, Deputada Francisca Primo, sua cidade de origem. Estavam lá
bem representadas pela delegação várias outras cidades, as cidades do
sul do Maranhão. Então é dessa forma que nós estamos aqui para
desenvolver o nosso trabalho. Um trabalho forte. Um trabalho que
represente bem a população do Maranhão, a população da região
tocantina. Estivemos lá acompanhando a delegação da cidade de
Açailândia, onde vimos a importância que se tem e o sentimento,
porque as pessoas desse meio esportivo se satisfizeram, ficaram alegres.
O Governador Flávio Dino esteve presente, fez questão de estar

presente junto com sua comitiva. Foi recebido por uma multidão no
estádio municipal de Carolina, onde nós vimos a satisfação da população
daquela cidade, que ainda recebeu na oportunidade o programa Mais
Asfalto, que foram algumas ruas, algumas vias urbanas na cidade de
Carolina o Governador pôde entregar esse programa Mais Asfalto
naquela cidade. Então é dessa forma que estamos trabalhando. Eu me
senti realizado porque contribuí para que uma coisa tão grandiosa
fosse implementada. O Governador não mediu esforço. Agradeço mais
uma vez, Governador, a sua sensibilidade em abraçar esse projeto.
Esse projeto é um projeto em que o Sul do Maranhão, principalmente
os esportistas do Sul do Maranhão irão lhe agradecer. E que não fique
só nessa edição. Nós tivemos o compromisso do Governador de que
esse projeto continuará nos próximos anos. Nesse projeto existem as
premiações, existe a distribuição de quites esportivos para cada uma
das seleções dessas cidades. É muito importante, por isso fico aqui
lisonjeado, realizado por ter participado desse grandioso projeto. E
agradeço, mais uma vez, ao Governador Flávio Dino que teve a
sensibilidade de nos ajudar e nos deu apoio para a implantação desse
projeto. Com a lei de incentivos fiscais desenvolvemos o projeto e o
grupo Mateus está apoiando esse evento. Agradecer também ao Grupo
Mateus. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, antes de convidar o Deputado Edivaldo
Holanda para vir à tribuna, o próximo orador inscrito no Pequeno
Expediente, gostaria de informar a todos os deputados e deputadas,
que o projeto de lei relativo às alterações na estrutura da Polícia Civil,
está previsto para ser votado amanhã em razão de algumas dúvidas de
ordem mais técnica. E só esclareço que aí não tem nenhum juízo político,
apenas algumas dúvidas de ordem técnica. E ele não estará na Ordem
do Dia de amanhã. Nós vamos ao final da sessão apreciar melhor,
inclusive pedi à Secretaria de Segurança que faça alguns ajustes e aí eu,
logo em seguida, informarei aos senhores e as senhoras a nova data em
que o projeto estará na Ordem do Dia. Deputado Edivaldo Holanda,
por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
comitê de imprensa. Primeiro justificar a minha ausência. Semana
passada eu estava fazendo, continuando um tratamento de saúde e não
pude estar nas sessões pretéritas desta Casa. Aqui estaremos, Senhor
Presidente, ainda na sessão de amanhã, dando entrada na justificativa
legal da nossa ausência neste plenário. Mas quero trazer à luz um
assunto também pretérito, já um tanto fora de tempo, mas que precisa
ficar nos Anais deste Poder o registro do assunto que trazemos neste
momento ao conhecimento dos Senhores Deputados e de todo o
Maranhão, por meio deste Complexo de Informação, deste Sistema de
Informação da Assembleia Legislativa. Senhor Presidente, trata-se do
evento realizada na quarta-feira de cinzas, na Praça Maria Aragão, que,
pela primeira vez, houve a união do Evento “Ora São Luís”, promovido
pela Prefeitura e retiros culturais promovidos pela Deputada Eliziane
Gama. Senhor Presidente, nós estivemos visitando os retiros com o
senhor governador e a senhora deputada, visitamos vários retiros,
durante a semana do carnaval, e encontramos uma juventude alegre,
louvando a Deus, estudando a palavra, promovendo cultura, fazendo
teatro e participando de momentos esportivos, de palestras, de
conferências, algo assim muito importante porque sentimos a juventude
sendo preparada diante de Deus, diante do conhecimento da sua palavra,
durante aqueles dias de carnaval, e a culminância foi na quarta-feira de
Cinzas, das duas da tarde entrando pela noite quase madrugada, com o
apoio do Governador Flávio Dino, e do Prefeito Edivaldo Holanda
Júnior e da Deputada Eliziane Gama, naturalmente, que é autora da Lei
que fez com que o governo pudesse destinar recursos para esses
movimentos de cultura dentro da Igreja. Então, nós tivemos uma festa
belíssima, onde eu pude participar também cantando ali para uma
multidão de mais de sessenta mil pessoas, uma festa belíssima, uma
festa onde se sentiu a presença de Deus, por meio da música gospel e
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também da música sacra, grande nomes da música não só local, porque
o Prefeito Edivaldo Holanda Júnior e o Governador Flávio Dino
prestigiaram os artistas locais, como também grandes nomes nacionais
e internacionais, e levaram a alegria e a esperança àquelas dezenas de
milhares de pessoas, sobretudo a juventude que esteve na Praça Maria
Aragão. Nossos parabéns ao Governador Flávio Dino e ao Prefeito
Edivaldo Holanda Júnior pela iniciativa de juntar esses dois eventos
num só e fazer com que a palavra de Deus pudesse ser levada de forma
alegre, simpática para uma multidão sequiosa, sobretudo a juventude
sequiosa por ouvir o evangelho, sobretudo pela forma mais eficiente
que é a música. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Roberto Costa, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, galeria, imprensa.
Senhor Presidente, eu venho aqui tratar de um assunto ao qual inclusive,
na semana passada, o nosso colega Deputado Vinicius Louro também
já fez referência, Deputado Antônio Pereira, que já está ocorrendo em
Imperatriz com o Rio Tocantins e agora o Rio Mearim. O excesso de
chuvas hoje no Maranhão começou a ser uma grande preocupação em
relação às enchentes. A informação que nós temos hoje em Pedreiras e
Trizidela do Vale é que o nível do rio pela aferição que foi feita já subiu
muito e começou a invadir as casas. Na cidade de Bacabal, nós temos
um grande problema também em relação ao rio cujo nível tem crescido
muito, tem chovido muito e já está próximo das residências. A cidade
de Bacabal, toda a região ali do Médio do Mearim, Pedreiras, Trizidela,
tem assim um pesadelo nesse período chuvoso no Maranhão. Nós
tivemos uma grande enchente em 2009 que atingiu todas aquelas cidades,
Bacabal principalmente. Na semana passada, o Vereador Venâncio do
Peixe, que mora no bairro da Trizidela, que é o principal bairro que faz
parte ali da região ribeirinha de Bacabal, nos fez um comunicado sobre
essa preocupação pelo aumento excessivo do nível do rio Mearim na
cidade de Bacabal. Ele já procurou inclusive a Defesa Civil do município
e, para tristeza nossa, a Defesa Civil está fechada, não existe Defesa
Civil municipal na cidade de Bacabal. O abandono que existe hoje da
atual administração que lá está, o prefeito que está lá não tem as
condições legais de estar presente. O vice-prefeito que deveria ter
assumido até hoje não teve a coragem necessária de assumir a
administração e a população termina pagando um preço altíssimo pela
negligência da atual administração de Bacabal, uma cidade sem prefeito,
sem comando e com os problemas atingindo a cada dia a população.
Então nós já mantivemos contato com o Secretário de Ação Social do
Governo, o Deputado Neto Evangelista, pedindo que ele mande também
uma equipe para que possa avaliar os estragos que estão acontecendo
pela enchente que já está ocorrendo na cidade de Bacabal. Já
comunicamos também a Defesa Civil do Estado por meio da Casa Civil
do Deputado Marcelo Tavares, para que mande imediatamente uma
equipe fazer o monitoramento do rio Mearim para que a gente não
possa ser pego mais uma vez de surpresa com uma enchente que venha
atingir a grande parte da população da cidade de Bacabal. Essa é uma
preocupação que nós estamos tendo hoje com a região do Mearim, mas
é uma situação que hoje o Maranhão todo vive pelo excesso de chuva
no nosso estado. A chuva é importante? É, mas com ela também vêm
essas situações de calamidade para as quais nós precisamos preparar a
nossa cidade, preparar o nosso estado, a fim de atender as demandas
que vão existir no momento de uma enchente. Então, é essa cobrança
que nós fazemos, inclusive, ao Governador Flávio Dino, é para que ele
priorize o monitoramento dessa situação dos rios do Maranhão.
Principalmente da nossa cidade Bacabal, porque já tem sofrido muito
quando acontecem essas grandes enchentes no Rio Mearim. Então eu
deixo a nossa preocupação e a nossa cobrança no sentido de mandar
uma equipe, o Governo do Estado, a fazer todo esse levantamento e
todo o monitoramento dessa situação. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, caros colegas deputados presentes à
Mesa, deputadas e deputados presentes hoje, nesta tarde de segunda-
feira, galeria, imprensa e internautas. Senhor Presidente, ocupo esta
tribuna para trazer uma notícia alvissareira ao povo do Maranhão e,
em especial, ao povo de Açailândia e da região Tocantina. Visto que
sempre, desde o primeiro mandato que aqui me elegi pela primeira vez
e que aqui estive e que estou até hoje, sempre tratei a questão do
ensino superior como deferência, por entender que um único filho que
se forme pode mudar a realidade de sua família, a sua realidade, da sua
comunidade e do próprio município, do próprio Estado. Portanto sou
daqueles que pesam que sem educação não há salvação. E em meu
primeiro mandato trabalhamos incessantemente no sentido de trazermos
cursos superiores para a região Tocantina. Conseguimos a várias mãos
o curso de Medicina da Universidade Federal do Estado do Maranhão-
UFMA, o curso de Medicina para Imperatriz também da Universidade
CEUMA, que é privada. Nós estamos pedindo há bastante tempo,
através de requerimentos, indicações, a implantação dentro da estrutura
da UEMASUL do curso de Medicina em nível de estado. Nós
estivemos, no final do ano passado, no Ministério da Educação - e aí a
notícia alvissareira - junto ao Ministro Mendonça Filho, Deputado
professor Marco Aurélio. E naquela ocasião ele nos dizia que estava
saindo o edital ali do MEC para a implantação de diversos cursos de
Medicina pelo Brasil. E que no Maranhão até aquele momento não
havia ainda nenhum interesse de nenhum município e de nenhuma
localidade. E trabalhamos, por ser o Mendonça Filho do Democratas,
portanto o nosso partido, é um Ministério que hoje está sobe o comando
do DEM-Democratas, e nós pedimos. E quando eu falo “nós”, não
posso deixar, muito pelo contrario, é importante dizer que o nosso
Deputado Federal Juscelino Rezende Filho foi quem me levou para
tratar desse assunto com o Ministro Mendonça ali no Ministério da
Educação. E nós conseguimos incluir, através do Deputado Federal
Juscelino Rezende Filho, quatro municípios para o Maranhão. Desses
quatro municípios, Bacabal, Codó, Açailândia e Santa Inês saiu agora,
no dia 20 de fevereiro, o resultado do edital. Esses municípios foram
todos avaliados, pessoas do MEC vieram nesses municípios fazer um
levantamento e fazer um estudo e dos municípios no Maranhão apenas
Açailândia saiu como satisfatório, portanto, apto a receber o curso de
Medicina, para ser implantado um curso de Medicina pelo MEC.
Codó, Bacabal e Santa Inês, não satisfatórios. Esse foi o resultado do
Edital, porém, ainda cabe recurso. Eu tenho absoluta certeza que os
representantes aqui de Bacabal, de Santa Inês, Deputado Roberto Costa,
o Deputado Juscelino Rezende que também já está aí tratando desse
recurso em relação a Santa Inês e pessoas aqui que representam, o
Deputado César Pires que representa Codó, tenho absoluta certeza
que vão lutar para que não percamos, exatamente não se perca essa
oportunidade de fazermos ali, ver implantar uma Universidade Federal
nos municípios de Codó, Bacabal e Santa Inês, respectivamente. Em
relação a Açailândia quero dizer aqui ao Deputado Sérgio Vieira, que
está aqui nos escutando, que estamos de parabéns, as autoridades
daquele município, o Senhor Prefeito, a Câmara de Vereadores, que já
estamos como satisfatório. E vamos, já temos inclusive instituições
privadas interessadas em implantar, lá em Açailândia, a Universidade.
Porque esse edital é um edital de chamamento, Senhor Presidente,
exatamente para as instituições privadas e lá em Açailândia já temos
duas ou três instituições privadas que já querem concorrer e colocar a
Universidade lá, a Faculdade de Graduação em Medicina lá. Exatamente
o CEUMA, me parece que a Dom Bosco e uma Faculdade de fora, que
não sei designar o nome neste momento. Porém, já há interesse ali por
Açailândia, devido a importância. Acho que Açailândia, devido a sua
importância geopolítica, econômica, social que a cidade tem para o
Maranhão, é uma cidade importante para o Maranhão. Nós temos ali
outras notícias alvissareiras também para Açailândia, estamos
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trabalhando e em breves dias, 2, 3 meses no máximo vamos inaugurar
ali uma UTI. Já há confirmação do Governo do Estado, já há
confirmação o Senhor Secretário de Estado da Saúde Dr. Carlos Lula,
para inaugurarmos também uma UTI ali em Açailândia. Muito
importante para o povo daquela região, visto que não temos esse
serviço ali. Portanto, ao povo de Açailândia, às autoridades ali que
defendem aquela cidade quero dizer que teremos, em breve, nos próximos
1 ou 2 anos, implantado o curso de Medicina ali, para a graduação em
Medicina em Açailândia. Isso é uma luta de todos nós. Quero aqui
dizer também que o Sérgio Vieira está imbuído nessa luta, é bom que se
diga também, outros deputados como o Deputado Federal Juscelino
Rezende que capitaneou, que nos levou, que abriu as portas do
Ministério e que somos gratos a ele, o povo de Açailândia com certeza
será grato a ele no momento devido. Eram essas, Senhor Presidente, as
nossas notícias de hoje à tarde. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Eduardo Braide, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. E
aproveito, de forma especial, para saudar os representantes da Polícia
Civil, da ADEPOL que se encontram na galeria desta Casa. Senhor
Presidente, venho hoje à tribuna destacar a audiência pública que
realizamos na sexta-feira, às 14h, e que contou com a participação de
diversos órgãos de representação da Polícia Civil do Maranhão:
Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Maranhão –
ADEPOL; Associação Maranhense de Escrivães de Polícia Civil do
Maranhão – AMEPOL; Sindicato dos Policiais Civis do Maranhão –
SINPOL - e a Associação de Polícia Técnico-Científica do Maranhão –
APOTEC. Audiência pública que contou com a participação e os
trabalhos do Deputado Júnior Verde e do Deputado Wellington do
Curso, onde nós pudemos analisar, ponto a ponto, do projeto de lei nº
365/2017, esse projeto que se encontra em minhas mãos. Para que
vocês tenham, V. Exas., tenham noção, senhoras e senhores deputados,
a cada leitura que nós fazíamos do projeto de lei nº 365/2017 um novo
erro era encontrado. Situações que vão desde a má distribuição dos
distritos policiais levando em conta as novas cinco delegacias regionais
que estão em formação, e aí vou citar somente alguns exemplos para V.
Exas., a delegacia e o distrito 1º e 2º distrito de São Bento, que está
vinculado a regional de Viana quando, na verdade, deveria estar
vinculado a regional de Pinheiro. O distrito policial, a delegacia policial
de Carolina, senhoras e senhores deputados, que fica a mais de 170 km
de Balsas, mas está vinculada à delegacia regional de Balsas quando, na
verdade, deveria estar vinculada à delegacia regional de Porto Franco,
que é muito mais próximo ao município de Carolina e que está sendo
criada exatamente para garantir isso, a proximidade com aquelas
delegacias ali da região. Temos situação de Junco do Maranhão que
está ao lado de Governador Nunes Freire, mas que no projeto de lei
encaminhado a esta Casa veio fazendo ligação com Zé Doca, muito
mais distante do que a regional de Nunes Freire. Mas ultrapassada
toda essa questão de redivisão das Delegacias e Distritos Policiais do
Maranhão, vem o que mais importa, que é a questão dos direitos da
Polícia Civil. Situações como a alteração do artigo 25, onde se pretende
mudar o conceito de sede para que simplesmente os policiais civis do
Maranhão deixem de receber legalmente aquilo que faz jus, que é a
questão das diárias, da ajuda de custo, da remoção, enfim, de todo
aquilo que está previsto no Estatuto da Polícia Civil e do Servidor.
Situações que nós temos, que é o fim do Conselho de Polícia Civil,
porque o que está se fazendo não é só mudar e criar uma direção de
Polícia Civil, mas está querendo retirar todo o poder deliberativo e de
fiscalização do Conselho de Polícia Civil. Então, isso é praticamente
matar o Conselho de Polícia Civil. E aí a pergunta que se faz: a quem
interessa o desmonte da Polícia Civil do Maranhão? Porque é isso que
o Projeto nº 365/2017 faz, é desmontar a Polícia Civil do Maranhão. E
lá foi muito claro, pelo depoimento daqueles que estão no dia a dia da

Polícia Civil, mostrando quanto é prejudicial à categoria. E uma frase
que não me sai da cabeça, é exatamente de representantes da ADEPOL
que disseram que ao longo dos anos, por muitas vezes, estiveram aqui
na Assembleia para lutar pelos seus direitos, mas que, pela primeira
vez, eles estão aqui nesta Casa lutando para não perder os direitos que
foram conquistados ao longo do ano. Por isso, Senhor Presidente, eu
quero parabenizar a atitude de V. Ex.ª de retirar de pauta o Projeto de
Lei nº 365/2017, sei que vários outros deputados também fizeram este
pleito a V. Ex.ª, eu também tive a oportunidade de mostrar a V. Ex.ª os
erros, como é o caso do Artigo 13º do Estatuto da Polícia Civil, que
pretende, com o Projeto nº 365, criar exatamente a direção institucional.
Artigo 13º: Compete à Direção Colegiada da Polícia Civil (...). E aí
você vai à Lei nº 8.508, no Artigo 13º, que trata do seguinte: o plano de
carreiras e cargos e salários do Grupo Ocupacional de Atividades de
Polícia Civil, APC, obedecerá às diretrizes estabelecidas na presente
lei. Então, senhoras e senhores deputados, o que nós vamos fazer é
criar a Direção Colegiada da Polícia Civil só para acabarmos com o
Conselho de Polícia Civil e de quebra nós ainda vamos extinguir o
plano de cargos e carreiras do grupo APC da Polícia Civil? Não, senhoras
e senhores deputados, isto está errado. Eu quero aqui mais uma vez
parabenizar a atitude do Presidente da Casa de retirar de pauta esse
projeto, porque aí, sim, merece ser devolvido ao Poder Executivo para
que de lá possa vir uma mensagem de acordo com a realidade e sem
retirar direitos da Polícia Civil. É isso que aguardam todos aqueles que
fazem o trabalho da Polícia Civil no Estado do Maranhão e é isto que
nós vamos esperar, Senhor Presidente, a nova mensagem que deverá
chegar do Poder Executivo ou então aprovar a emenda que foi
apresentada pelos próprios representantes das categorias no sentido
de corrigir as imperfeições do Projeto de Lei nº 365/2017...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Edilázio Júnior, fica transferido para o Pequeno
Expediente da sessão de amanhã, tendo em vista que já são 17h02,
estamos já no horário da Ordem do Dia.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Medida Provisória nº 261, de autoria do Poder Executivo, que
prorroga a contratação de operações de crédito à conta do Programa
Maranhão Juro Zero (lê). Em discussão. Em votação. Os senhores
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
promulgação.

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

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) - Senhor Presidente, somente para aproveitar a presença,
na galeria, dos representantes da Polícia Civil e, assim como de forma
democrática V. Ex.ª informou o dia em que estaria na pauta para votação
o Projeto de Lei nº 365/2017, que possa, quando tomar a decisão de
incluí-lo na pauta novamente para apreciação, V. Ex.ª informar aos
colégios de líderes para que a gente informe também aos representantes
da Polícia Civil para que possam acompanhar a votação deste tão
importante projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Braide, não tenha dúvidas de que nós assim o
faremos. Inclusive cumprimentar os policiais civis que estão aqui na
galeria, eles são todos muito bem-vindos à Assembleia. Da mesma
forma que nós comunicamos o que não estará na Ordem do Dia de
amanhã, assim que definirmos a data, informaremos aos líderes dos
blocos e também daremos publicidade para, caso os senhores desejem
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acompanhar a sessão, possam se programar e estar aqui entre nós.
Requerimentos à deliberação do Plenário: Requerimento nº 014/2018,
de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê)...

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA -
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Só um instante, Deputado Rogério. Para informar aos senhores
deputados e as senhoras deputadas que esse Requerimento foi
indeferido pela Mesa e o Deputado Wellington recorreu ao plenário, e
nós vamos passar a apreciar. Deputado Rogério Cafeteira.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Senhor
Presidente, só para encaminhar a votação. A Liderança do Governo
encaminha pela manutenção da decisão da Mesa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Os Deputados que desejarem votar pela manutenção da decisão
da Mesa deverão permanecer sentados, ainda não está em votação, e
aqueles que forem optar por modificar a decisão da Mesa deverão se
levantar. Senhores deputados, em votação.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Senhor Presidente, Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Só fazer encaminhamento pelo Bloco Independente.
Muito embora já tenhamos não feito a discussão, já tínhamos feito
encaminhamento na última quinta-feira, mas já que não tem nada de
mais. Só explicar aos demais deputados que se não tem problema
nenhum, se a obra não tem problema nenhum, se Tapa Buracos não
tem problema nenhum, o que custa autorizar o encaminhamento dessa
documentação para que nós possamos apreciar, por gentileza, sem ter
a necessidade de judicializar ou até mesmo o constrangimento? Já que
o governo é um governo transparente, um governo que não tem
problema nenhum, por que não autorizar as cópias das licitações, as
notas fiscais de todos os procedimentos do Tapa Buracos da MA 006?
E é o mesmo procedimento que vamos fazer também com a Beira Rio
em Imperatriz, é o mesmo procedimento. Se não tem nada de mais, não
tem por que negar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em votação. Os deputados que queiram manter a decisão da
Mesa permaneçam como estão.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Permaneçam
como estão quem manter a decisão da Mesa?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – É, e os que quiserem derrubar a decisão da Mesa, modificar,
devem ficar de pé. Mantida a decisão da Mesa com os votos contrários
dos Deputados Edilázio Júnior, Nina Melo, Andréa Murad, Sousa
Neto, Adriana Sarney, Eduardo Braide e Deputado Wellington do Curso.
Requerimento nº 020, de autoria do Deputado Wellington do Curso,
(lê). Em discussão. Em Votação. Os senhores deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 021, de autoria
do Deputado Wellington do Curso, (lê). Em discussão. Em votação.
Os senhores deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento nº 022/2018, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, (lê). Em discussão. Em votação. Os senhores
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento nº 023, de autoria do Deputado Wellington do Curso,
(lê). Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovam

permaneçam com o estão. Aprovado. Requerimento nº 034, de autoria
do Deputado Bira do Pindaré, (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento 035/2018, de autoria do Deputado Sousa Neto. (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento 036/2018, de autoria da Deputada
Valéria Macedo. A deputada está ausente, fica transferido para a sessão
de amanhã. Requerimento 037/2018, de autoria do Deputado Professor
Marco Aurélio. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Ficam incluídos na
Ordem do Dia da Sessão de amanhã os Projetos de Lei referentes ao
Requerimento agora aprovado, do Deputado Marco Aurélio se refere
aos Projetos de Resolução Legislativa nº 004 e 005/2018 e do Deputado
Bira do Pindaré o Projeto de Lei 018/2018. Requerimentos à deliberação
da Mesa: Requerimento 038/2018, de autoria do Deputado Vinícius
Louro. O deputado está ausente e fica transferido para a próxima
sessão. Inclusão na Ordem do Dia da sessão de amanhã, além dos que
já fiz referência: Projetos de Lei 236 e 249/2017, de autoria do Deputado
Eduardo Braide. Requerimento 039/2018, de autoria do Deputado
Josimar de Maranhãozinho. Requerimentos 040 e 041/2018, de autoria
do Deputado Bira do Pindaré. Requerimento 042/2018, de autoria do
Deputado Wellington do Curso.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Inscrito o Deputado Edivaldo Holanda, por 30 minutos com
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA –
Declino, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – O Deputado Edivaldo Holanda declinou.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Tempo dos Partidos ou Blocos. Alguém falou?

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (Questão de
Ordem) – Pela liderança do Partido Verde, Senhor Presidente, eu queria
usar o tempo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Tempo dos Partidos ou Blocos. Pela liderança do Partido
Verde o Deputado Edilázio Júnior, por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) - Boa noite, Senhor Presidente, caros colegas parlamentares,
imprensa, galeria, telespectadores da TV Assembleia. Senhor Presidente,
já diz o ditado: “Quem com ferro fere, com ferro será ferido”. Talvez
esse ditado popular caísse como uma luva ao ex-governador e Deputado
Federal José Reinaldo. Mas venho aqui a esta tribuna, Senhor Presidente,
falar da minha mais sincera solidariedade ao ex-governador. Eu que não
tenho nenhum vínculo de amizade com o mesmo, uma ou duas vezes
trocamos cumprimentos, mas já dizia o Padre Antônio Vieira: “Um
bom cristão começa pela gratidão”. E eu pergunto aos colegas nesta
Casa, se existe algum parlamentar ou algum político que fez mais pelo
Governador Flávio Dino do que o ex-Governador Zé Reinaldo? Algum
colega consegue me responder? Se existe algum político que fez mais
pelo atual Governador do Estado do que o ex-governador José Reinaldo
Tavares? Ora, aí, Deputado Adriano, que eu faço o questionamento: se
ele fez isso com quem o criou e com quem falou para ele: “Larga a
magistratura, porque tu és o meu candidato a deputado federal”. O
governador do Estado saiu de casa para votar e votou nele para deputado
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federal, ele que nunca tinha andado no interior do Estado, teve mais de
cem mil votos. Era para ser o primeiro nome dele ao Senado ser do ex-
governador José Reinaldo Tavares, era para ter a discussão pela segunda
vaga. Mas como ele falou: Em política não tem gratidão. Ora, eu deixo
esse questionamento para vocês, meus colegas, vocês que ontem eram
Roseana, vocês que anteontem foram Jackson, que na campanha
votaram em Lobão Filho, imagine como o governador deverá tratar
vocês. Porque aquele que o inventou ele deu com os ombros. E aqui eu
quero me solidarizar com o ex-governador, se servir de conforto, eu
acredito que ele seja mais competitivo longe do comunista. Eu acredito
que a nossa chapa, a chapa da Governadora Roseana elegerá os dois
senadores. Senador Lobão e o Deputado Federal, Ministro Sarney
Filho, mas acredito que o ex-Governador José Reinaldo Tavares seja
mais competitivo distante do comunista, uma vez que o discurso do
ex-Governador é dizer que ele é municipalista, que ele é amigo dos
prefeitos, que ele tem o apoio da FAMEM, do Presidente da FAMEM,
ora, ele é oposto do Governador. O Governador corre longe dos prefeitos,
corre longe do municipalismo. Não sabe o que é fazer um convênio
com um prefeito, diferentemente, na história recente o que nós ouvimos
é que o Governador José Reinaldo Tavares foi um grande Governador
para os Prefeitos, à época. Coisa que nós escutamos hoje o inverso.
Isso, meu amigos, é só o primeiro, começou, abriu a porteira, semana
que vem estarei de volta aqui para me solidarizar também com o
Deputado Federal, Waldir Maranhão, e que vocês tenham como
exemplo, se ele fez isso com quem o criou imagine com vocês aqui que
nunca fizeram nada por ele. Então, tomem a decisão correta, tomem a
decisão acertada, escutem as vozes da rua, que ninguém quer mais esse
comunista em nosso Estado. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar Independente. V. Ex.ª vai utilizar o tempo,
Deputado Wellington? Por oito minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, o nosso
mais cordial bom dia e que Deus seja louvado, que Deus estenda suas
mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão, sobre o seu povo.
Quero cumprimentar de forma especial os policiais civis, delegados,
agentes, escrivães, peritos que ocupam a galeria desta Casa. Tivemos
uma audiência pública na última sexta-feira, uma audiência pública
muito proveitosa, riquíssima pela participação em todo tempo que
nós já tivemos em audiências públicas nesta Casa, uma audiência pública
com a participação de delegados, peritos, da cúpula da Polícia Civil.
No entanto, o que nos causou estranheza foi que na audiência pública
não estava presente o Secretário de Segurança Pública. De todas as
audiências realizadas nesta Casa, pela Comissão de Segurança, poucas
foram as vezes da participação do Secretário de Segurança Pública do
Estado do Maranhão. Na semana passada, ele deu o ar da graça, apareceu
em uma audiência pública nesta Casa em defesa dos sub judice da
Polícia Militar. Eu até fiz o questionamento: será que é porque é ano de
eleição e o secretário apareceu para falar com os sub judice? Mas aí
ficamos com a expectativa de que ele pudesse aparecer na tão importante
audiência pública em defesa da segurança pública do Estado do
Maranhão. Estavam presentes os Deputados Eduardo Braide, Junior
Verde, Wellington do Curso, mas não se fez presente o Secretário de
Segurança Pública. Dada a importância do tema, o Secretário de
Segurança Pública não se fez presente. Dada a importância do tema
para com os servidores da segurança pública, os agentes de segurança
pública do Estado do Maranhão, mas o Secretário não se fez presente.
Nós temos uma preocupação neste Estado quando se fala de segurança
pública com duas vertentes: a segurança pública do cidadão e a segurança
pública do respeito e das garantias ao servidor público, ao agente de
segurança pública, àquele que sai de casa todos os dias e, ao se despedir
da esposa, dos filhos, da mãe e da família, não sabe se volta para casa
vivo, pois quando sai de casa para ir defender a sociedade, a população,

ele coloca em risco também a sua própria vida. Então a nossa defesa da
segurança pública, a segurança pública do cidadão maranhense e a
segurança pública dos direitos e garantias do agente de segurança pública,
do policial militar, do bombeiro, do delegado, do agente, do escrivão,
do perito, de todos que fazem a segurança pública no nosso Estado.
Fica aqui o nosso pesar, a nossa lamentação e o nosso repúdio ao
Secretário de Segurança Pública que não se fez presente numa audiência
pública de tamanha importância para a segurança pública do Estado. E
o pedido, a súplica dos agentes de segurança do Estado do Maranhão
em cartazes, faixas e até no outdoor em frente à Assembleia. Deputados,
pedimos a compreensão de vocês. Deputados, esse PL 365 é prejudicial
para os policiais civis. E hoje ocupo a tribuna desta Casa, fazendo
referência mais uma vez que o PL 365 é uma vanguarda do atraso,
retrocesso e de prejuízo aos agentes de segurança pública do Estado do
Maranhão. Fica mais uma vez o nosso apoio incondicional aos agentes
de segurança pública. E que possa não só se retirar de pauta, mas que
possa ser modificado. E que não retirem as garantias dos servidores
públicos do estado do Maranhão. E, em especial, em tela na discussão
do momento, os agentes de segurança pública da Polícia Civil do Estado
do Maranhão. O nosso apoio incondicional a vocês e muito obrigado
pela participação na audiência pública. E peçamos que vocês
acompanhem. Aqui é a casa do povo, é a casa de vocês. Que
acompanhem os trâmites e a votação. Senhor Presidente, o tempo que
me resta é 3 minutos e 25 segundos. Eu quero tratar de um assunto que
é de suma importância, os hospitais públicos do estado do Maranhão,
os hospitais públicos, UPAs. Doutora Nina Melo, V. Ex.ª que tem um
olhar cuidadoso, atencioso e que realiza um trabalho voltado para a
saúde do estado do Maranhão. Eu sou conhecedor e apreciador do seu
trabalho, O trabalho que V. Ex.ª também realiza no hospital Aldenora
Bello, por exemplo, em muitos outros hospitais. E eu tomei
conhecimento de um trabalho que V. Ex.ª realiza, faz. E desculpe pela
ousadia em tocar nesse assunto tão delicado e que, com certeza, para V.
Ex.ª é algo particular. Mas o trabalho que V. Ex.ª faz, inclusive de
forma solidária, de forma atenciosa, e de forma gratuita. E eu tenho o
apreço e a admiração pelo que a senhora faz. Mas eu quero dizer para
a senhora, como médica e os demais médicos desta Casa, como tínhamos
o Deputado Humberto Coutinho, da situação caótica na saúde do
Estado do Maranhão. E eu quero trazer à tribuna nesta Casa a situação
de um garoto de um ano e oito meses que está esperando fazer uma
endoscopia no Juvêncio Matos e a máquina está quebrada. Eu faço
oposição com responsabilidade, faço oposição enfrentamento ao
Governo do “fraco” Dino, desculpe, do Flávio Dino. Mas é o que eu
ouço e às vezes até confundo de Flávio Dino para “fraco” Dino. E faço
oposição ao Governo Flávio Dino nesta Casa. E hoje eu não quero
simplesmente fazer a crítica pela crítica, ou como o de costume, fazer
a denúncia. Eu quero solicitar ao Governador Flávio Dino e ao Secretário
de Saúde que dê atenção a essa criança lá do Povoado Vassouras, lá de
Santa Inês, que está há um mês padecendo no Juvêncio Matos,
padecendo porque a máquina está quebrada e não tem como fazer uma
endoscopia. Eu sei que o caso dele é de centenas de milhares de
maranhenses que recorrem aos hospitais públicos e estaduais. Eu sei
disso. Não vamos solucionar todos os problemas, mas foi algo que
cortou o nosso coração em saber que essa mãe está padecendo no
hospital há um mês. A criança ingeriu soda cáustica, está fazendo o
tratamento e aguardando a endoscopia. Não tem como fazer por que a
máquina está quebrada. E eu vou me ater no meu pronunciamento
somente a isso. Já fiz uma indicação hoje ao Secretário de Saúde do
Estado e ao Governo do Estado e vou me ater somente a isso, a solicitar,
a pedir ao Governo do Estado do Maranhão que faça alguma coisa por
essa criança e tenha o seu olhar também atento para todo o estado do
Maranhão, para os maranhenses que padecem nas filas dos hospitais e
no atendimento do hospital no estado do Maranhão. Deputada Nina
Melo, concedo a palavra.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO (aparte) -
Deputado Wellington, gostaria de um aparte só para parabenizar V.
Ex.ª por esse cuidado com a população maranhense. E gostaria também
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de subscrever esse requerimento, essa indicação que V. Ex.ª fez para
que essa criança tenha a possibilidade de viver. Porque a ingestão de
soda cáustica costuma levar a óbito. E todo mundo que é médico sabe
disso, o Secretário de Saúde, embora não seja um médico, eu espero
que ele tome a conduta correta e mande a criança fazer, onde for que
tenha esse aparelho, fazer essa endoscopia. Então gostaria somente de
subscrever a sua indicação.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputada Nina Melo, muito obrigado pelo aparte e ao subscrever com
certeza engrandece a nossa solicitação e aumenta a voz na solicitação
ao Governo do Estado do Maranhão, que tenha mais atenção com a
saúde e a essa criança que padece, há mais de um mês, no Juvêncio
Matos. E, mais uma vez, o nosso questionamento: para se ter saúde,
para se ter direitos, é preciso ter quem indique? Um secretário, um
vereador, um deputado, alguém que possa recorrer e que possa solicitar?
Pelo contrário, a Constituição Cidadã de 88, que completa 30 anos, no
ano de 2018, é bem clara - bem clara, é um direito de todos e um dever
do Estado. Governador Flávio Dino, por gentileza, eu solicito
encarecidamente, em nome daquela mãe de Santa Inês que está com o
filho padecendo há um mês, no Juvêncio Matos, porque ingeriu soda
cáustica e está padecendo no Juvêncio Matos e solicita que V. Ex.ª
possa consertar o aparelho de endoscopia, por gentileza, em nome da
população do estado do Maranhão. Era o que tinha para o momento,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO – Bloco Parlamentar de
Oposição. Deputada Andréa Murad. Declina. Partido Verde. Deputado
Adriano Sarney, por 06 minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) - Bom dia Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, Deputadas, galeria, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários desta Casa e maranhenses. Eu subo hoje a esta tribuna
para refutar, de uma vez por todas, as mentiras aqui contadas pelo
Governo do Estado do Maranhão. Todos nós sabemos que o Governo
do Estado do Maranhão, que o Governador Flávio Dino tem aqui um
líder do governo, que é seu porta-voz, mas quem escreve os discursos
dele é o próprio Flávio Dino. Tanto que se você puxar lá na TV
Assembleia e pegar o último discurso do Deputado Rogério Cafeteira
verá que ele leu o discurso, porque o discurso feito nos porões do
Palácio dos Leões e eu posso falar isso porque ele está aqui presente
nesta Casa e está me ouvindo. Muito bem, ponto número 1, e aí eu não
quero ser leviano, como nunca sou, e trouxe o documento, esse
documento aqui encontra-se no site da SEPLAN, na internet,
geo.glzvm78j, está disponível no meu artigo, meu artigo que eu escrevi
na minha página do Facebook, encontra-se na página 25 do relatório
resumido, RREO, do 6º bimestre de 2017, que é o último documento
que foi colocado lá pela Secretária de Planejamento, não pode nem
falar como o governador mentiroso Flávio Dino disse via seu porta-
voz na Casa que o meu documento estava desatualizado, é o único
documento que ali tem e eu dou aqui, acabei de dar o endereço da
internet e o nome do documento na internet e mostro aqui ao vivo para
todos os telespectadores da TV Assembleia o documento e mostro
também, em negrito, o déficit que eu falei aqui, está nesse documento,
um bilhão, cento e vinte seis milhões, duzentos e oitenta três mil,
quatrocentos oitenta dois reais e dezenove centavos, está aqui, não foi
invenção, não adianta atacar o Valor Econômico para falar que o Valor
Econômico está inventando história, não adianta inventar que foi o
Temer que mandou quinhentos milhões para cá e por isso esse número
está errado, não é, não adianta atacar a Globo porque a Globo colocou
lá no Jornal da Globo que o Maranhão tem um dos maiores déficit do
Brasil, não adianta atacar a Globo, não adianta atacar a Mirante,
Deputado Cafeteria, não adianta atacar o Jornal O Estado do Maranhão
que tanto já lhe prestigiou, não adianta, contra fatos não há argumentos.
E aqui eu vou além, porque não estou aqui para fazer nenhum tipo de,

enfim, a minha única missão aqui é justamente desmentir o governador
mentiroso, e aqui eu quero colocar um fato novo. O fato novo é o
seguinte: o Governador Flávio Dino está quebrando, quebrando a
Previdência do Estado, quebrando a Previdência do Estado. E aqui eu
vou dar uma pincelada e peço que o Governador Flávio Dino comece a
fazer a pesquisa e comece a redigir o próximo discurso do Deputado
Cafeteira, aqui nesta Casa, para explicar onde ele colocou mais de
quinhentos milhões que ele retirou do Fundo de Previdência do Estado,
do FEPA, eu quero saber se aquela palhaçada que foi feita aqui de
mudança de lei para alterar a lei para o IPREV foi um golpe para retirar
mais de quinhentos milhões do IPREV e aqui eu trago prova, mais uma
vez, e a prova está num relatório resumido na página 19, também
encontra-se no site da SEPLAN, e aqui eu quero demonstrar a todos
vocês neste documento que eu trouxe, imprimi e trouxe esse documento,
está aqui na minha mão, na página 19, que o total de receitas
previdenciárias foi de 1 bilhão e 77 milhões. O governo arrecadou dos
funcionários com o desconto da previdência e o patronal 1 bilhão e 77
milhões, e teve despesas de 1 bilhão e 540 milhões, um déficit de 522
milhões de reais, um déficit previdenciário de 522 milhões de reais em
2017. Enquanto a Roseana Sarney no seu governo tinha superávit
porque conseguia economizar dinheiro e colocar dentro do FEPA, o
governador mentiroso, Flávio Dino, está acabando com o dinheiro que
está no FEPA e a prova disso é que, na página seguinte, na página 20,
podemos ver aqui a diferença dos recursos previdenciários guardados
entre 2016 e 2017. Em 2016 o governo tinha no FEPA e nos fundos
R$1.122.435.136,49. No final de 2017, de 1 bilhão e 122 milhões, sabe
quanto o governo tem guardado hoje no banco apenas para pagar o
futuro e as aposentadorias de todos os servidores do governo do
Estado? Apenas R$ 665.695.004,02. Desfalcou o FEPA, desfalcou as
reservas previdenciárias do Estado do Maranhão em mais de 500 milhões
de reais. Esse governador irresponsável, porque ele é um irresponsável,
R$ 500 milhões desfalcados do Fundo Previdenciário do Governo do
Maranhão. Eu quero ver agora, daqui para frente, qual será o impacto
em cada um de vocês, senhoras e senhores, funcionários e funcionárias,
efetivos ou aposentados do Estado do Maranhão, porque isso vai dar
o que falar. Agora nós vamos ouvir o que o Governador Flávio Dino
tem a falar por seu porta-voz aqui na Casa, o Deputado Rogério
Cafeteira.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO - Bloco Parlamentar Democrata.
Líder Vinicius Louro? Ausente. Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão. Deputado Raimundo Cutrim, por 15 minutos, com direito
a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhores colegas, imprensa,
internautas. Ainda há pouco, no horário do Pequeno Expediente, com
tempo muito exíguo, eu dizia que a competência do secretário de
Segurança está prevista no Artigo 112 da Constituição, onde está a
competência e, além dela, diz que é subordinada diretamente ao
secretário a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e os
órgãos vinculados, Detran e Defesa Civil, porque naquela oportunidade
não deu tempo de a gente especificar. Mas a razão da minha vinda aqui
no horário é com relação ao projeto de lei da Polícia Civil, que já foi
suspenso. Já foi falado pelo Senhor Presidente que não vai mais ser
votado. A minha sugestão é que devolvesse para a Secretaria de Segurança
tendo em vista haver muitos, eu não digo nem erros, mas muitos
equívocos. Evidentemente que com um projeto, como é o Projeto 365,
de tamanha responsabilidade, nós temos que sentar novamente para
que a gente possa não aprovar um projeto onde há muitos equívocos.
O primeiro equívoco é a primeira Delegacia Regional de Rosário. Ora,
em todas as delegacias regionais, há uma Delegacia da Mulher, foi
criada na minha gestão, na regional. Na Delegacia Regional de Rosário,
a Delegacia da Mulher foi para Bacabeira. Nós temos que consertar.
Não pode ser em Bacabeira. Tem que ser na sede da delegacia. Nós
temos outros fatos graves. As delegacias criadas já neste governo: a
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Delegacia de Homicídio, as delegacias de entorpecentes. Foram criadas
18 delegacias de homicídios, foram 36. Elas não constam no projeto,
vão ser excluídos, não consta. Não tem aqui nenhuma delegacia de
homicídio, não consta. Então nós temos que rever este fato. Outro
assunto grave aqui no projeto, além daquela Emenda minha que não
resolve problema, nós temos que refazer muita coisa. Aquela Emenda
que eu dei entrada também não vai resolver. Vai ter problemas. Vejam
bem: Foram criados aqui cinco cargos para chefe de delegacias regionais,
um DAS-4. Isso é uma falta de respeito. Isso já vem ao longo de
muitos anos. São criados 10 cargos para capelães DANS-1. O chefe de
uma delegacia Regional, as atribuições, a pressão, um DAS-4. Eu sugeria
que fosse pelo menos se não fosse o DANS -1, DAS-1. Delegacia
regional do interior, onde ali as pessoas não têm quase nada um DAI-
1, que é cento e cinquenta reais. Isso é uma vergonha para uma delegacia
especial como a Delegacia da Mulher ter uma chefiazinha de cem,
duzentos reais. Então eu sugeria que as delegacias regionais do interior
fossem DAS1 no mínimo. Eu até sugeria que fosse DANS-1, porque é
pouquinho também. Então temos que mexer na nomenclatura, porque
isso já vem ao longo de muitos anos. Tem outros fatos aqui, se temos
18 delegacias regionais, foram criadas mais 05; ou então se havia 18
regionais, foram criadas mais 05, então aqui nós temos 23 delegacias,
18 com 05 são 23. Agora o que encontrei aqui, um fato que me causou
estranheza, porque na época que o Secretário era Cutrim foram criadas
04 delegacias regionais. Foram criadas, além de Mirinzal, Governador
Nunes Freire, Amarante e Estreito. Então essas delegacias foram criadas
na época e não foram remanejadas. Para aonde foram, se estão criando
05 cargos e essas 04 que foram criadas só está constando aqui a
Governador Nunes Freire? Então é um caso que não tem aqui, para
aonde foram essas delegacias que já haviam sido criadas: Amarante,
Mirinzal e Estreito. E o que deixa a gente mais preocupado também, é
que isso, historicamente no sistema de segurança pública, onde há uma
Companhia Independente ou um Batalhão, ali deverá ter uma Delegacia
Regional. Então hoje temos 30 Batalhões e Companhias Independentes
no Estado, exceto a metropolitana. São 23 Batalhões, 06 Companhias
Independentes, são 29. E o que deixa preocupação aqui é que não está
se conseguindo em 03. Vejam bem, em Rosário nós temos 09 delegacias
e mais a regional, sob a circunscrição de Rosário, então temos 07
municípios e mais a regional, 08. E ali nós temos o 27º Batalhão.
Itapecuru-Mirim, temos 11 delegacias com mais a regional, a
circunscrição de 08 municípios e mais a regional, 09 e ali nós temos o
28º Batalhão. Em Chapadinha nós temos 14 delegacias e uma regional,
são 15, abrange 11 municípios mais a regional, 12. Codó, nós temos 7
Delegacias mais a Regional, no entanto, são 3 municípios mais a regional
04. Lá, nós temos o 27º Batalhão da Polícia Militar. Pinheiro, nós
temos 12 Delegacias mais a Regional, mas, no entanto, tem 9 municípios
da circunscrição, mais a Regional são 10 e tem o 10º Batalhão, em
Pinheiro. Viana, nós temos 17 Delegacias e mais a Regional, são18. No
entanto, cobre 11 municípios e mais a regional que no município de
Viana são 12, ali nós temos a 13ª Companhia Independente. Em Santa
Inês, nós temos 16 delegacias e mais a regional, e a circunscrição de 11
municípios e mais a regional, 12 municípios, no entanto não tem um
Batalhão, em Santa Inês, o Batalhão é em Pindaré. Então é um
contrassenso, ter a regional de Santa Inês e o Batalhão em Pindaré. Zé
Doca, nós temos 11 Delegacias na regional e mais a regional, são 12, no
entanto, Zé Doca a circunscrição 9 municípios e mais a regional 10, ali
nós temos o 29º Batalhão, em Zé Doca. Em Açailândia, nós temos 12
delegacias na regional, ou seja, nove delegacias na regional mais a regional
dez, mas, no entanto, cobre seis municípios a regional, são sete e lá nós
temos o 26º Batalhão da Polícia Militar. Em Imperatriz, nós temos
vinte delegacias mais a regional, mas, no entanto, cobre sobre esses
nove municípios e a regional são dez municípios. Em Imperatriz, nós
temos dois batalhões; é o 3º Batalhão e o 14º Batalhão. Em Balsas, nós
temos quinze delegacias mais a regional dezesseis e, no entanto, cobre
doze municípios e mais a regional e lá nós temos o 4º Batalhão em
Balsas. Em São João dos Patos, nós temos dezesseis delegacias incluindo
a regional, no entanto, cobrem treze municípios e mais a regional e lá
nós temos a 1ª Companhia Independente, em São João dos Patos. Em

Presidente Dutra ou a 6ª Companhia Independente, em São João dos
Patos não é a 1ª não, é a 6ª. Em Presidente Dutra, lá nós temos dezenove
delegacias na regional e mais a regional são vinte, no entanto, cobrem
16 municípios e mais a regional, totalizando 17. Nós temos o 18º
Batalhão da Polícia Militar em Presidente Dutra. Em Pedreiras, nós
temos 16 delegacias e mais a regional, no entanto, cobrem 14 municípios
com a regional. Lá nós temos o 19º Batalhão. Em Barra do Corda, nós
temos 10 delegacias incluindo a regional, no entanto, cobrem cinco
municípios com a regional. Lá nós temos o 5º Batalhão da Polícia
Militar. Em Bacabal, nós 16 delegacias, mais a regional são 17 delegacias
na circunscrição. No entanto, nós temos 13 municípios com a regional.
Lá temos o 15 Batalhão. Em Caxias, nós temos 11 delegacias incluindo
a regional. No entanto, na circunscrição nós temos cinco municípios e
mais a regional, totalizando seis delegacias incluindo a regional. Lá
temos o 2º Batalhão da Polícia Militar em Caxias. Em Timon, nós
temos oito delegacias somadas à regional, totalizando nove, mas cobrem
somente 10 municípios: Parnarama, Matões e a regional Timon. São
três municípios. Lá nós temos o 11º Batalhão da Polícia Militar. Em
Porto Franco é um absurdo, pois tiraram a Delegacia Regional de
Estreito, que eu acho que a circunscrição está muito longe de Carolina.
Em Porto Franco, nós não temos uma companhia independente, ela
sumiu, ficou o Batalhão Estreito com a companhia, com a delegacia
regional em Porto Franco. Em Barreirinhas, nós temos 11 delegacias
incluindo a regional, são oito municípios mais a regional, totalizando
nove. Lá também nós não temos nenhuma companhia e nem um
batalhão da Polícia Militar. Para concluir, Senhor Presidente, em
Cururupu, ali nós temos 11 delegacias incluindo a regional, oito
municípios e mais a regional. Lá nós temos o 25º Batalhão, tiraram de
Mirinzal, foi um absurdo, uma falta de respeito com a Técnica porque
colocamos em Mirinzal que tecnicamente era o melhor local. Mas tudo
bem, se quisessem colocar em Cururupu, levaria também a companhia
independente porque, de Cururupu e Mirinzal, são 10 quilômetros.
Como é que nós vamos ter um batalhão em Cururupu e uma companhia
independente em Mirinzal? É querer brincar de fazer segurança. Isso aí
é uma brincadeira. Em Governador Nunes Freire, nós temos 11
delegacias mais a regional, somando 12, no entanto, nós temos nove
municípios mais a regional e ali nós temos o 31º Batalhão da Polícia
Militar. Buriticupu, que é a última, Senhor Presidente. Buriticupu nós
temos quatro delegacias e a Regional, cinco, mas, no entanto, nós
temos dois municípios só, mais a Regional, três. Então aqui nós temos
três que não coincidem que nós não podemos e tem, como eu disse,
tem vinte e nove Companhias Independentes e Batalhão que não está.
Porque ali onde tem uma Companhia Independente tem que ter, sendo
obrigatório, ter uma DR. Então eu sugiro, diante desses muitos erros,
eu sugiro que seja devolvido este projeto à Secretaria de Segurança
para que elas equacionem. E ainda por cima estão ainda previstos na
Lei nº 6.107 a diária, que é o regime jurídico do Estado, as remoções. E
estão querendo agora tirar do Estatuto do Policial Civil. E eu não vejo
aqui alteração da Lei nº 6.107. Para poder mexer no Estatuto tem que
tirar do servidor público do Estado da Lei nº 6.107. Tirar as diárias, as
remoções, isso aí é um fato absurdo que eu acredito que quem fez esse
projeto ou não entende de Polícia, ou quer acabar com o sistema de
segurança pública. É só isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES – Deputado Rogério Cafeteira, por 15 minutos.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa. Primeiro, Senhor Presidente, eu queria agradecer a
deferência do nosso líder Rafael, que me cedeu o seu tempo para que
eu pudesse falar agora já nesse espaço. Senhor Presidente, ouvi
atentamente o Deputado Adriano. E ontem nós já até tivemos nas
redes sociais um leve debate. E queria explicar o porquê da minha
reação antes que a gente entre no assunto. Deputado Adriano, salvo
engano, fez um pronunciamento na terça-feira. Na quarta-feira, eu fiz
minhas ponderações. E o que eu falei? Que a reportagem a qual o
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Deputado Adriano tenta passar que o Estado do Maranhão está
quebrado era uma reportagem do Valor Econômico, que tinha como
objetivo principal tratar da importância que teve para as finanças dos
estados a repatriação. E que essa análise também era baseada em dados
preliminares. E que esses dados nós só teremos uma consolidação
deles no fim desse mês, começo de abril. Citei, inclusive, já outros
índices do mesmo Valor Econômico, do portal G1, da Rede Globo,
onde coloca o Maranhão em uma situação bastante, eu diria, confortável
no que diz respeito à saúde financeira. O que nós não poderíamos
analisar a saúde financeira, Deputada Andréa, do Estado apenas com
um índice, que era os resultados preliminares, perdão, resultados
primários. E aí citei aqui, por exemplo, que a Folha de S.Paulo, o dado
conta que os estados de Alagoas, Pará, Maranhão e Ceará foram os
únicos cujas contas não se deterioraram nos últimos 03 anos. Falei
também que no início deste ano, em 2018, o jornal O Globo já havia
mostrado que o Maranhão é o segundo Estado que melhor controla os
gastos em todo o Brasil. Que em dezembro o Boletim de Finanças
divulgado pelo Tesouro Nacional, e acho que essa é uma instituição,
senhores e senhoras deputados, acima de qualquer suspeita e nenhuma
mais balizada do que ela para tratar desses assuntos. O Tesouro
Nacional já havia mostrado que o Maranhão tem saúde fiscal sólida,
maior inclusive do que tinha em 2014. Até porque em 2014 a Nota de
Capacidade de Pagamento do Maranhão era C, segundo o boletim do
Tesouro Nacional o Maranhão passou a ter nota B, desempenho que
vem se mantendo desde 2015. Também falei que em 2017 a Federação
da Indústria do Estado do Rio de Janeiro publicou estudos apontando
o Maranhão como o segundo Estado com melhor situação fiscal do
país. Na verdade, o Deputado Adriano ontem argumentou que havia
pedido para falar e o Deputado Fábio Macedo, que presidia então a
sessão, não havia permitido. Deputado Adriano, com toda a sinceridade
do mundo, eu particularmente não ouvi V. Ex.ª pedir. Mas me lembro,
claramente, que quando descemos e nos encontramos aqui V. Ex.ª me
mostrou um papel e disse: - Rogério, tu destes sorte porque não pude
falar. Eu disse: - Não, mas amanhã estarei aqui e nós podemos discutir.
Veio a quinta-feira, Deputado e V. Ex.ª não se pronunciou. Tudo bem.
O que acontece quando abro o jornal sábado de manhã, na minha casa,
e leio na coluna Estado Maior, do Jornal O Estado do Maranhão, que
V. Ex.ª disse que o Governador Flávio Dino não entendia nada de
economia, que eu era um líder do desgoverno e que eu só tinha falado
asneiras e que V. Ex.ª só ia se pronunciar se fosse para um debate sério.
Deputado Adriano, não espere de mim que você chute minha canela e
eu vá lhe fazer um carinho. Eu vou lhe responder sempre no mesmo
nível ou acima. Se V. Ex.ª chutar minha canela, eu chuto a sua e meto o
dedo no seu olho. Então, V. Ex.ª teve a oportunidade de, do Plenário,
nós termos um debate. E que espero que seja, daqui para frente, nesse
tom harmonioso, respeitoso. Eu não tenho pretensão de ser dono da
verdade. V. Ex.ª vai trazer seus argumentos, eu trago os meus, as pessoas
fazem seu juízo de valor. Se V. Ex.ª conseguir me convencer, não tenha
a menor dúvida que vou ter a humildade de reconhecer. Mas o que me
gerou, o que gerou essa questão foi a forma como V. Ex.ª respondeu. E
eu não tenho o jornal, Deputado Wellington, eu só posso responder,
Deputada Andréa, pelas redes sociais. Então eu devolvi um chute na
canela. Mas eu queria fazer, V. Ex.ª fala da questão técnica, eu queria
fazer duas ponderações, repeti-las. A primeira, o resultado é preliminar.
Quando tivermos os resultados efetivamente comprovados nós
discutiremos novamente. Mas é importante que a gente aqui saliente
um item, Deputada Andréa. Em função da distorção entre o conceito
financeiro e orçamentário, logo alguns consideram resultado primário
como um aumento de dívida, a Secretaria do Tesouro Nacional alterou
a partir de 2018 a metodologia de cálculo, passando a considerar
despesas pagas e não mais as empenhadas. E aqui eu queria dar um
exemplo, vamos supor, Deputado Wellington, que o Estado vai construir
um prédio, e esse prédio está orçado em um milhão de reais e a previsão
orçamentária é de um milhão. Mas, durante a obra, por algum motivo,
só foram construídos, Deputada Andréa, dois andares desse prédio, se
a gente fizer uma conta básica, mais ou menos 20%, nós só teríamos
gasto duzentos mil, quando na contabilidade do resultado primário,

Senhor Presidente, a conta é de um milhão, eu estou lhe dando um
exemplo. Tudo que existe de empenho e pode ser ainda cancelado,
pode ser colocado em resto a pagar, ainda estão em aberto. Por isso, a
questão de nós esperarmos os números finais, porque durante esse
período ainda há uma adequação, e é importante que se ressalte, déficit
primário, nós não podemos confundir, o déficit orçamentário com o
déficit de Receita, perdão, o déficit financeiro. O que está empenhado
não necessariamente está pago, ou será pago. Então nós temos que ter
essa diferença. E outro item, esse ainda que eu vejo com muita ressalva,
não sou eu que irei dizer como será calculado o resultado primário,
Deputado Wellington, mas para leigos, fica difícil entender como é
calculado esse índice. Vejam bem, Deputado Adriano, resultado primário
é a diferença entre receita e a despesa, nela não entra as operações
financeiras, Deputada Andréa, de pedido de empréstimo, de entrada de
recurso e nem do pagamento desses empréstimos, isso aí... Operações
financeiras não fazem parte desse índice. E aí é que vem uma distorção
extremamente importante, a metodologia, na minha opinião, cria uma
distorção extremamente importante. Eu vou lhe dar um exemplo e
tenho certeza de que V. Exa. vai se surpreender, Deputado Wellington.
Vejamos, o que é gasto numa estrada, por exemplo, que está sendo
financiada, Deputado Adriano, pelo BNDES, vamos supor que no mês
de outubro tinha uma fatura e  o Estado pagou cinco milhões de reais
por uma determinada estrada, esse recurso é oriundo do BNDES.
Deputado Wellington, dá para entender que esse valor que veio para os
cofres do Estado, por meio do BNDES para pagar uma obra, esse valor
não é contabilizado? Ele é contabilizado apenas a saída, apenas como
despesa, Deputada Andréa, mas ele não é contabilizado como receita?
Então, V. Exa. há de convir que a gente pagou no ano passado mais ou
menos quinhentos milhões, quatrocentos e noventa e sete milhões,
para ser mais preciso, em obras que tiveram como origem o recurso
“Dinheiro do BNDES”. Então, veja só, quatrocentos e noventa e sete
milhões, Deputado Wellington, entrou como gasto e não foi
contabilizada a origem dele, que é a origem dele, que é a origem de uma
operação financeira. Então, veja bem, o dinheiro que nós estamos
pagando, o financiamento que nós estamos pagando e utilizando os
recursos, ele só é contabilizado a saída, o que em minha opinião cria
uma distorção muito grande porque, se a gente bota R$ 497 milhões,
vamos arredondar para R$ 1 bilhão, Deputado Adriano, o déficit, só
nisso, nós já caímos para R$ 500 milhões, de fato. Eu não quero aqui
polemizar a questão da metodologia, mas de fato o déficit já nesse
momento cairia para 500 milhões. Então é preciso que a gente tenha
cuidado ao fazer uma análise para não precipitadamente colocar que
um Estado está quebrado, apenas por um único índice que mede a sua
atividade econômica. Eu queria também, Deputado Adriano, perdoe,
eu não lembro se V. Ex.ª falou daqui da tribuna ou se foi em reportagens,
em matérias que eu li na imprensa, que, segundo V. Ex.ª, o governador
teria cometido crime de responsabilidade. Por analogia, caso V. Ex.ª
reafirme essa sua interpretação, a ex-Governadora Roseana cometeu
os mesmos, por quê? Em 2013, o resultado primário, relativo ao ano
de 2013, foi negativo e vejam bem isso. Em 2014, V. Ex.ª concorda
comigo que o Brasil vivia outra realidade econômica quando o déficit
foi de R$ 436 milhões. Sabe qual era a previsão no orçamento na LDO?
R$ 327 milhões. Não foi feita nenhuma correção, e isso aí nós vamos
com uma diferença de R$ 110 milhões, porque o que vale para um vale
para o outro. Se o Deputado Adriano acredita que foi crime de
responsabilidade, ocorreu mesmo em 2014, onde a referência é o ano
de 2013, com um agravante em 2014, Deputado Wellington, um
agravante, por quê? Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu
Artigo 42, diz que obrigatoriamente despesas comprometidas no último
ano de mandato não podem ser deixadas sem o recurso em caixa e esse
item, Deputado Adriano, não foi respeitado, pois o dinheiro das dívidas
de 2014 e restos a pagar não foram deixados em caixa como a exigência
da Lei de Responsabilidade Fiscal determina. Mas lhe digo mais: em
2015, que é referente ao exercício de 2014, que fique bem claro, nós
também apresentamos outro déficit. A previsão, segundo a LDO
enviada pelo Governo do Estado, previa uma meta de equilíbrio, zero
de déficit, e nós tivemos um déficit de 231 milhões de reais, inclusive



TERÇA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO DE 2018                                                                                DIÁRIO DA ASSEMBLEIA24
maior do que o de 2013, ou seja, o de 2014 foi ainda maior. Eu acho
inclusive, Deputado Adriano, que é possível ser pela questão da
metodologia. Onde já existiam pagamentos, aqui eu não quero fazer
uma acusação, porque eu discordo da questão da metodologia, eu
imagino que talvez esse déficit seja até gerado pelo mesmo motivo que
eu falei da questão do BNDES, que é meio incompreensível. Quer
dizer, como é que uma coisa, um valor é colocado na minha contabilidade
como saída, como gasto e a origem dele não pode ser contabilizada?
Sem dúvida, isso cria uma distorção. Acho que é possível que seja por
isso, mas também não  foi feita a correção. Aí repito, se vale para o
Governador Flávio Dino a questão da Lei de Responsabilidade Fiscal
se ele infringiu ela, a ex-governadora  o fez  por dois  anos consecutivos.
Eu não busquei informações  anteriores. Então, Deputado, infelizmente,
aqui para a gente encerrar. E espero que a gente possa fazer esse debate
durante essa semana e de maneira tranquila. Eu, infelizmente, não
tenho a honra de  ter o Governador Flávio Dino escrevendo para mim,
porque  com certeza se eu tivesse os  discursos seriam infinitamente
melhores, infinitamente melhores. Não teria comparação. Eu sou
realista, Deputada  Andréa. Ele fala bem melhor e  escreve  do que eu.
Mas para a gente encerrar...

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - V. Exa.
pode me dar um aparte?

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Em
seguida, lhe darei. Então, veja bem, o Deputado também veio e levantou
a questão. Vou encerrar, Senhor Presidente. Veio também e trouxe a
questão do FEPA. A questão do FEPA  eu gostaria de pedir para V. Exa.
para a gente discutir mais profundamente amanhã. Mas o FEPA é
deficitário, Deputado, só para a gente adiantar. E nós já tivemos essa
discussão. Eu estou sentindo que V. Exa. está querendo requentar
algumas questões. O FEPA é deficitário desde o momento em que ele
foi criado, até porque ele herdou um passivo que não deveria ter sido
herdado. V. Exa. de novo quer distorcer a questão  financeira de
orçamentária. Nunca foram retirados quinhentos milhões do Fundo de
Previdência. Até porque o  Governador não tem esse poder para fazê-
lo. Foi retirado, sim, a parte financeira  do que cabe ao Estado com uma
adequação orçamentária.  Não foi retirado nenhum  recurso financeiro
do FEPA.  Até porque o Governador nem  ele nem nenhum teria esse
poder  para  fazer.   Então a gente pode entrar nessa discussão. Sem
dúvida, é importante que a gente esclareça. Mas quero lhe dizer, Vossa
Excelência aqui tenta de novo misturar os conceitos de financeiro e
orçamentário. O Governador Flávio Dino não tirou. Até porque nem
ele nem a Governadora Roseana nem o Governador Zé Reinaldo não
teriam esse poder para fazê-lo. Antes de encerrar, eu gostaria de conceder
o aparte se o Presidente puder me fazer essa gentileza.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (aparte) – É
engraçado que, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpa a
Vossa Excelência. Se eu machuquei a vossa canela, não foi a minha
intenção. Mas é engraçado que, na última Sessão, quando eu solicitei
para que o Presidente, vosso aliado, não sei mais hoje se é ou não, o
Macedo, por causa do rompimento com Zé Reinaldo, solicitei que ele
me desse a palavra. E não  foi feito porque  ele  seguiu  rigorosamente
o Regimento Interno. E agora  Vossa  Excelência  já tem o seu tempo
esgotado. E  o nosso ilustre  Presidente  concede que  eu possa  fazer
um aparte  para  que  Vossa  Excelência  possa  continuar  fazendo o
papel aí de  prestador  de  serviço de  Flávio Dino, para  daí de  cima
querer me  atacar. Mas eu agradeço esse aparte e gostaria que existisse
uma isenção nesta Casa. Eu acho que temos, sim, que  abrir  as  exceções.
Principalmente  quando o debate  é feito dessa  forma. Mas  vamos
abrir exceção para  todos. Não vamos  abrir exceção só para  quem  faz
parte  do Governo e só para  quem quer ficar aqui fazendo graça para
mostrar para Márcio Jerry, que está lá no porão do Palácio dos Leões,
vendo aqui prestação de serviço ou colocando no seu blog. Pode falar
aí e criticar a empresa da minha família, pode criticar o governo da
minha família, pode criticar seja lá o que for, V. Ex.ª acha que sou algum

menino e que não sabe que V. Ex.ª tem parceria com os blogs, com o
Jornal Pequeno que, domingo, publicou meia página V. Ex.ª me atacando!
Se V. Ex.ª tem a canela fina, não jogue bola, V. Ex.ª! Não jogue bola!
Então o que eu queria falar aqui, Senhor Presidente, eu me inscrevi até
no Expediente Final e gostaria de usar a tribuna para falar do Expediente
Final, 15 minutos, porque vou pontuar argumentos por argumentos
que foram ditos aqui, pelo discurso escrito por Flávio Dino. E sabem
por que o Deputado Rogério Cafeteira não fala sobre o FEPA? Porque
o Governador Flávio Dino ainda vai ter que escrever o discurso dele.
Depois que o Governador Flávio Dino acabar de escrever o discurso
dele, ele volta aqui amanhã para falar sobre o FEPA.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA –
Deputado, eu estou lhe achando um pouco nervoso, meio agressivo.
Eu compreendo que V. Ex.ª foi criado como um príncipe e aí tem
dificuldades para se relacionar com o contraditório. V. Ex.ª foi criado
em um momento em que sua família era a toda poderosa, então
obviamente ninguém, quando V. Ex.ª era criança, ousava lhe contradizer.
Então assim, se aqui fosse uma escola, quando fosse o relatoriozinho
da professora ia dizer: “criança com dificuldade de se relacionar com o
contraditório”. Eu tentei ser o mais educado com V. Ex.ª, mas é
impossível. V. Ex.ª eu não sei se está... V. Ex.ª às vezes pode estar
colocando um peso nas suas costas, deputado, então não faça isso. Eu
imaginei, V. Ex.ª teve quinta-feira a sessão inteira para falar. Seu pai
aqui e eu disse: “poxa, agora o nosso Prêmio Nobel de Economia, da
Assembleia, vai chegar aqui e fazer uma dissertação fantástica. Eu vou
ficar aqui para assistir”. Até para justificar o investimento feito pelo
seu pai na sua formação acadêmica, mas o que eu vi foi um silêncio e V.
Ex.ª usando o jornal do seu avô para me atacar. Como eu não tenho
jornal, Deputado, eu tenho que me defender daqui, mas faço questão
de lhe esperar, de lhe aguardar. Deputado Wellington, V. Ex.ª é
testemunha sobre a questão de tempo, V. Ex.ª outro dia, fiquei só eu e
fiz questão de permitir que V. Ex.ª pudesse falar, inclusive para criticar
o governo. Eu realmente, Deputado Adriano, lamento sua posição. Eu
não tenho culpa se V. Ex.ª, sua família fez uma previsão para V. Ex.ª,
imaginou que V. Ex.ª fosse ser uma grande liderança e aqui V. Ex.ª tem
sido ofuscado, essa é a verdade. Mesmo dono de Mirante, dono de
Estado do Maranhão, a Deputada Andréa, Deputado Wellington,
Deputado Edilázio, Deputado Eduardo Braide têm lhe ofuscado dentro
da Assembleia. Então assim, realmente não deve ser muito agradável,
dentro da nossa Rede de Comunicação, V. Ex.ª ver o Estado do
Maranhão dar mais destaque para o Eduardo Braide, para Andréa
Murad, isso aí é, veja bem, não podem fazer mágica, V. Exa. tem que
produzir, se  V. Exa. produzir vai sair sua matéria no Estado, se V. Exa.
viesse para Assembleia, porque hoje é de tarde, e V. Exa. ainda chega
atrasado, se V. Exa. estivesse vindo aqui, frequentasse mais, o FEPA,
V. Exa. já teria as informações, não vinha falar aqui, porque você poderia
até ser chamado agora deputado, de Rubinho Barrichello, depois de
uma discussão profunda do FEPA, V. Exa. chega aqui e vem levantar o
FEPA, V. Exa. está muito nervoso. Não coloque o peso nas suas costas,
V. Exa. não tem nem condições de carregar e nem tem porque fazê-lo. V.
Exa. é um deputado mediano, mediano, inclusive que se arvora de
grande economista. Eu nunca vi deputado nenhuma ação sua para que
a gente tivesse essa visão sua, sinceramente. V. Exa. não fala daqui, vai
pegar argumentos em casa, vai ligar para os seus ex-secretários de
Planejamento, vai ligar para o Fábio Gondim, em Brasília, para poder
argumentar “tecnicamente”. Deputado, eu jogo do jeito que você quiser,
agora não ache que você para criar mídia, vai me atacar e vai ficar por
isso mesmo. Infelizmente, V. Exa. não precisa nem ter parceria, porque
os principais blogueiros são funcionários da sua empresa e nem eles
gostam muito de publicar, até porque V. Exa. é muito arrogante, quando
a gente arvora de conhecedor de alguma causa, de grande técnico, de
grande conhecedor, é porque a gente não tem o reconhecimento. Aí
você mesmo tem que dizer: “Eu sou bom, eu sou conhecedor, eu sou
grande economista, eu sou inclusive uma vítima que eu nunca recebi
um Prêmio Nobel”. Muito obrigado, Senhor Presidente.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                         TERÇA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO DE 2018 25
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

DR. LEVI PONTES – Pela Liderança do Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão, Deputado Rafael Leitoa.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES –Expediente Final, por 10 minutos, Deputado
Adriano Sarney.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

Resumo da Ata da Oitava Sessão Ordinária da Quarta
Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia vinte e dois
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, Bira do
Pindaré, Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio
Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo,
Fernando Furtado, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Júnior Verde, Nina
Melo, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Vieira,
Sousa Neto, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e
Zé Inácio.  Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre
Almeida, Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, Edivaldo Holanda,
Francisca Primo, Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Léo
Cunha, Max Barros, Paulo Neto, Rigo Teles, Sérgio Frota e Stênio
Rezende.  O Presidente, Deputado Othelino Neto, declarou aberta a
Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da
Sessão anterior e do Expediente que foi encaminhado à publicação. Em
seguida, concedeu a palavra aos Deputados Raimundo Cutrim, Júnior
Verde, Fábio Macêdo, Sérgio Vieira, Wellington do Curso, Sousa Neto,
Rafael Leitoa e Professor Marco Aurélio. Esgotado o tempo regimental
destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem
do Dia, anunciando o recurso do Deputado Wellington do Curso contra
a decisão da Mesa, que indeferiu o Requerimento nº 014/2018, de sua
autoria, ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, solicitando-lhes informações referentes a obra de
pavimentação, recuperação asfáltica e tapa-buracos da MA-006, sobre
o processo administrativo vinculado ao citado contrato, bem como o
devido processo licitatório referente a obra em questão. Para encaminhar
à votação ouviu-se o Deputado Wellington do Curso, autor do
requerimento, a Deputada Nina Melo que encaminhou à votação pelo
Bloco Parlamentar de Oposição e o Deputado Rogério Cafeteira, que
encaminhou a votação no sentido da manutenção da decisão da Mesa.
Nesta oportunidade foi feita verificação de “quórum”, a pedido do
Deputado Wellington do Curso, constatando-se a inexistência do
número regimental necessário para apreciação deste requerimento, ele
foi transferido para a próxima Sessão Ordinária, assim como o restante
da matéria. Por fim, o Presidente submeteu a deliberação da Mesa, que
deferiu o Requerimento nº 032/2018, de autoria do Deputado César
Pires, solicitando que seja retirado de tramitação o Projeto de Lei nº
011/2018, de sua autoria. Na forma do Regimento Interno desta Casa,
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os
Requerimentos nºs: 036/2018, de autoria da Deputada Valéria Macêdo;
037/2018, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio e 038/

2018, de autoria do Deputado Vinícius Louro. No primeiro horário do
Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Blocos e
Partidos, o Deputado Bira do Pindaré falou pela Liderança do Bloco
Paralmentar Unidos pelo Maranhão, o Deputado Eduardo Braide falou
pela Liderança do Bloco Parlamentar Independente e o Deputado
Vínicius Louro falou pelo Bloco Parlamentar Democrático. No
Expediente Final falaram os Deputados Wellington do Curso e Júnior
Verde. 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, 26 de fevereiro de 2018.

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 261
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017)

LEI Nº 10.793 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2018

Prorroga a contratação de operações de crédito à
conta do “Programa Maranhão Juros Zero”, que
tem como objetivo incentivar o
empreendedorismo, alavancar o investimento
produtivo e promover a geração de emprego e
renda no Estado.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 261, de 29 de novembro de
2017, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003,
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º A data limite para a contratação de operações de crédito
à conta do “Programa Maranhão Juros Zero”, de que trata o §1º do
artigo 8º da Medida Provisória nº 233, de 11 de maio de 2017, convertida
na Lei nº 10.603, de 21 de junho de 2017, fica prorrogada, no exercício
corrente, para 28/12/2017.

Art. 2º As ações do “Programa Maranhão Juros Zero” no
exercício de 2018, caso necessário, correrão à conta de orçamento
especifico daquele exercício, vinculado à Secretaria de Estado de
Indústria, Comércio e Energia.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O SENHOR
PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 26 de fevereiro de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente.

COMUNICADO

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais comunicamos a indicação dos
Deputados César Pires e Edilázio Júnior como membros titular e
suplente, respectivamente, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, solicitando a adoção das providencias regimentais.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 26 DE FEVEREIRO DE
2018. Edilázio Junior - Deputado Estadual



TERÇA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO DE 2018                                                                                DIÁRIO DA ASSEMBLEIA26

Edital: PREGÃO PRESENCIAL 02/2018-CPL/ALEMA
Impugnante: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E
ELETRODOMESTICOS LTDA.

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO

Trata-se de resposta à impugnação realizada pela Empresa GAZIN
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
LTDA em face do Edital de Pregão Presencial n° 02/2018-CPL/ALEMA.

Tal instrumento foi protocolado na data de 22/02/2018 nesta
Comissão, fato este que se faz tempestivo, sendo então recebida por força
do art. 41 da Lei nº 8666/93, Decreto Federal nº 3555/00, e demais normas
correlatas.

O autor da impugnação sugere a alteração do Edital no que diz
respeito a capacidade de resfriamento do “item 6: Ar condicionado Split,
capacidade: 60.000 BTUS” pela capacidade de “58.000 BTUS”.

No que tange ao mérito, devemos pontuar que de acordo com a
pesquisa de preços, acostada aos autos nas fls. 36 a 42, houveram três
cotações do referido item com duas marcas diferentes, além de que em
busca rápida pela internet encontramos diversas empresas oferecendo o
item em contendo, inclusive de diversas marcas.

Ademais, segundo parecer do setor requisitante, em anexo, a referida
alteração não é vantajosa para esta Administração.

Sobre o exigido no item 2 do Anexo I (Especificações e
quantitativos), já foi alvo de esclarecimento e restará o Edital Retificado
com a devida concordância ao Anexo I (Termo de Referência).

Por todo o exposto, não observando prova substancial
demonstrada pela impugnante, não há do que se falar em prejuízo a
competitividade do certame da maneira que está. Portanto, indefiro o
pedido formulado.

São Luís, Estado do Maranhão, 23 de fevereiro de 2018.

Lincoln Christian Noleto Costa
Pregoeiro Oficial da ALEMA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018
PROCESSO ADMINISTRAÇÃO Nº 5832/2017
RESPOSTA AO PEDIDO ESCLARECIMENTO

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material na espécie
“ar condicionado Split”, visando futuras e eventuais aquisições pela
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão – ALEMA.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/
ALEMA, no uso de suas atribuições, em atenção à solicitação de
esclarecimento enviado através do e-mail pela empresa NORDESTE
REFRIGERAÇÃO, inscrita no CNPJ sob o nº 08.374.804/0001-62, presta
os seguintes esclarecimentos:

Pergunta: “Solicitamos esclarecimento a respeito do Edital
Pregão Presencial nº 002/2018. No termo de referência item 04
“Especificações e quantitativos” no que se trata a descrição de todos os
itens, pois não foi especificado qual o nível máximo de ruído (dB(a)) de
cada equipamento da descrição dos aparelhos. Assim solicitamos que nos
informes qual é o nível máximo de ruído que cada equipamento deve
apresenta? “

Resposta: Conforme ‘Manifestação Técnica’ a Subdiretoria de
Manutenção de Serviços exarou o seguinte entendimento:

“Em resposta ao pedido de esclarecimento do Pregão Presencial
nº 002/2018 da Refrigeração Nordeste, tomando como base a NBR10152;
informamos que o nível máximo de ruídos permitido será de 45Db(A).”

Portanto, considerando a Manifestação Técnica acima citada, e
corroborando de seu teor, esclarecemos que o nível máximo de ruídos
permitido será o de 45Db(A) .

São Luís, 23 de fevereiro de 2018

Lincoln Christian Noleto Costa
Pregoeiro Oficial da ALEMA
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Registro no cartório de títulos e documentos sob os números 1.780 e 24.950.
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EDWIN JINKINGS RODRIGUES
Diretoria de Comunicação

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário da Assembleia, observe atentamente
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c) Medida da página em formato A4;
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OTHELINO NETO
Presidente

VALNEY DE FREITAS PEREIRA
Diretor Geral
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