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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 01/03/2018 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE: Deputado Sousa Neto

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 01.03.2018

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

(REQ.  NºS 046 E 034/2018)

1. PROJETO DE LEI Nº 012/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE, QUE DENOMINA DE DR.
HUMBERTO COUTINHO O HOSPITAL DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
COM PARECER VERBAL E FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PARA A ORDEM DO DIA DA
PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DEVIDO A AUSÊNCIA DO
AUTOR EM PLENÁRIO (1ª SESSÃO).

II – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2. PROJETO DE LEI Nº 240/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, QUE CONSIDERA
PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO MARANHÃO O
FESTEJO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO
AURÉLIO.

3. PROJETO DE LEI Nº 053/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, QUE INSTITUI NO ÂMBITO
DO ESTADO DO MARANHÃO, O CADASTRO PARA
BLOQUEIO DE PROPAGANDA . COM PARECERES
FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA. - RELATOR DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO; DEFESA DOS DIREITOS
HUMANOS E DAS MINORIAS – RELATOR DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO.

4. PROJETO DE LEI Nº 261/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITÔA, QUE DISPÕE SOBRE INSTITUIR
NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO ESTADO DO
MARANHÃO O DIA DA REFORMA PROTESTANTE. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO DOUTOR
LEVI PONTES.

III – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

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

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 010/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO
AURÉLIO, QUE CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ
MARANHENSE A MARIA DALVANIR DE OLIVEIRA MOTA. –
DEPENDE DE PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA.

IV – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 033/
2017, DE AUTORIA DA MESA DIRETORA, QUE ALTERA A
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 800, DE 14 DE SETEMBRO DE
2016, QUE DISPÕE SOBRE O PARLAMENTO ESTUDANTIL
NO ÂMBITO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
MARANHÃO. – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 043/
2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO RAFAEL LEITOA,
CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL
BECKMAN” AO SENHOR CARLOS LUPI, PRESIDENTE
NACIONAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
(PDT). – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 047/
2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO,
CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL
BECKMAN” AO SENHOR JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS
ANJOS, DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO MARANHÃO. – COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO.

V – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO
PLENÁRIO

9. 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 PARA A ORDEM DO DIA DA
PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DEVIDO A AUSÊNCIA DA
AUTORA EM PLENÁRIO (3º SESSÃO).

10. REQUERIMENTO Nº 057/2018, 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 RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 008/2018, DE SUA AUTORIA, QUE DISPÕE
SOBRE A “CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃ
MARANHENSE À SENHORA MIGUELINA PAIVA VECCHIO.

11. REQUERIMENTO Nº 058/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROBERTO COSTA, 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 LEI Nº 003/2018, DE SUA
AUTORIA.

VI - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

12. REQUERIMENTO Nº 053/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, SEJA REGISTRADA NOS ANAIS DA CASA, MENSAGEM
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DE PESAR AOS FAMILIARES DO SENHOR FRANCISCO
MOREIRA DA PAIXÃO, PELO SEU FALECIMENTO OCORRIDO
NO DIA 25/02/18.

13. REQUERIMENTO Nº 054/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, SEJA REGISTRADA NOS ANAIS DA CASA, MENSAGEM
DE PESAR AOS FAMILIARES DO SENHOR MOACIR NEVES
DE OLIVEIRA FILHO, PELO SEU FALECIMENTO OCORRIDO
NO DIA 26/02/18.

14. REQUERIMENTO Nº 056/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DA
DELIBERAÇÃO DA MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA
AUSÊNCIA DA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE FEVEREIRO
DO ANO EM CURSO, TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPAÇÃO
EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NA OAB-MA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 01/03/2018 – QUINTA-FEIRA

PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 030/18, enviado pela Mensagem

Governamental Nº 009/18, que autoriza o Poder Executivo a celebrar
Contrato de Concessão de Uso Onerosa de área de terras e edificações
do denominado “Parque Independência”, localizado no Município de
São Luís, e dá outras providências.

ORDINÁRIA 3ª 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 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.

8. 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 28 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 oito de fevereiro de dois mil
e dezoito.

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

Cutrim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Sousa Neto.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Bira do Pindaré, Doutor
Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Fernando Furtado, Francisca
Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar
Maranhãozinho, Júnior Verde, Othelino Neto, Paulo 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, Andréa Murad, Antônio Pereira,
Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Léo Cunha, Max
Barros, Nina Melo, Rigo Teles, Sérgio Frota e Stênio Rezende.

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 do Texto Bíblico e da Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO SOUSA NETO (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – (lê Expediente).
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REQUERIMENTO Nº 052 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Regimento Interno deste Poder, requeiro a Vossa
Excelência, que após aprovação do Plenário, seja convocada uma Sessão
Solene, em data a ser definida, destinada à entrega de título de cidadão
maranhense a senhora Maria Dalvanir de Oliveira Mota, professora e
educadora, reconhecendo suas importantes contribuições ao Estado
do Maranhão.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 27 DE FEVEREIRO DE
2018. - PROFº. MARCO AURÉLIO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 01.03.18
EM: 28.02.18

REQUERIMENTO Nº 053 / 18

Senhor Presidente,

Senhor Presidente, nos termos do que dispõe o Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa
Excelência, que sejam registrados nos anais da Casa, mensagem de
pesar pelo falecimento do Senhor Francisco Moreira da Paixão,
ocorrido no dia 25 deste mês.

Um dos fundadores do município de Santa Luzia, conhecido
como “Macaquinho”, o Senhor Francisco, pai da atual Prefeita
Francilene Paixão (PP), era muito honrado e respeitado pela população.

Requeiro ainda que seja enviada mensagem aos seus familiares
manifestando o sentimento de pesar da Assembleia Legislativa do
Maranhão.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 26 de fevereiro de 2018. - “É de Luta. É da Terra!” - Deputado
ZÉ INÁCIO  - Deputado Estadual – PT

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 01.03.18
EM: 28.02.18

REQUERIMENTO Nº 054 / 18

Senhor Presidente,

Senhor Presidente, nos termos do que dispõe o Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa
Excelência, que sejam registrados nos anais da Casa, mensagem de
pesar pelo falecimento do Senhor Moacir Neves de Oliveira Filho,
ocorrido no dia 26 deste mês.

Moacir Neves de Oliveira Filho é irmão do atual prefeito de
Itinga do Maranhão Lúcio Flávio e deixa sua marca na administração
enquanto secretário de administração e finanças daquele município.

Requeiro ainda que seja enviada mensagem aos seus familiares
manifestando o sentimento de pesar da Assembleia Legislativa do
Maranhão.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 27 de fevereiro de 2018. - “É de Luta. É da Terra!” - Deputado
ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual – PT

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 01.03.18
EM: 28.02.18

REQUERIMENTO Nº 056 / 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 27 de fevereiro
do ano em curso, tendo em vista a sua participação em Audiência
Pública na OAB-MA, que tem como objetivo discutir sobre
acessibilidade e mobilidade urbana da pessoa idosa.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 28 de fevereiro de 2018.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 01.03.18
EM: 28.02.18

REQUERIMENTO N.º 057 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder
Legislativo, requeiro a Vossa Excelência que submeta à apreciação do
Plenário desta Casa, a aprovação do Regime de Tramitação de
Urgência, para discussão e votação, em Sessão Extraordinária, a
realizar-se logo após a presente Sessão, do Projeto de Resolução
Legislativa n.º 008/2018, de minha autoria, o qual dispõe sobre a
“Concessão de Título de Cidadã Maranhense para Miguelina Paiva
Vecchio e dá outras providências”.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 22 de fevereiro de 2018. -
VALÉRIA MACEDO - Deputada Estadual (PDT)

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 01.03.18
EM: 28.02.18

REQUERIMENTO Nº 058 / 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 003/2018, de autoria do deputado
Ricardo Rios.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 27 DE FEVEREIRO DE
2018. - Deputado Estadual – RICARDO RIOS

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 01.03.18
EM: 28.02.18

INDICAÇÃO Nº 071 / 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 Prefeito de São Luís, o
Senhor Edivaldo Holanda Júnior, para que determine aos setores
competentes que promova a limpeza e desobstrução das galerias pluviais
do Cohatrac III, nesta cidade.

O Cohatrac é um dos maiores e mais tradicionais bairros de
São Luís. Contudo, enfrenta alguns problemas de infraestrutura que
prejudica a grande população do bairro. Citamos como exemplo, as
galerias pluviais que encontram-se entupidas devido à grande quantidade
de lixo conduzidos pela água da chuva e que se acumulam nesses
locais.

Desse modo, a fim de oferecer melhores condições de vida
para os moradores do bairro, especialmente no período chuvoso,
solicitamos a limpeza e desobstrução das galerias do Cohatrac III, haja
vista que a melhoria do funcionamento das redes de drenagem de águas
pluviais, dará fim aos recorrentes casos de alagamento no bairro,

oferecendo melhores condições de vida para os moradores da localidade,
justificando a presente indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 27 de fevereiro de 2018 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO N° 072 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo
Governador do Estado, Sr. Flávio Dino, com cópia para o
Excelentíssimo Secretário de Estado de Agricultura Familiar,
Sr. Adelmo Soares, solicitando 01 (um) kit de irrigação para o Povoado
Pedra Ladeira, localizado no município de Buriti de Inácia Vaz/MA,com
vistas ao desenvolvimento da agricultura familiar.

Sabe-se que, no Brasil, a agricultura familiar, como é o caso da
agricultura praticada naquela região, constitui a maior parte da
agricultura nacional e tem papel crucial na economia de muitos
municípios, sendo os pequenos produtores e seus familiares
responsáveis por inúmeros empregos no comércio e nos serviços
prestados nas pequenas cidades.

Para viabilizar a agricultura familiar, torna-se imprescindível a
disponibilização do kit de irrigação, tendo em vista que os produtores
rurais que possuem como fonte de renda alternativa a produção agrícola/
agropecuária - investindo desta forma na agricultura familiar - dependem
deste para facilitar o manuseio da terra, resultando na maior
produtividade e na diminuição dos custos para as famílias que dela
dependem e garantindo-lhes melhoria na renda e qualidade de vida.

Ademais, o fortalecimento do setor produtivo, permite integrar
os produtores a cadeia de agronegócios, agregando valor ao produto e
à propriedade, através da modernização do sistema produtivo,
sobretudo em períodos de estiagem, garantindo a oferta de alimentos
em escala durante todo o ano.

Desta forma, a viabilização de 1 (um) kit de irrigação, como
forma de assistência e apoio aos pequenos produtores e cooperados,
proporcionará melhores condições para garantirem o plantio, e
consequentemente, aumentarem a eficiência no cultivo, reduzindo tempo
e risco de perdas no processo produtivo, permitindo assim, uma melhor
qualidade de vida que contemplará os anseios dos moradores daquela
região, concedendo ainda uma melhor infraestrutura para o município
elencado.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 08 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 073 / 18

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 152,
153 e 154 do Regimento Interno, que após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofícios ao Excelentíssimo Senhor Governador Flávio
Dino, com encaminhamento para o Secretário de Estado de
Infraestrutura, Sr. Clayton Noleto, reiterando a indicação nº
155/17, solicitando em caráter de URGÊNCIA a pavimentação asfáltica,
por meio do programa “Mais Asfalto”, do trecho de aproximadamente
20km que liga o município de Brejo de Areia ao Povoado Lagoa Bonita,
neste estado.
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O Programa “Mais Asfalto” consiste em, melhorar a qualidade

de vida da população maranhense, através do investimento em
pavimentação asfáltica, problemática atual de grande parte das estradas
que cortam o Estado, bem como no perímetro urbano de diversos
municípios.

Assim sendo, a implantação do programa “Mais Asfalto”
realizado pelo Governo do Estado em parcerias com Prefeituras
Municipais, busca assegurar melhores condições de tráfego nas vias
públicas, visando proporcionar desenvolvimento e um maior bem-
estar aos cidadãos.

Visando uma melhora na qualidade de vida, tanto dos moradores
do município de Brejo de Areia quanto do povoado de Lagoa Bonita,
solicitamos por meio desta Indicação a pavimentação asfáltica, no
trecho aproximadamente de 20km que interliga as duas localidades,
passando ainda pelo povoado Aldeia, beneficiando a população local,
composta por aproximadamente 100 (cem) famílias, gerando renda e
avanços para a região.

Ressalta-se que a construção do referido trecho permitirá a
integração do município com os povoados interligados, diminuindo a
distância entre eles, facilitando a logística e promovendo uma melhora
na acessibilidade, permitindo um dinamismo econômico, sendo
fundamental para o turismo da região, repleta de riquezas naturais.
Ademais, a estrada vicinal existente resta intrafegável, impedindo o
acesso de veículos e de pessoas, dada a existência de valas e buracos
durante toda a extensão, agravados durante os períodos de chuva,
culminando em atolamentos para quem tenta trafegar.

Pelo exposto, torna-se necessária a pavimentação asfáltica do
trecho que liga Brejo de Areia até o Povoado de Lagoa Bonita, com o
objetivo de facilitar a mobilidade urbana, e melhores as condições de
vida aos diversos moradores da região que atualmente encontram-se
prejudicados pela precariedade, justificando assim a imprescindibilidade
da demanda.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, São Luís, 15 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 074 / 18

Senhor Presidente,

Na forma Regimental requeiro a Vossa Excelência, que após
ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Sr. George de Melo
Aragão, Superintendente Regional do INCRA/MA, para que determine
ao setor competente, urgentes providências no sentido de que seja
feita uma revisão geral no sistema de ABASTECIMENTO D’ÁGUA,
na Vila Padre Cícero- PA Lago Azul, em Buriticupu, neste estado.

A presente propositura tem por objetivo a melhoria daquele
sistema para que seja restabelecida o fornecimento pois existem
vazamentos de água no reservatório, o que está causando intranquilidade
aos moradores que temem pela falta de água potável para o seu consumo.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 27 de fevereiro de 2018. - FRANCISCA PRIMO
- Deputada Estadual/PCdoB

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

INDICAÇÃO Nº 075 / 18

Senhor Presidente,

Na forma Regimental requeiro a Vossa Excelência, que após
ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Sr. George de Melo
Aragão Superintendente Regional do INCRA/MA, para que determine

ao setor competente, urgentes providências no sentido de que seja
feita a recuperação da ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS
POVOADOS DE SANTA CRUZ ATÉ O RIO ZUTIL, numa extensão
de 16Km no Município de Santa Luzia, neste estado.

JUSTIFICATIVA

A presente propositura facilitará além do tráfego de veículos
com segurança e rapidez, além de ser o acesso principal entre esses
povoados, oferecendo mais da integração dos seus moradores,
facilitando o transporte de um modo geral que, urgentemente necessitam.

Plenário “Dep. Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 27 de fevereiro de 2018. - FRANCISCA PRIMO
- Deputada Estadual/PCdoB

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

INDICAÇÃO Nº 076 / 18

Senhor Presidente,

Senhor Presidente, nos termos do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que,
após ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao
EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO,  SENHOR FLÁVIO DINO, solicitando e autorizando
o Senhor CLEITON NOLETO, Secretário Infra Estrutura do Estado
Maranhão, a realização dos serviços de operação tapa buraco para o
Municipio de Açailândia. - MA.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, em 27 de     fevereiro de 2018. - SERGIO VIEIRA - Deputado
Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Inscrito no Pequeno Expediente, o Deputado Sousa Neto,
por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Othelino Neto, Senhoras Deputadas,
Senhores Deputados, galeria, meu amigo Carlinhos, que se encontra na
galeria, aos amigos da imprensa, especialmente, Herbert Morais, aos
internautas, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Senhoras e
Senhores Deputados, ontem, a cidade de Aldeias Altas passou uma
madrugada de pânico e terror. A cidade simplesmente foi sitiada por
bandidos, fizeram um arrastão praticamente naquela cidade. Teve uma
madrugada de se esquecer, a agência do BRADESCO assaltada,
explodida, o Banco do Brasil, Correios, Casa Lotérica, tudo isso, em
aproximadamente, uma hora, é uma situação lamentável que aconteceu
ontem, em Aldeias Altas, é uma situação lamentável, mas não é uma
situação que me causa surpresa, não me causa surpresa, porque uma
cidade pequena deve ter um efetivo pequeno, chegam os bandidos
fortemente armados, fazer o quê com os policiais que estão lá com a
quadrilha, com o fuzil e que estão fortemente armados? Por que eu
estou falando numa situação que não me causa surpresa? Porque, lá no
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7º Batalhão da Polícia Militar, de Pindaré-Mirim, onde eu tenho a
maior admiração por aqueles policiais, pelos comandantes e pelo atual
comandante, que eu ainda não o conheço pessoalmente, mas ouço falar
muito bem dele, o Coronel Borba Lima, a situação do 7º Batalhão é
uma situação deplorável, uma cidade como Santa Inês com quase 100
mil habitantes com duas viaturas, em estado precário, para cobrir toda
aquela cidade de Santa Inês. A Força Tática - a Força Tática, em Santa
Inês, Deputado Cutrim, está usando motos durante o dia para fazer o
seu serviço porque a viatura da FT, da Força Tática, está há 8 meses
parada, aqui em São Luís, na oficina, e apenas duas Dusters que estão
servindo para fazer o policiamento de Santa Inês, sem falar que Pindaré-
Mirim, a cidade de Pindaré-Mirim não tem viatura, usa a que está
disponível para Santa Inês. O quartel está absolutamente abandonado,
sem as mínimas condições de trabalho. Eu quero dizer para o comandante
Borba Lima que o seu sacrifício, o coronel Machado, por quem tenho
a maior admiração, e a todos os policiais que trabalham no 7º Batalhão
que estão sem as mínimas condições, enfim, vou lutar incansavelmente
para dar melhorias e condições para que vocês sejam cobrados de
forma digna, porque é desumano um quartel abandonado há três anos,
com quase 300 homens trabalhando naquela região. Só para vocês
terem uma ideia, no carnaval, Deputado Sérgio Vieira, foi preciso a
Vale do Rio Doce alugar uma viatura descaracterizada para ajudar o
efetivo da Polícia Militar a trabalhar no carnaval e fazer a segurança
dos foliões e da população. Será que eles não veem que eu já mandei
emenda parlamentar para poder ajudar na segurança pública? Até hoje
o governador não vê essa situação que é para a população. A emenda
não é do deputado, a emenda não é do governador, a emenda é da
população que precisa e carece de segurança pública. É por isso que
amanhã vai ter uma reunião na Sala das Comissões para tratar da
medida provisória que o governador está mandando para cá, criando
novos cargos na Polícia Militar e criando novos cargos no Corpo de
Bombeiros. Sem falar que, dentro dessa medida provisória, o que me
chamou atenção é que amanhã vai ser discutido e ficam extintos na
Polícia Militar do Maranhão 144 cargos de soldados combatentes.
Amanhã, nas salas de comissões, Comissão de Segurança, Deputado
Junior Verde, V. Ex.ª se fará presente, Deputado Wellington do Curso,
Deputado Cutrim, e vamos discutir porque uma medida provisória
chegar a esta Casa sem a devida discussão não está certo. Por isso que
eu estou cobrando melhorias para o Sétimo Batalhão, porque já estão
criando novos cargos aqui na Polícia Militar do Estado do Maranhão,
mas o Sétimo Batalhão está lá abandonado.

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

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa,
internautas. Ontem, nós estivemos acompanhando a exoneração do
cargo em comissão do diretor-geral da Polícia Federal, um delegado,
que eu não poderia deixar de falar no assunto evidentemente. O Doutor
Segovia trabalhou no Maranhão, é um excelente profissional, agora
houve fatos que se tornaram costume de forma consuetudinária. Aqui
no Maranhão houve agora esse caso do contrabando e descaminho.
Aqui, o Estado assumindo uma competência que não é dele, não é do
Estado, mas tudo passa. Então nós temos aqui o Código do Processo
Penal no artigo 20 que diz textualmente que o inquérito policial é
sigiloso. Então, durante as investigações, nem delegado, nem Secretário
pode estar falando sobre as investigações. O que a gente testemunha -
vamos dar exemplo aqui para o Maranhão - é que as pessoas estão
depondo e o Secretário já está tentando adivinhar o que ele vai dizer
futuramente. Isso aí é ato de improbidade administrativa. Aqui o
Ministério Público tem o controle externo da Polícia Judiciária do
Estado. Então nós não podemos falar na imprensa de fatos relacionados
com a investigação, porque corremos o risco de destruir a vida das
pessoas, desmoralizar publicamente. Nós temos o exemplo prático
que fizeram com o Deputado Cutrim. As pessoas no afã de querer
desmoralizar e aí jogaram na imprensa. Então são fatos dessa natureza

que não se consertam mais. O passado ficou, mas vamos para frente
tentar que outras pessoas sejam destruídas por irresponsabilidade de
alguns gestores. O Secretário de Segurança nos Estados não só do
Maranhão, a atividade dele é administrativa. Secretário não pode estar
comandando operação. Não é atividade. Se o Secretário é funcionário
público de carreira, se é delegado, ele como Secretário a função dele é
eminentemente administrativa, gente. Ele não pode instaurar inquérito.
As atribuições de Secretário estão previstas na Lei 6.107. Está prevista
na lei de organização do Estado. Ali a atribuição está prevista no artigo
112 da Constituição do Estado do Maranhão. Então isso tem que dar
um basta. Secretário, delegado, não pode estar falando sobre assuntos
de inquéritos policiais, sobre investigação. Aqui o que a gente vê são
delegados, é o próprio Secretário tentando adivinhar, já querendo
destruir as pessoas. Vamos aguardar a investigação, aí depois que tiver
todo conjunto e provas, aí encaminha para a justiça. Aí, sim, é público.
Mas enquanto estiver na polícia nem o Ministério Público pode estar
falando para a imprensa, que se vê isso aqui muito também. Então nós
temos que ter cuidado e vamos adequar a atos de probidade
administrativa. Enquanto não se fizer isso, isso não para. Aí veja o
delegado Segovia foi falar do inquérito que poderia ser arquivado. A
polícia não arquiva inquérito, gente. Depois de instaurado, vai para o
poder Judiciário, vai para o Ministério Público. O Ministério Público
pede arquivamento. Aí o juiz pode não aceitar. Volta para o procurador
definir, o Procurador-Geral do Ministério da Justiça ou da Procuradoria-
Geral da República. Então a polícia não arquiva inquérito. Isso não
existe. Então o delegado, colega meu, falou demais, falou de atos de
inquérito policial e que é proibido, isso é ato de improbidade
administrativa, e nisto ocorreu. Agora na Polícia Federal, como sou
oriundo da instituição e ajudei na construção, nos pilares, no alicerce
da Polícia Federal, se observa que o delegado é independente. Na Polícia
Federal ninguém interfere, nem Presidente da República, então os
delegados têm sua independência, sempre tiveram. Na minha época,
somente na década de 80 para frente, os delegados sempre foram
independentes, naquela época e, principalmente, agora. É o que tentei,
o que fiz quando na minha gestão só tinham 72 delegados de carreira,
inclusive na época a doutora Nilmar da Gama, é daquela época mais
antiga, e colocamos trezentos e poucos delegados mais modernos,
onde formamos, que não tinha Academia aqui, todos na Academia de
Polícia Federal, em Brasília. Todos daqui. De lá foi trazido, da Polícia
Federal, todo o corpo docente dessa Academia hoje, que é academia
integrada. Agora já vejo aqui naquele projeto, eles desmontando a
Academia para ter Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros
juntos, para diminuir os gastos. Cada um quer ter a sua Academia. Ali
poderia pegar um pedaço ali do Parque de Exposição, fazer uma grande
Academia, com um gestor e cada diretor, da Polícia Civil, da Polícia
Militar. Quando tinha seu gestor o que ia importar era estarem juntos,
isso que é importante. Aí estão dividindo de novo, a Academia já está
sendo da Polícia Civil e que o projeto, na época, era integração das
instituições. Como eu fiz o CIOPS, era essa união da integração e agora
nesse projeto é Polícia Civil para um lado e Polícia Militar para o outro
em vez de estarem juntos, da mesma regional. Ali tem que ter um
Batalhão, uma Companhia Independente e uma da regional, como
também um CIRETRAN, como também uma pequena Penitenciária.
Então como falei, da Polícia Federal, é como da Polícia Civil. A minha
vida toda dediquei parte da minha vida trabalhando aqui no Sistema de
Segurança Pública, chegando lá às 6h da manhã e saindo às 22h, de
domingo a domingo e sempre buscando a independência do Sistema de
Segurança, principalmente dos delegados em seus inquéritos. Porque o
delegado tem que ter independência, seja a favor do governo, ou seja,
contra, porque temos que ter em mente que o Sistema de Segurança
Pública é permanente. Governo passa e o sistema fica. Então não tem
polícia de Governo A, de Governo B, o sistema é permanente, então é
a polícia e no caso da Polícia Civil a Polícia Judiciária do Estado. O
Sistema de Segurança Pública é do Estado e não de Governos A, B ou
C. Foi isso que ensinei a toda essa polícia que aqui está e eles estão de
testemunha, pois duvido que alguém diga que o Cutrim induziu alguém
a erro e que eu não fui professor de todos. Eu ensinei tudo que sabia em
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Polícia Judiciária e que eu ainda, não sou melhor, mas acho que sou
ainda um dos melhores do Brasil. Era isso, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Louvado o Senhor! Assim diz a palavra de Deus. Todo
poderoso dizendo ao povo: Sejam honestos e corretos e tratem uns aos
outros com bondade e compaixão. Livro do Profeta Zacarias 7-9. Com
essa Mensagem Bíblica, nós damos um bom dia a todos, de forma
especial, cumprimentando o Excelentíssimo Senhor Presidente
Deputado Othelino Neto, em seu nome também saudando todos os
parlamentares desta Sessão, a imprensa, a galeria, a todos que
acompanham em todo o Estado do Maranhão. Que Deus possa estar
sempre nos abençoando! Senhor Presidente, eu queria destacar na manhã
de hoje uma agenda que tivemos oportunidade de participar, em Brejo
de Areia, lá acontecendo uma iniciativa que também envolveu outros
municípios maranhenses, do Dia D do Mais IDH, Brejo de Areia que
faz parte do Mais IDH, que é o índice que mede o desenvolvimento
humano e o aspecto de poder desenvolver os municípios, o governo
tem concentrado esforços também nesses municípios, principalmente
no sentido de poder levar políticas públicas de apoio e valorização às
pessoas. E nesse dia, domingo agora, nós tivemos a oportunidade de
acompanhar esta agenda com o prefeito Chico Eduardo, na ocasião em
que no auditório pudemos entregar títulos definitivos de terra e eu
falava aqui em pronunciamentos anteriores sobre a entrega de títulos
pelo ITERMA e tive uma agenda anteriormente no município e lá
entregamos os protocolos, só que dessa vez no domingo tivemos a
oportunidade de cumprir esse condicionante que foi estabelecida da
necessidade de poder entregar título de terra aos proprietários e assim
não só valorizá-los como também dar condições para que eles possam
buscar financiamento nos bancos e assim ter a posse definitiva das
suas áreas. Então, o ITERMA, por meio do Presidente Raimundo
Lídio, eu quero agradecer o convite, agradecer também a oportunidade
de estar nos recebendo, estamos levando demandas dos municípios
maranhenses para regularizar os municípios no que se refere à titulação
de áreas dos trabalhadores rurais, o Raimundo Filho tem nos recebido,
foi assim há alguns meses, inclusive tive oportunidade até de fazer
esse pronunciamento, destacando a agenda que tivemos, levando o
Prefeito Chico Eduardo lá e o que era apenas uma perspectiva, tornou-
se algo real, anos e anos, a população esperando, os trabalhadores
rurais esperando e domingo agora receberam os primeiros títulos de
propriedade e isso nos engrandece enquanto parlamentares porque
estamos indo além das nossas atribuições, acompanhando as ações do
Executivo, mas cobrando efetivamente ações para melhorar a qualidade
de vida do povo do Maranhão. Então, neste dia, no domingo, entregamos
títulos definitivos. Há muitos trabalhadores rurais daquele município
com a presença do Raimundo Filho, inclusive também do servidor Levi
que toda a sua equipe de trabalho do ITERMA que tem feito um
grande trabalho em campo e assim permitindo a regularização fundiária.
Mas não foi só isso não, nós tivemos oportunidade também naquela
ocasião, ali estavam presentes secretários municipais, vereadores,
inclusive a Secretária Lenita, que é Secretária de Saúde do município,
fazendo um mutirão para a saúde para a promoção da saúde com vários
exames, testes, enfim, atenção ao cidadão no que se refere à saúde,
estava também acontecendo, concomitantemente, paralelamente, estava
acontecendo também o mutirão da saúde naquele momento em que
estávamos entregando títulos, como também a entrega de certificados
de cursos de capacitação a trabalhadores, também um ato que tivemos
a oportunidade de participar, além do que os agricultores familiares
estavam ali entregando a sua produção para o PAA, que é justamente
o Projeto de Aquisição de Alimento, com doação simultânea. Então os
lavradores estavam ali entregando vários alimentos, desde vinagreira,
abóboras, melancias, enfim, entregando a produção, o que mostra o
desenvolvimento econômico do município e a interação econômica que

está sendo gerada pela oportunidade, pelas políticas do Mais IDH
com investimentos em doação de sementes e outros. Também, Senhor
Presidente, no mesmo dia, nós tivemos a oportunidade de participar
de duas inaugurações, dois sistemas de abastecimento de água: um
sistema que é de dois povoados naquele município de Brejo de Areia.
Aqui eu quero destacar que o primeiro foi no povoado São Miguel e
também no povoado Igarapé do Meio, dois sistemas de abastecimento
de água do município. Vossas Excelências sabem que nós perseguimos
o projeto água para todos e os primeiros resultados estão acontecendo
não só em Brejo de Areia, como também em todos os municípios
maranhenses. Desde 2015 que nós destacamos a necessidade de levar
água. Na inauguração, pudemos perceber a alegria das pessoas, a
satisfação, o contentamento em estarem recebendo e, claro, os
agradecimentos daqueles que ali não tinham água ou apenas água de
péssima qualidade, mas que hoje estão recendo e vão receber em suas
residências água de qualidade, o que vai melhorar a qualidade de vida
do povo que realmente se contextualiza nos empreendimentos públicos
que no dia a dia são oportunizados às pessoas. Então, faço este registro
em Brejo de Areia e vou ter a oportunidade também de destacar a
agenda. Ontem tivemos uma reunião importante no município de Penalva
e vou ter a oportunidade de destacar, se não hoje, mas amanhã fazendo
referência a essa agenda muito importante que pôde contribuir com os
servidores públicos daquele município, com a sensibilização do prefeito
que nos recebeu junto com a Comissão de Aprovados no concurso de
Penalva. Graças a Deus, graças também ao prefeito municipal, aos
esforços de todos, hoje o prefeito homologou o concurso e vou ter a
oportunidade de destacar mais isso na próxima oportunidade que tiver
aqui nesta tribuna. Muito obrigado e que Deus abençoe todos.

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

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados,
senhoras deputadas, todos que acompanham a transmissão desta
sessão, imprensa. Na sexta-feira, dia 2 de março, teremos em Imperatriz
um grandioso ato político com a presença do Governador Flávio Dino,
às 19h30, na Loja Maçônica do bairro Bacuri. Um ato político que vai
reunir lideranças de toda a região Tocantina, lideranças que reconhecem
o trabalho que o governo Flávio Dino tem feito em seus municípios,
ações relevantes na valorização do povo. Eu venho, nesta manhã,
destacar a importância deste ato que trará prefeitos, vereadores, pré-
candidatos a deputados estaduais e federais de nossa região e lideranças
de todo o estado do Maranhão, um ato denominado “Somos Flávio
Dino”. E este ato irá repercutir por todo o estado. Nós não temos
dúvida disto. Um ato político, porque se faz política discutindo política
e não a negando. Vivemos hoje um momento em que muitas pessoas
querem fazer a política negando a política. E, na verdade, a política tem
que ser feita discutindo, mostrando os pontos que a política decide e
que ajuda a melhorar a vida das pessoas, sobretudo, quando se tem
uma gestão que trabalha, que busca reconhecer as necessidades das
pessoas e resolver essas necessidades. E na nossa região Tocantina,
nós temos motivo de sobra para comemorar. Muito trabalho sendo
feito, obras estruturantes. A UEMASUL eu destaco como a maior
delas. Porque mais do que uma construção física, a UEMASUL é uma
edificação que fortalece a sociedade, tanto no presente quanto no futuro.
A UEMASUL traz oportunidades para gerações de terem de fato um
ensino superior que acolhe os sonhos dos nossos jovens. A UEMASUL
se fortalece nos 22 municípios da nossa região, porque em pouco mais
de um ano de criada já foi consolidada e agora vai ampliar para vários
municípios da nossa região Tocantina. Há nesse momento a construção
do campus de Agrárias. Há nesse momento o processo de implantação
de um Centro de Ciências da Saúde, incluindo o curso de Medicina, o
fortalecimento da saúde com o Hospital Macrorregional de Imperatriz.
Serviços importantes que foram implantados na região Tocantina. Eu
destaco a hemodiálise em Açailândia, a oncologia em Imperatriz, seja
na radioterapia, seja no tratamento da oncologia pediátrica. São serviços
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importantíssimos que são oferecidos para o povo da nossa região.
Além do Programa Mais Asfalto, que já alcançou praticamente todos
os municípios da nossa região - e aqueles que estão faltando já estão
em processo de iniciar essas obras - investimentos na educação, como
construção do Núcleo de Educação Integral em Açailândia, como as
escolas em tempo integral em Imperatriz, Açailândia e como a
construção e reforma de várias escolas na nossa região Tocantina.
Resolvendo o problema que até então nunca ninguém tinha resolvido,
como é o caso de municípios que ainda não tinham um prédio de
escolas de ensino médio da rede estadual. Os alunos estudam em escolas
cedidas por municípios. E agora esses problemas estão sendo
solucionados. Destaco São Pedro da Água Branca, que já tem prédio
próprio da rede estadual. Destaco Senador La Rocque, que está
concluindo a obra, que agora depois de tantos anos de espera, agora
terá essa solução. Destaco Buritirana, que em poucos dias deverá iniciar
essa obra que foi deixada ao longo do tempo sem uma resposta. Destaco
Ribamar Fiquene, que não tinha um prédio do próprio Estado para
ensino médio, agora passará a ter. Em poucas semanas, vai inaugurar.
Destaco o município de Lajeado Novo, que tinha uma escola com mais
de 10 anos em obras e nunca terminava, e agora está concluída. Além de
tantos outros avanços. Eu venho nesta oportunidade, portanto, convidar
todos que possam participar nesta sexta, às 19h30, em Imperatriz, do
grande ato político “Somos Flávio Dino”, com lideranças de toda a
região reafirmando o posicionamento para que o Maranhão continue
nesse caminho que tem melhorado a vida das pessoas, que tem
concretizado a esperança, que tem trazido oportunidade aos
maranhenses. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Francisca Primo, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, Senhores Deputados,
imprensa, todos que nos assistem pela TV Assembleia, funcionários
deste Poder. Senhor Presidente, venho à tribuna hoje trazer a minha
indignação a respeito da situação que se encontra o principal meio de
financiamento e proteção dos direitos das crianças e adolescentes em
Buriticupu. Que tive como conhecimento por meio de denúncias que
chegaram a público hoje, pela manhã, no jornal Bom Dia Mirante, onde
o Secretário de Governo, Senhor Jailson, confessa que o município não
está repassando recurso para o FMDCA. Então, Senhor Presidente,
eu fiquei assim indignada com isso. Segundo o Secretário, os recursos
só serão liberados após a nova eleição do Presidente do CMDCA. Isso
significa que o município só funciona, tanto Conselho, CMDCA quanto
o Conselho Tutelar só vão funcionar a partir de abril, sendo que a
situação está assim desde novembro, do ano passado. Todos nós
sabemos que o Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente
é um instrumento da política municipal de atendimento do direito da
criança e do adolescente e é gerido pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), cabendo-lhe fixar as
diretrizes, critérios e prioridades para aplicação das disponibilidades
financeiras existentes, nos termos do Artigo 260, do Estatuto da Criança
e do Adolescente e da Lei Federal n.º 8.069, de 13 de julho de 1990. O
FMDCA tem como princípio a participação das entidades,
governamental e não governamental, desde o planejamento até o controle
das políticas e programas voltados para as crianças e adolescentes.
Com isso, tanto Conselho Tutelar quanto Conselho da Criança e do
Adolescente não podem fazer o seu trabalho, realizar os projetos e
ações para a criança e o adolescente em Buriticupu. E é de
responsabilidade da gestão municipal destinar Receita nunca inferior a
um 1% do Fundo de Participação do Município (FPM), que será
depositada automaticamente na conta bancária do fundo. E é o que não
está acontecendo em Buriticupu. Com isso, como eu já falei, os
Conselhos não dispõem de meio de custear as ações de
acompanhamento aos menores, deixando a cargo da sorte. Todos vocês
sabem que não sou de vir à tribuna falar da gestão do meu município,
mas eu não poderia me calar diante dessa situação. E outra situação

mais grave que está acontecendo em Buriticupu é a questão da educação
que está parada, pois, segundo a gestão municipal, só retornarão
totalmente as aulas em março, quando poderá contratar mais
professores. Só que existe um concurso público em vigor que foi
realizado para 173 vagas para professores e chamaram apenas 83 desses
professores e assim ficam prejudicadas, principalmente as crianças da
Educação Infantil e Ensino Fundamental menor. Lembrando que o
concurso ainda não venceu, Senhores Deputados, mas o município
prefere contratar sem concurso ou sem seletivo, pois assim não tem
obrigação de pagar 13º e nem férias. Pagando somente os dias trabalhados
tanto no início quanto final das aulas, Deputada Graça. Em março,
digamos que as aulas começam dia05, então ele só paga, a partir do dia
5, não paga o mês de março inteiro e em dezembro só paga os dias
trabalhados. Então, Senhor Presidente, eram estas as minhas palavras
em dizer que os vereadores de Buriticupu, já tem denúncia no Ministério
Público de Buriticupu, nós estamos esperando que o Ministério Público
tome providência, para que esses contratos não aconteçam e aconteça
de forma legal, que chame aqueles que realmente fizeram concurso que
passaram e estão esperando para serem chamados ou faça um seletivo,
Deputada Graça, porque só assim nós teremos transparência na
administração pública. Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Fábio Braga, por cinco minutos, sem apartes.
Registro as presenças no plenário do ex-deputado José Jorge, atual
Diretor da CEMAR e do Vereador pelo Município de Coelho Neto,
Marcos Tourinho, do PDT, por solicitação do Deputado Rafael Leitoa,
sem todos muito bem-vindos.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados,
imprensa, todos que ouvem, nos assistem pela Rádio e TV Assembleia,
imprensa. Nesse último mês de fevereiro, nós tivemos um acréscimo
nas chuvas no Estado do Maranhão. É bem verdade que dezembro e
janeiro não choveu o esperado, desde novembro, essas chuvas para o
agronegócio, para as plantações, para pequena agricultura familiar, são
necessárias essas águas, mas, em fevereiro, choveu muito, além do
normal, houve um acréscimo na casa de mais de 22% em relação ao ano
anterior. Com isso, houve um relato já da população dos problemas
que se repetem ano a ano com as chuvas. Primeiro: as chuvas que têm
caído no Maranhão, acima do normal, em uma época em que eram
necessárias as águas. Nós temos no Maranhão 12 bacias hidrográficas:
do Parnaíba, do Tocantins, do Gurupi, Mearim, Itapecuru, Munim e
Turiaçu, as quais têm às suas margens várias cidades. Eu cito dois caos
emblemáticos que ocorreram nos últimos anos: Pedreiras e Trizidela,
onde mais de 30 a 40 mil pessoas foram desabrigadas em anos anteriores.
Essas chuvas, em curto prazo de tempo e com uma quantidade superior
ao normal, também por serem duradouras, podem causar enchente
temporárias. Digo isso porque o solo esgota a sua capacidade de
infiltração da água, fazendo com que córregos e passagens de água
fiquem obstruídos, o que ocorre muitas vezes também pela população
que faz uso inadequado do lixo. Cidades como São Luís e Imperatriz e
outras cidades maiores dentro da sede sofrem com a questão dessas
chuvas. Mal começaram as chuvas e nós tivemos o rompimento da
estrada perto de Brejo, nós tivemos também um problema já relatado
pelo Deputado Marco Aurélio em obras como a Beira Rio, em
Imperatriz, sem falar num sem número de outros problemas que
tivemos. Temos tido dificuldades para que a população tenha, nas
suas estradas, nas suas obras, a conservação normal. Cito outro problema
também. Aqui está o representante da CEMAR, o comandante José
Jorge, ontem eu fiz até um elogio à questão da CEMAR. Ontem,
durante a noite, tivemos uma chuva torrencial bem acima do normal e,
mesmo assim, não tivemos desligamento por completo da energia,
como acontecia em anos anteriores. Aqui já foram alardeados vários e
vários problemas ocasionados pela água, mas também eu quero
demonstrar, aqui está o Vereador Marcos Tourinho, lá da cidade de
Coelho Neto, ele sabe que quando começam as chuvas, principalmente
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na nossa região, o sistema de telefonia da nossa cidade, o sistema de
internet fica muito prejudicado, fica lento e muitas vezes sem ter como
completar uma ligação ou o envio de mensagens pela internet. Assim,
o Prefeito de Nina Rodrigues, Rodrigo da Iara, denunciou recentemente
ao Procon esse fornecimento de internet e telefonia celular na cidade de
Nina Rodrigues, assim como os Vereadores de Coelho Neto, Vargem
Grande, Chapadinha, toda aquela região tem padecido com a péssima
qualidade desses serviços. São negócios que deixam de ser feitos, já
que boa parte do sistema é feita por máquinas de crédito e débito em
postos de combustíveis, estabelecimentos bancários, estabelecimentos
comerciais que fazem com que essa dificuldade crie transtornos à
população do estado do Maranhão. Por isso eu queria dizer da minha
preocupação, além da questão da enchente, com o fornecimento de
água pelo sistema da CAEMA em várias e várias cidades, onde está
havendo uma dificuldade de manter a constância normal do sistema de
água chegar às casas das pessoas, o sistema de energia, que aqui está o
representante da CEMAR, e o sistema de telefonia celular, que fica
muitas vezes prejudicado por conta desse período chuvoso. Eu queria
alertar essas entidades, essas empresas, esses órgãos para que fizessem
o fornecimento o mais rápido possível sempre que houvesse o
desligamento ou o baixo fornecimento tanto de água, de energia e de
telefonia para a população do estado do Maranhão. Era isso, Senhor
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia e que Deus seja louvado! Mensagem bíblica:
“Pois tu, Senhor, és o altíssimo sobre todas as terras. É exaltado muito
acima de todos os Deuses. Odeiem o mal vocês que amam ao Senhor,
pois ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios”.
Salmo 97: 9,10. Senhor Presidente, ontem participamos talvez da
melhor audiência pública no nosso mandato. Uma audiência pública
promovida pelo Ministério Público, a Promotoria do Idoso, com a
OAB e a participação da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. Todos os deputados receberam o convite. Eu estava
representando a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e com
um tema de suma importância para tratar sobre a acessibilidade e a
mobilidade da pessoa idosa. Inclusive, senhoras e senhores, já temos,
inclusive, deputados que já são amparados pelo Estatuto do Idoso
nesta Casa. E feliz daquele que chegar à terceira idade, à melhor idade.
E a preocupação de políticas públicas em defesa dos idosos tem sido
pauta do nosso mandato, em defesa dos idosos. Durante a campanha
para prefeito em 2016 e em outras oportunidades já chegaram a tentar
nos atacar, tentar nos ferir, tentar nos machucar, nos desqualificar. Só
que, pelo contrário, fizeram foi nos enaltecer. Quando fizemos a
audiência pública projeto de lei em defesa dos idosos, vieram me atacar,
dizer que era o deputado do idoso. Pois sou, sim, o deputado do idoso
e com todo orgulho, com toda honra. Sou, sim, o deputado dos idosos,
com todo orgulho e com toda honra. E ontem a audiência pública para
tratar sobre a acessibilidade e a mobilidade dos idosos foi um dia
memorável, com apresentação de coral, com apresentação de boi,
memorável e, principalmente, ações concretas em defesa da mobilidade
e da acessibilidade dos idosos. E não só da minha parte, mas de todos
que estavam presentes, inclusive de um idoso mais exaltado, da falta
de respeito do Secretário de Transporte de São Luís Canindé Barros,
que não se fez presente. Uma discussão de tamanha importância para
o estado do Maranhão, para a capital São Luís e ele não se fez presente.
Uma capital que não tem acessibilidade, uma capital que a mobilidade
é dificultada em vários aspectos. É inadmissível que tenhamos, na
capital do Estado do Maranhão, acidentes e mortes de pessoas idosas
ao descer de um ônibus, ao tentar entrar em um ônibus, ao tentar

atravessar uma faixa de pedestre. Ontem participamos de uma audiência
pública que tratou da valorização do respeito ao idoso e a oportunidade
que tivemos ontem de destacar é que somos a favor das blitzes, nunca
fomos contra blitz. Pelo contrário, tem que ter blitz sim para apreender
carro adulterado, carro roubado, pessoas que dirigem em estado de
embriaguez que, pelo contrário, não era nem para ser recolhido o carro,
era para estar era preso. Somos sim a favor da blitz, somos sim a favor
da legalidade e é por isso que o nosso Projeto de Lei 099, que trata da
proibição de apreensão do veículo com IPVA atrasado, não tem nada a
ver com blitz. Não tem nada a ver com blitz, o problema é em utilizar
a blitz para arrecadar. Utiliza-se a blitz para confiscar, para apreender
o veículo do cidadão. Nós somos a favor da blitz sim, somos a favor da
blitz para conter o excesso de velocidade, pessoas que ingeriram bebida
alcoólica e estão no trânsito. Então, Senhoras e Senhores, eu estou
compartilhando com Vossas Excelências a proveitosa audiência pública
em defesa dos idosos, a acessibilidade que temos que ter na Assembleia
Legislativa e nos órgãos públicos, passarelas, o respeito com os
pedestres. E temos números alarmantes de idosos que morreram vítimas
de acidentes de trânsito, vítimas do excesso de velocidade, de ultrapassar
uma faixa de pedestre e, infelizmente, é a triste realidade de todo o
Brasil, não só do estado do Maranhão. E aproveito a oportunidade
para destacar as nossas ações em defesa dos idosos e apresentamos, ao
final do evento, ao final do encontro, alguns encaminhamentos, dentre
elas, Senhor Presidente, só destacar que já havíamos solicitado à SMTT
a colocação de um semáforo, sinal sonoro na frente da Assembleia.
Não é um pedido do deputado Wellington, é um pedido de cadeirantes,
é um pedido de pessoas com deficiência, de pessoas que têm essa
necessidade e até hoje não fui atendido. De faixa de pedestre em alguns
locais em São Luís, registrado nesta Casa por meio de indicação.
Solicitamos também informação quantas às providências já adotadas
pela Prefeitura de São Luís de uma decisão judicial, que impôs no
prazo de 10 anos a adaptação de calçadas e logradouros públicos.
Quais as providências adotadas pela Prefeitura de São Luís porque o
prazo está em andamento, nós precisamos saber quais os procedimentos
adotados pela Prefeitura de São Luís em atenção às pessoas com
deficiência e às pessoas idosas. E, mais uma vez, eu vou deixar bem
claro o meu posicionamento em defesa dos idosos, e feliz daquele que
chegar a melhor idade. Feliz daquele, pode ter certeza que o nome já
diz: é a melhor idade, com muito mais experiência e tem muito a
contribuir, com certeza, para a sociedade. O meu respeito, o meu
carinho e a minha defesa aos idosos. Era o que tinha o momento,
Senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Medida Provisória nº 262/2017, de autoria do Poder Executivo
(lê). Em discussão.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Presidente,
pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) - Senhor Presidente, só para orientar os deputados do
Bloco Parlamentar Independente. Essa é uma Medida Provisória
importante e eu queria deixar registrado que este Projeto com o nome
Adote um Prédio, na mesma forma da Medida Provisória concedendo
incentivos à iniciativa privada para haja a ocupação de prédios no
Centro Histórico de São Luís, consta em nosso programa de governo
registrado na Justiça Eleitoral. Portanto, eu não poderia ser diferente o
meu voto tendo em vista essa situação e aí peço também que todos os
deputados do Bloco Parlamentar Independente possam aprovar a
referida Medida.
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O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Presidente, pela

Ordem, Deputado Sousa Neto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (Questão de Ordem)
– Primeiro, parabenizar o Deputado Eduardo Braide por esta iniciativa
brilhante, na época em que foi candidato a prefeito, aqui da capital, e
que, de forma bem, sem nem tirar nem colocar nada aqui, deputado, ele
copiou o seu programa e agora de uma forma que nesta Casa também o
Bloco de Oposição vota a favor do programa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à promulgação. Projeto de Lei 018/2018, de autoria
do Deputado Bira do Pindaré, que considera Patrimônio Cultural
Imaterial do Maranhão os blocos tradicionais maranhenses em atividade
no Estado. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei, de
autoria do Deputado Stenio Rezende, que o deputado está ausente,
mas nós vamos apreciar no âmbito da Comissão. Eu vou suspender a
Sessão para que as Comissões possam emitir os pareceres nos seguintes
projetos: Projeto de Lei 012/2018, de autoria do Deputado Stenio
Rezende, que denomina de “Dr. Humberto Coutinho” o Hospital dos
Servidores do Estado do Maranhão e dá outras providências; Projeto
de Decreto Legislativo 001, de autoria da Mesa Diretora que extingue
a concessão de auxílio-moradia e o Projeto de Resolução Legislativa,
de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre alteração da estrutura
administrativa da Assembleia. Esses três. A Sessão está suspensa para
que possam emitir os pareceres.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Glalbert
Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Senhor
Presidente, o projeto de Lei nº 12/2018 foi aprovado por unanimidade,
assim como o projeto de Decreto Legislativo nº 001/2018 e o projeto
de Resolução Legislativa nº 009/2018. Ambos foram relatados pelo
Deputado Marco Aurélio e aprovados por unanimidade.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Projeto de Lei nº 012/2018 fica transferido para a próxima
sessão em razão da ausência do autor. Projeto de Decreto Legislativo
nº 001/2018, de autoria da Mesa Diretora (lê). Em discussão...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) - Só para encaminhar pelo bloco. Primeiro, parabenizar a Mesa
Diretora da Casa pela proposição. Eu acho que a Assembleia Legislativa
dá o exemplo para a sociedade, principalmente nesse momento difícil
que o país vive. Eu mesmo no mês passado em janeiro, quando da
titularidade do meu mandato, fiz uma solicitação pedindo a minha
exclusão do auxílio-moradia. Está protocolado na Casa em janeiro. E
dessa forma a gente dá uma resposta para a sociedade que espera
realmente que a gente vá acabando com essas situações, porque a
maioria dos trabalhadores não tem esse direito de auxílio-moradia. Eu
acho que os nossos vencimentos e nossas gratificações podem cumprir
essas despesas, tendo em vista que a sociedade está de olho nesse
momento. Então eu quero parabenizar V. Exa. Acho que é um dos atos
importantes da sua gestão e, obviamente, com assinatura de todos os

colegas da Mesa Diretora. Creio que essa medida vai ser aprovada no
plenário como um todo, porque desta forma a gente dá uma resposta.
Dizer também que nós estamos atentos à situação do país e parabenizo
V. Exa. E encaminho pelo Bloco o voto “sim” à aprovação dessa medida.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Presidente,
Deputado Zé Inácio.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Na mesma linha do
líder do nosso Bloco, Deputado Rafael, eu quero parabenizar V. Exa.,
Deputado Othelino. Eu acho que é um momento importante da nossa
história. Mesmo fazendo parte da Mesa Diretora, porque subscrevo
essa proposição, mas ela não entraria em pauta se V. Exa. não tivesse
tido a compreensão desse momento por que passa o país, a situação
financeira, a questão da importância de algumas regalias serem extintas
na esfera tanto do Poder legislativo, como do Judiciário e do Executivo.
Eu acho que com essa iniciativa, que a Assembleia Legislativa com
certeza aprovará por unanimidade, nós damos exemplos a outros
Poderes, a outras instituições, a outros órgãos públicos em que existem
autoridades se utilizando ainda do auxílio-moradia. E acho que o Poder
Judiciário do Estado, assim como já fez, já se posicionou publicamente
o juiz Raimundo de Paula, eu acho que o Ministério Público do Estado
do Maranhão, o Tribunal de Contas e outros órgãos, acho que vão
acabar tomando a mesma iniciativa e a Assembleia Legislativa do
Maranhão dá um exemplo para o país, que o Congresso Nacional, o
Poder Judiciário, a nível nacional, também enfrentem essa problemática,
que hoje tem uma posição contrária por parte da sociedade, e extinga o
auxílio-moradia. Está de parabéns a Mesa Diretora, está de parabéns o
Presidente Othelino que encarou, de frente, esse problema do auxílio-
moradia e, com certeza, ficará parabéns também todos os deputados
que assim vão votar a favor. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado, por unanimidade dentre os presentes. Vai à
promulgação. Projeto de Resolução Legislativa n.º 009/2018, de autoria
da Mesa Diretora, que dispõe sobre a alteração na estrutura
administrativa da Assembleia. Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação.
Requerimentos à deliberação do Plenário: Requerimento n.º 036/2018,
de autoria da Deputada Valéria Macedo. Ausente, fica transferido para
a próxima sessão. Requerimento n.º 039/2018, de autoria do Deputado
Josimar de Maranhãozinho. (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Encaminhe-se à Comissão de Constituição e Justiça. Requerimento n.º
040/2018, de autoria do Deputado Bira do Pindaré. (lê). Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento n.º 041/2018, de autoria do Deputado Bira
do Pindaré. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 047/2018, de
autoria do Deputado Adriano Sarney. (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 048/2018, de autoria do Deputado Wellington do
Curso. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. O Requerimento n.º 050/2018,
embora a Deputada Nina Melo esteja ausente, mas tem o mesmo
conteúdo do Requerimento do Deputado Wellington que foi aprovado
há pouco. Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento nº
049/2018, de autoria da Deputada Francisca Primo (lê). Como vota o
Deputado Zé Inácio? Deferido. Requerimento nº 051/2018. Deferido.
Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de quinta-feira, 01 de
março. Projeto de Lei nº 053 e 261/17, de autoria do Deputado Rafael
Leitoa; Projeto de Lei nº 240, de autoria do Deputado Bira do Pindaré;
Projeto de Resolução nº 043/2018, de autoria do Deputado Rafael
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Leitoa; Projeto de Resolução nº 033/2018, de autoria da Mesa Diretora;
Projeto de Resolução nº 047/2018, de autoria do Deputado Othelino
Neto; Requerimentos nº 053/2018 e 054/2018, de autoria do Deputado
Zé Inácio; Requerimento nº 056/2018, de autoria do Deputado
Wellington do Curso; Requerimento nº 057/2018, de autoria da
Deputada Valéria Macedo.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Inscrito o Deputado Rafael Leitoa, por 30 minutos, ele
permutou com o Deputado Bira do Pindaré, que terá 30 minutos para
o seu pronunciamento, com direito a apartes.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Bira, um instante, por gentileza, o Deputado Braide
pediu Questão de Ordem.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Logo após
o Grande Expediente, eu gostaria de usar o Tempo da Liderança do
Bloco Parlamentar Independente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Logo após o Grande Expediente, o Deputado Braide está
inscrito para usar o Tempo da Liderança. Concedo a palavra ao
Deputado Bira do Pindaré.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, eu queria neste
Grande Expediente destacar dois assuntos: primeiro a inauguração que
participamos agora há pouco estávamos lá acompanhando o Governador
Flávio Dino, também estava presente o Deputado Levi Pontes, a
Deputada Ana do Gás e a gente presenciou a inauguração da Unidade
de Especialidades Odontológicas que foi inaugurada esta manhã, no
centro da nossa capital, em frente ao Terminal de Integração, que vai
atender as pessoas da cidade, do Estado, das cidades vizinhas, que
queiram usar o serviço tanto pela regulamentação como também
diretamente no local, porque a unidade é de porta aberta e podemos lá
verificar que, de fato, é um serviço de alta qualidade, de alto padrão. Vi
a empolgação dos profissionais da odontologia que me disseram que é
um marco para a história do Maranhão essa unidade que foi inaugurada
hoje pela qualidade, pelo padrão, pelas condições de trabalho dos
profissionais que vão ali atuar, e a população maranhense é grandemente
beneficiada por esta iniciativa. É bom lembrar que nós herdamos um
estado com índices reprováveis de pessoas que não têm a menor
condição de saúde bucal. Estamos nas últimas colocações do ranking
nacional em termos de quantidade de pessoas desdentadas, banguelas
e que não têm as condições adequadas de saúde bucal. A partir de
agora, com esse projeto, a gente tem o caminho para enfrentar essa
problemática da saúde bucal. Foi inaugurada a primeira unidade com
muito êxito e essa unidade é referência para que possa também existir
em outras cidades do Maranhão. O governador anunciou que todas as
cidades que já têm um macrorregional também receberão uma unidade
de especialidade odontológica. Portanto, esse é o caminho. Eu
parabenizo o Governador Flávio, o Secretário Lula e toda a sua equipe
porque fizeram um grande trabalho, um belíssimo trabalho com grande
resultado. Agora o cidadão maranhense poderá frequentar gratuitamente
um serviço de qualidade, oferecendo dignidade às pessoas para que
elas possam sorrir. Um gesto simples que é do nosso cotidiano e que
muitas pessoas não podem realizar porque não têm os dentes necessários
para expor um sorriso. Por isso que o nome do projeto é Sorrir, instalado
no Aterro do Bacanga, na Praia Grande, em frente ao Terminal de
Integração. Parabenizo tanto o Governador Flávio Dino quanto a sua

equipe, na pessoa do Secretário Lula, por essa grande realização. Esse
é o primeiro tema. O segundo tema é o que nós acabamos de decidir
aqui na Casa, o auxílio-moradia dos parlamentares desta Casa. Eu
quero parabenizar a Mesa Diretora da Assembleia, na pessoa do
Presidente, Deputado Othelino Neto, por essa decisão, por essa
determinação de uma medida correta que já podia ter sido tomada há
mais tempo, mas nunca é tarde para extinguir o auxílio-moradia dos
parlamentares aqui no estado do Maranhão. É um exemplo para o
Brasil essa decisão da extinção do auxílio-moradia, num momento em
que a população brasileira no país inteiro cobra e critica as instituições
pelas posturas, pelas atitudes, pelos métodos que utilizam para
realização dos seus trabalhos. A Assembleia faz a sua parte, portanto,
e hoje dá a sua contribuição também para a história do País. Eu falo
isso com muita alegria, com muito orgulho e com muita satisfação,
porque abri mão desse benefício desde o primeiro mandato, cheguei a
trazer proposta para esta Casa no sentido de que houvesse a extinção
desse benefício, de maneira que, embora não tenha sido acatado naquele
momento, eu renunciei assim como também outros parlamentares
fizeram o mesmo. Eu lembro que, na legislatura passada, tivemos
também o Deputado Rubens Júnior que fez a mesma coisa. Agora, na
atual legislatura, vários parlamentares fizeram o mesmo. De maneira
que aos poucos se formou uma consciência e um entendimento de que
essa atitude era necessária e precisava ser tomada. Portanto eu não
poderia deixar de registrar o nosso reconhecimento pela decisão e
determinação da Mesa Diretora desta Casa ao aprovar, ao submeter ao
Plenário a aprovação dessa medida, que certamente marca a gestão
atual da Assembleia Legislativa como uma grande medida que
certamente será reconhecida por toda a população maranhense e será
também reconhecida pela população brasileira. Portanto, Senhor
Presidente, eu faço esse destaque com muita alegria, com muito
entusiasmo, esperando que a gente possa seguir por este caminho, que
é o caminho correto que dá cada vez mais e aproxima cada vez mais os
Poderes da população. E a população ela espera isso de todos nós.
Portanto, parabéns à Mesa Diretora pela decisão, pela determinação
de extinguir o auxílio-moradia na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Registro a presença, a pedido do Deputado Fábio
Braga, dos vereadores Augusto e Hexley, de Humberto de Campos,
assim como também representantes do povoado Rampas, que se
encontram aqui na galeria, e da senhora Gardênia Saboia, também
liderança do Município de Humberto de Campos. Tempo dos Partidos
e Blocos. Bloco Parlamentar Democrático. Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, eu queria o tempo pela liderança do Governo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Deputado Vinícius Louro, por oito minutos. Deputado
Vinícius, antes vamos passar a palavra ao Deputado Braide, porque
ele pediu para falar pela liderança. Deputado Eduardo Braide, por
cinco minutos sem apartes.

O DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Senhor Presidente,
é só para fazer o registro que era o que eu pediria, porque eu consultei
o Deputado Braide. Ele disse que ia falar pela liderança. Inclusive
queria fazer a ressalva de que me inscrevesse após a fala do Deputado
Eduardo, pela liderança também. Deputado Vinícius Louro, eu já pedi.
V. Ex.ª se pudesse, eu não demoraria mais do que dois minutos. É só
para fazer uma comunicação.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, para que não haja nenhum outro precedente, me inscreva
pela liderança também.
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O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão

do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, imprensa, galeria. A quem eu saúdo de forma especial os
representantes do município de Humberto de Campos. Sejam muito
bem-vindos a esta Casa. Senhor Presidente, quando eu penso que este
Governo Estadual que aí está já fez de tudo em termos de maldade,
cada vez ele surpreende a esta Casa. E surpreende agora esta Casa por
meio da Medida Provisória nº 264/2017, que altera o Conselho Estadual
de Esporte e Lazer do Maranhão e altera o Fundo Estadual de Esporte.
Todos aqueles que gostam e acompanham e que torcem pelo esporte
maranhense saibam de uma coisa, esta medida provisória enterra tudo
aquilo que poderia vir de incentivo ao esporte maranhense por meio do
Fundo Estadual de Esporte. E explico a V. Exas. O atual Conselho
Estadual de Esporte e Lazer tem em sua composição 11 membros e a
lei atual, de forma clara, diz e deixa aqui, no seu artigo 2º: O CONESP
é órgão colegiado e de caráter consultivo, deliberativo, propositivo,
fiscalizador, controlador, orientador, gestor e formulador de políticas
públicas de esporte e lazer. O que faz o Exmo. Senhor Governador?
Retira agora do Conselho Estadual de Esporte o caráter deliberativo,
controlador e gestor. Como se não bastasse, diminui de 11 para 07 os
membros. Só que tem um detalhe, ele retira também do texto e da Lei
que criou o Conselho Estadual de Esporte a seguinte expressão: com a
maioria de representantes da Sociedade Civil. Ou seja, por força da
Lei, o Conselho Estadual de Esportes teria que ter, até antes da edição
dessa Medida Provisória 263/2017, em sua maioria, representantes da
sociedade civil. Como o Governador do Estado tem alergia a
representantes da sociedade civil em Conselhos que digam respeito ao
acompanhamento e gestão dos recursos públicos, e ele já demonstrou
no Conselho do IPREV, que só depois de muita luta que voltaram os
representantes, no Conselho do FUNBEN em que ele deixou de fora
vários representantes, mas agora ele vem, completando seu pacote de
maldades, trazer essa jurisprudência que por ele foi criada, que é retirar
os representantes da sociedade civil do Conselho Estadual de Esporte.
E quem é que ele retira do Conselho Estadual de Esporte? Ele retira: o
representante do Departamento de Educação Física da UFMA, retira
o representante das Federações Estaduais de Esporte Amador. Ele
deixa somente as Federações Estaduais de Esporte, mas retira de forma
específica e garantida a participação de um representante do esporte
amador. Ele retira um representante dos clubes profissionais do Estado
do Maranhão. E aqui, senhores, pasmem, o Governador do Estado
retira do Conselho de Estado de Esporte e Lazer um representante das
entidades das pessoas com deficiência. Onde é que fica então a
preocupação com o paradesporto? Onde é que fica a preocupação com
as pessoas com deficiência que lutam para poder fazer e ter a sua
atividade ligada ao esporte do Maranhão como um incentivo? E o
Governador do Estado simplesmente vem e os retira do Conselho
Estadual de Esporte. Senhores da imprensa, principalmente aqueles
que fazem cobertura da imprensa esportiva, está aqui, o Governador
do Estado com a Medida Provisória n.º 263 retira o representante da
imprensa esportiva. Senhores, o que o Governador do Estado tem
contra a imprensa esportiva? Qual é o problema da imprensa esportiva
em continuar a fazer parte do Conselho Estadual de Esporte? E aí eu
digo a V. Exas, 5% da Lei de Incentivo ao Esporte obrigatoriamente
tem que ir para esse Fundo e esse valor vem sendo acumulado ao longo
dos anos e está lá, a informação que tenho é que tem mais de R$ 5
milhões no Fundo Estadual de Esporte, só que o Governador, para
utilizar, não quer a fiscalização e a participação da imprensa esportiva,
então o que ele fez, retirou por meio da medida provisória, não quer a
participação das pessoas com deficiência, não quer a participação do
órgão de controle, que é o Conselho Estadual de Esporte, e é por isso
que a primeira facada que ele dá com a medida provisória qual é?
Retirar o conselho deliberativo, controlador e gestor do Conselho
Estadual de Esporte. Mas vamos mais à frente, na lei que estava em
vigor antes da edição da medida provisória do governador, o presidente
do conselho estava previsto a sua escolha no parágrafo 1º do artigo 2º
e diz o seguinte: o presidente do conselho será escolhido por meio de
eleição direta entre os seus integrantes por maioria simples , garantida

a alternância entre representantes do governo e da sociedade civil em
cada mandato e o que governador do Estado faz? A presidência do
Conselho Estadual de Esporte será escolhida pelo secretário de Estado
de Esporte e de Lazer, independente de mandato. Quer dizer que a
propaganda na televisão que ele faz dizendo que tem eleição direta
para as escolas estaduais é bonita, mas aqui na prática para o esporte
vem aquilo que todo mundo já conhece no Maranhão, que o governador
Flávio Dino não passa de um coronel, um ditador, quando retira a
possibilidade de eleição para o presidente do Conselho Estadual de
Esporte, e diz não, agora não, agora não tem mais eleição, não tem
conversa , não tem diálogo. Agora o presidente é quem eu mandar e eu
estou mandando que seja o secretário de Estado de Esporte. Ah, então,
quer dizer agora que o conselho vai servir só como rainha da Inglaterra,
só para dizer amém às ações que o governador do Estado quer. É por
isso, senhoras e senhores deputados, que apresentei um requerimento
para a realização de uma audiência pública, por meio da Comissão de
Educação e de Desportos desta Casa, que será realizada na segunda-
feira, às 8h30, no Plenarinho desta Casa, para que essas arbitrariedades
do Governador Flávio Dino, assim como várias outras, como é a do
Fundo, e essa nós vamos tratar de forma específica, na audiência pública,
não venham a ser ratificadas por esta Casa. Compete à Assembleia
Legislativa do Maranhão aperfeiçoar os projetos do Executivo, mas,
mais do que isso, evitar que abusos sejam cometidos e neste caso
contra o esporte maranhense e é isto que esta Casa terá a
responsabilidade de fazer, lembrando que neste caso por ser uma
medida provisória, o Governador automaticamente já revogou aquilo
que garantia a participação das entidades, mas, senhoras e senhores,
acredito, que esta Casa, a Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão não servirá de coveiro para usar uma pá e terminar de enterrar
o esporte do Maranhão com essa medida provisória 263/2017 e por
isso que, de já, faço o convite a todos que aqui acompanham a se
fazerem presentes na segunda-feira, às 8h30, para que a gente possa
debater esses pontos que trouxe aqui e outros que acabam com o
incentivo ao esporte do Maranhão. Governador Flávio Dino, o senhor
pode até achar que pode fazer muita coisa, mas o senhor não pode
tudo e eu tenho certeza de que aqueles que gostam do esporte, que
amam o esporte e os deputados que têm consciência nesta Casa evitarão
que o senhor termine de enterrar o esporte no estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Deputado Rogério Cafeteria, pela liderança do governo,
por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa. Senhor Presidente, há poucos dias, eu fui contatado
por uma associação de cadeirantes que foram vítimas de acidentes de
trânsito. Acho que, devido a esse grande debate, Deputado Bira, que
existe hoje sobre a questão de blitz, fiscalização, me procuraram e
estão chegando aqui ao Plenarinho. Eu convidaria a todos que puderem
se fazer presentes e vão prestar depoimentos, contar suas histórias
aqui, agora, Deputado Bira. Eu convido V. Ex.ª para que possamos
acompanhar. De forma espontânea, eles me procuraram para que
pudessem vir aqui contar algumas histórias. Eu fico, Deputado Bira,
perplexo sinceramente com a atitude de alguns colegas aqui. Como um
legislador pode defender a transgressão da lei?! Eu queria, Deputado
Wellington, que Vossa Excelência me mostrasse um único estado da
federação que age de forma diferente na fiscalização de trânsito. Eu
tenho logo uma notícia para lhe dar sobre seu projeto. Excelência, a
Assembleia Legislativa do Maranhão não tem competência para legislar
sobre trânsito, isso é de competência exclusiva da União, Artigo 22º.
Então não vamos cair nessa esparrela de querer jogar para a torcida. A
nossa questão não é apenas a Lei Seca. A Lei Seca eu acho que é
indiscutível. Uma pessoa que questiona a ação da Lei Seca, eu acho que
fica até sem argumento pra gente discutir, mas é lógico que não é só
isso, o Estado tem por obrigação cobrar que a lei seja cumprida, e não
é essa a única transgressão da lei, deputado, o IPVA, o Estado não vai
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tomar o carro de ninguém, agora o documento de licenciamento para V.
Ex.ª circular, esse, pela legislação federal, é exigência. Caso você não o
tenha, a sanção é o carro ser recolhido dentro dos prazos e, respeitando
todas as normas legais, após determinado tempo, inicia-se o processo
e, depois de nove meses, o carro pode vir a leilão. Então, assim,
deputado, eu acho que ninguém aqui pode defender que um veículo
automotor trafegue em discordância com a lei e com as normas de
trânsito determinadas pelo Denatran, porque, senão, vejamos: um carro
que circula sem a documentação em dia e causar um acidente, deputado,
e não estiver com o seguro obrigatório pago, V. Ex.ª acha que é justo a
vítima não poder receber essa indenização? Será que, se um carro que
não está com a documentação legalizada, Deputado Fernando Furtado,
causar um acidente e que tenha um número de vítimas elevado. Eu
tenho certeza que no dia seguinte, Deputado, alguém vai subir aqui e
dizer que esse acidente a culpa é do Estado porque não fiscaliza. Se o
carro... Se tivesse a fiscalização, o carro com a documentação irregular
não transitaria e não poderia ter causado o acidente. Deputado
Wellington, desde que o Governador Flávio Dino tomou posse, o
Governador Flávio Dino tomou posse dia 1º de janeiro de 2015, em
todos os anos, todos os anos, o Governo abriu possibilidades e
facilidades para que os proprietários de veículo automotor pudessem
colocar em dia as suas obrigações. Moto legal, parcelamento de IPVA
com a retirada de multa e de juros. Então veja bem, o Estado está
fazendo a sua parte. Agora eu não acredito que V. Exa. de fato ache que
está correto um carro trafegar em desacordo com as leis. Isso aí é
inaceitável principalmente para V. Exa. que é um legislador. E aqui faço
o desafio: Qual o estado do Brasil que regulamenta seu trânsito de
forma diferente do Maranhão? O desafio está feito. Se existir algum
estado no país onde as regras sejam diferentes das daqui, eu venho aqui
par fazer o mea culpa. Quem legisla sobre trânsito, Deputado
Wellington, é a União. Então o seu projeto não tem nenhum efeito
prático, eu pediria que V. Exa., inclusive, revisse essa questão. Eu sei
de dificuldades, mas a lei é para todos e, assim, continuará sendo aqui
no Maranhão. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Concedo a palavra ao Deputado Vinícius Louro, pela
liderança do Bloco Parlamentar Democrático, cinco minutos sem aparte.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) - Senhoras deputadas e senhores deputados, membros da
galeria, internautas, telespectadores da TV  Assembleia, funcionários
deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz a esta tribuna hoje é para
falar o que está acontecendo em dois municípios na Região do Médio
Mearim. Primeiro para falar do município de São Raimundo Doca
Bezerra, que eu venho triste a essa tribuna para atender reivindicação
do Prefeito Seliton Miranda, do Vereador Gordim, lá do Monte Castelo,
do Vereador Brao, do Secretário de Esporte Beto Cabral, do Secretário
de Obras Moisés, da população em geral, Deputado Wellington do
Curso. Porque o que está acontecendo na cidade de São Raimundo
Doca Bezerra é uma falta de respeito, é uma falta de consideração pela
operadora Claro. Há mais de 04 dias o município está sem telefonia
móvel. Há mais de quatro dias o município está sem internet por uma
empresa que é uma empresa nacional de telefonia. Eu poderia até dizer
que, às vezes, eu estava até no pensamento de mudar para essa telefonia.
Mas vendo na minha região cidades, pessoas sofrendo com essa falta
de telefonia, de consideração, de respeito com o consumidor, eu não
poderia deixar de vir aqui e falar, reclamar e reivindicar, em nome
daquele povo, que também está passando pela mesma dificuldade, o
povo de São Roberto. Que a liderança política, o senhor Ouro, Vereador
Antônio, Vereador Raimundo do Almir, ex-Vereador Almir, ex-Vereador
Josa Valdemar, ex-Vereador Raimundo Bandeira estão na mesma
preocupação, Deputado Sousa Neto, no município de São Roberto. É
inadmissível que em pleno século XXI cidades como essa, importantes,
de povo ordeiro, trabalhador estejam passando por essa situação, sem
comunicação. É muito salutar que todos os deputados, e estou fazendo
um requerimento a esta Mesa, que a gente possa trazer informações

dessa telefonia para esclarecer o que está acontecendo naqueles
municípios. Então a nossa preocupação é que normalize o mais urgente
possível, o mais rápido possível, porque a população não merece
passar pelo que está passando. Tive contato, agora, com essas pessoas
que pediram que a gente viesse à tribuna desta Casa solicitar, o mais
rápido possível, a normalidade da comunicação desses dois municípios.
E aí tiveram que ir, Deputado Fernando Furtado, para outros municípios
para entrar em contato com a gente. Então, imagine as pessoas tentando
entrar em contato com seus filhos distantes, com seus avós, com seus
familiares e sem poder. Imaginemos nós aqui, nesta Casa, se ficássemos
sem comunicação de telefonia móvel? Se ficássemos sem Internet,
como é que poderíamos trabalhar nas nossas bases, adquirir nossas
informações? Pois é o que está acontecendo na cidade de São Raimundo
e de São Roberto. Então Senhor Presidente, peço aqui a compreensão,
o auxílio da Mesa Diretora para que a gente possa cobrar, intensificar
e pedir a normalidade da comunicação no município de São Roberto e
no município de São Raimundo Doca Bezerra. São essas as minhas
palavras e muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão,
Deputado Fernando Furtado, por 10 minutos.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO FURTADO (sem
revisão do orador) – Bom dia a todos, bom dia, Presidente, bom dia
blogueiros, imprensa de modo geral, galeria, funcionários desta Casa.
Presidente, o que me traz a esta tribuna, nesta manhã, é para falar
daquilo que a gente já vinha prevendo quando assumiu o Presidente
Temer, Presidente ilegítimo que vem, a partir do momento que assume
o país, vem tirando direitos dos trabalhadores. Eu lembro que como
membro da CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do
Brasil, em que a gente teve muito embate, muita luta, fizemos muitos
movimentos pelo Maranhão, fizemos muito movimento em São Paulo,
na Bahia, em diversos cantos deste país para evitar que fosse aprovada
a reforma trabalhista, reforma essa que veio tirar o direito dos
trabalhadores e trabalhadoras do setor privado, servidores públicos e
que vieram, foi feito essa reforma apenas para tirar direito de
trabalhadores. E aí eu lembro da PL 4.330, do Projeto de Lei nº 4.330,
foi muito debatido e muito discutido e que esse projeto, justamente
vem precarizar o trabalhador, o trabalho, de forma que o nosso
trabalhador começa agora a sentir os efeitos dessas reformas. Reformas
essas que não vêm para melhorar a qualidade de vida, melhorar os
serviços prestados, tanto no setor público como no setor privado,
dentre outras categorias de trabalhadores, e aí a gente começa a perceber
que nas prefeituras do nosso Estado, já se começa a ver as mudanças.
Eu vou citar mais precisamente, Presidente, ali na nossa cidade da
Baixada, no qual V. EXª também é baixadeiro, ali de Bequimão, e citar
o que já vem acontecendo no setor público. Recentemente, eu fiz um
discurso nesta Casa, falando de uma provável greve que poderia
acontecer no setor público, na área da educação, na cidade de Pinheiro,
onde foi feita uma manifestação do Sindicato, o Sinprosemp, que deu
um alerta ao prefeito da cidade mostrando que o prefeito, prefeito esse
que foi eleito como o prefeito da esperança, o prefeito da mudança,
Deputado Vinícius Louro, prefeito jovem que vinha fazer a mudança,
prefeito que ia fazer a revolução, prefeito que ia gerar emprego, que ia
fazer tudo que os anteriores não haviam feito, mas temos visto o
contrário na cidade de Pinheiro, o prefeito teve um discurso para ganhar
a eleições e a partir do momento que assumiu a prefeitura da cidade de
Pinheiro, o prefeito desce do palanque e muda o discurso e aí começam
as reformas no município, reformas essas que não atendem aos
trabalhadores, principalmente os trabalhadores da área de educação,
trabalhadores da área de saúde, dentre outros setores do município de
Pinheiro, da administração pública do município de Pinheiro, mais
precisamente. Os trabalhadores da educação estavam requerendo que
fosse aprovado o seu Plano de Cargos e Carreira, onde o prefeito não
atende, não senta, ou melhor, o prefeito até foi em uma reunião com o
sindicato e com os trabalhadores daquela categoria, na qual eu estava
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presente. Quando ali se discutia a questão dos precatórios, O senhor
prefeito, ali numa farofada, levou muita gente e saiu dizendo que ia
resolver tudo. No outro dia, os blogs pagos pelo prefeito da cidade
colocava que o prefeito havia resolvido tudo, que tudo tinha ficado às
mil maravilhas e que não haveria greve. No entanto, não é bem isso que
está acontecendo na cidade de Pinheiro. Recentemente, houve uma
manifestação onde os trabalhadores da educação não só reivindicavam
os seus direitos como trabalhadores, como também reivindicavam os
direitos dos alunos, para o prefeito melhorar a merenda escolar, o
transporte escolar e outras reivindicações feitas também para aqueles
que utilizam o sistema de educação, que são os alunos, alunos esses
que serão o futuro da cidade de Pinheiro, o futuro de nosso Estado e o
futuro do nosso Maranhão. Pois se sabe que a maior revolução que se
pode fazer em um país, em um estado, em um município, é por meio da
educação, é formando nossos jovens e nossas crianças é que teremos
cidadão prontos para assumirem as diretrizes de suas cidades, de seus
estados e de seu país. Agora mesmo eu recebi da Presidente do Sindicato
dos Trabalhadores em Educação, no município de Pinheiro, a
companheira Dinele, que também é diretora da nossa central e
representante da regional da Baixada Maranhense, recebi o comunicado
na qual a professora lutadora, batalhadora fala que, nesta sexta-feira,
dia 2, na sede do Sinprosemp, irão decidir em assembleia geral junto
com a categoria se vão deflagrar uma paralisação de advertência por 48
horas, para que talvez venha sensibilizar o prefeito da cidade a sentar
na mesa com os trabalhadores e encontrar a melhor solução para o
problema dos trabalhadores. Eu não poderia, como representante dos
trabalhadores na nossa central, como sindicalista, fugir a essa
responsabilidade de vir esta manhã a esta tribuna fazer essa colocação,
até porque alguns prefeitos se reuniram, Deputado Sousa Neto, ali na
Famem, e estão elaborando um novo plano de cargos e carreiras para
os professores. Tudo bem, agora tem que chamar os trabalhadores
para a mesa porque eles são a parte interessada nesse processo. Não
pode o gestor simplesmente decidir por pessoas sem saber as suas
reais necessidades como formadores de cidadãos. Sabendo que os
professores, e nós tivemos bons professores. Fui aluno ali do Liceu
Maranhense e me orgulho muito de poder vir aqui e dizer que os
professores são os que nos formam, são os que nos dão as condições
para estarmos aqui hoje. Portando professores como as demais categorias
de trabalhadores deste país tem que ter o direito de sentar-se à mesa
para discutir com os gestores. E aí lembra aqui Presidente, já quase
concluindo, os trabalhadores trabalham 20 horas. É a carga horária dos
trabalhadores de 20 horas, sendo 13 horas em sala de aula e 7 horas
para o planejamento. E agora estamos vendo contratados, professores
contratados que já estão entrando no processo daquela reforma
trabalhista, estão trabalhando mais de 20 horas e não estão sendo
remunerados por essas horas que estão fazendo amais. E aí fica a
pergunta: será que um trabalhador que trabalha além daquilo que lhe é
peculiar, que lhe é garantido, que são as horas, será que vai conseguir
passar as informações e ensinar com qualidade os nossos alunos, as
nossas crianças? Portanto, fica o alerta. Já, já, com certeza, teremos em
nosso estado, através dos municípios do estado, os sindicatos
começando a deflagrar suas greves nos seus municípios. Portanto, fica
aqui o alerta que a gente vai continuar trazendo a esta tribuna o problema
que aflige os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SÉRGIO VIEIRA - Com a palavra, o Deputado Zé Inácio, por cinco
minutos, com direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente Deputado Sérgio Vieira, que ora preside
esta Casa. Faço uso mais uma vez desta tribuna. Na verdade, consternado
registrar o falecimento do Moacir Filho, irmão do Prefeito Lúcio Flávio,
de Itinga do Maranhão, que faleceu no último dia 26, que era o Secretário
de Administração e Finanças do município. Assim como registro da
mesma forma consternado o falecimento do senhor Francisco Paixão, o

Macaquinho, como é mais conhecido por amigos e familiares no
município de Santa Luzia. É o pai da Prefeita França Paixão. A França
do Macaquinho, a origem do apelido do seu nome vem de uma
homenagem ao seu pai, que era um dos fundadores do município de
Santa Luzia, que através do trabalho que vinha fazendo à frente da
Secretaria de Obras, estava deixando um legado em favor do povo de
Santa Luzia. Uma pessoa muito querida, muito amada não só pelos
familiares, mas por grande parte da população de Santa Luzia. E pessoa
a quem eu passei não só a admirar, mas também tive, nesses últimos
anos, um laço de amizade muito grande. Aproveito também, Senhor
Presidente, para destacar um evento em que participei na última sexta-
feira, no dia 23, na cidade do Rio de Janeiro, organizado pelo nosso
Partido, pelo Partido dos Trabalhadores, por meio da Secretaria
Nacional de Combate ao Racismo do PT. Naquela oportunidade
estiveram presentes não só a nossa Presidenta e Senadora Gleisi
Hoffmann, como também a ex-senadora e atual deputada federal pelo
Rio de Janeiro, Benedita da Silva, o embaixador e chanceler durante o
período do Governo Lula, Celso Amorim, que inclusive foi apresentado
como pré-candidato a Governador do Estado do Rio de Janeiro pelo
Partido dos Trabalhadores. E esse evento intitulado “O Brasil que o
povo negro quer”, lançou uma plataforma digital em que se colherá
informações, contribuições em todo o Brasil na elaboração de uma
proposta, de um programa de governo para o Presidente Lula. E nesse
evento estavam presentes lideranças do movimento negro, não só
parlamentares, mas, sobretudo, lideranças do movimento social, de
ativistas políticos em favor da população negra de todo o Brasil e a
ideia do evento que será também replicado nos Estados, pelas Secretarias
Estaduais de Combate ao Racismo, tem como propósito contribuir na
elaboração do programa de Governo para o PT, na elaboração de
programa de Governo o Presidente Lula retomar, apresentar à sociedade
brasileira, uma vez que nesses últimos meses, nesses últimos quase 02
anos temos convivido com retiradas de direitos, sobretudo, da população
mais pobre. E a população negra é a população mais atingida. Temos
visto um recrudescimento do racismo no nosso país em função das
políticas neoliberais implementadas pelo governo golpista do Presidente
Temer e nós precisamos pautar ações, políticas públicas que venham
fortalecer, amparar a população negra, tanto na área da educação como
foram as cotas nas Universidades que possibilitaram acesso de grande
parte de jovens negros ao curso superior nas Universidades Federais
do país. Programas de regularização de comunidades quilombolas,
programa Brasil Quilombola, programas voltadas para a juventude
negra, que hoje são vítimas de extermínio, vítima da violência, sobretudo,
na periferia das grandes cidades. Ou seja, precisamos pautar um
programa de Governo que seja um programa que atinja segmentos da
sociedade: políticas públicas para mulheres, para a juventude,
fortalecimento da agricultura familiar, na área da educação, na saúde,
na infraestrutura. Mas precisamos ter políticas públicas direcionadas,
voltadas para a população negra. E fizemos questão de participar
desse evento representando o Maranhão, porque o Maranhão é um
Estado em que mais de 70% da sua população é a população de origem
africana, população negra. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SÉRGIO VIEIRA – Deputado Rafael Leitoa, cinco minutos, com direito
a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente em exercício nosso querido Sérgio
Vieira, Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, povo do
Maranhão. Senhor Presidente, eu venho destacar mais um passo pela
criação do Comitê da Bacia do Rio Parnaíba, ontem à tarde, no Palácio
dos Leões. O Governador Flávio Dino, Secretário Marcelo Coelho
assinaram termo de cooperação entre os estados, o Governo do Piauí
já havia assinado, o Governo do Ceará também e a partir desse momento
esse documento passa para Agência Nacional de Águas passando
também pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. No próximo
dia 8 de março haverá uma reunião do Conselho onde esse documento
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será apreciado e sendo aprovado, e que a gente espera que, com certeza,
será, depois encaminhado ao Presidente da República, para que via
Decreto institua o Comitê da Bacia do Rio Parnaíba, uma luta de 20
anos dos movimentos sociais, de várias pessoas que ingressaram nessa
luta para que esse Comitê existisse. Destacar também a reunião que
nós tivemos hoje na Comissão de Meio Ambiente desta Casa, onde
discutimos sobre a necessidade do estado em realizar uma Conferência
Estadual de Recursos Hídricos para que a gente possa discutir a
política...

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado
Rafael Leitoa, depois um aparte se possível?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Tudo bem.
Para que, se possível, a gente possa a partir desta conferência instituir
e completar o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, além,
obviamente, da gente fomentar o órgão, o instrumento de planejamento,
que é o Plano Estadual de Recursos Hídricos, e também obviamente
dentro dessa mesma discussão fazer o fortalecimento da implementação
dos comitês estaduais, sobretudo, nesse momento histórico que nós
estamos passando, que é a implementação do Comitê do Rio Parnaíba
que interfere diretamente dentro do Estado do Maranhão. Então, eu
acredito que é um passo importante, nós estamos assumindo,
assumimos a presidência da Comissão de Meio Ambiente, é a terceira
reunião produtiva que nós fazemos, já discutimos o Plano Estadual de
Educação Ambiental. Nós já discutimos a situação da reserva do
Itapiracó, agora nós estamos tratando da questão da conferência
estadual, que é um instrumento necessário na política de recursos
hídricos que o Estado do Maranhão tem que fazer e esperamos fazer
com que essa luta seja vitoriosa para a Política de Recursos Hídricos
do Estado do Maranhão. Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Deputado
Rafael Leitoa, primeiramente, eu quero parabenizá-lo pelo
pronunciamento, parabenizar o Governo do Estado do Maranhão em
nome do nosso Governador Flávio Dino. O Comitê de Bacia do Parnaíba
é um comitê muito importante, mas também queria pedir ao nosso
Governador Flávio Dino aproveitando o ensejo do seu discurso que
Vossa Excelência trouxe a esta Casa para também que a gente possa dar
subsídios ao Comitê de Bacia do Rio Mearim. Nós sabemos que nós
temos um problema aí no Fundo do Comitê de Bacia do Rio Mearim,
é um rio muito importante, está sofrendo por diversas degradações,
como, por exemplo, na sua nascente, lá na cidade Formosa da Serra
Negra. Vossa Excelência mesmo esteve presente em várias audiências
públicas tratando do Rio Mearim e lá os fazendeiros estão desmatando
muito da nascente, já existem até praias naquela nascente, a questão
também tanto do desmatamento, uma política de conscientização do
nosso rio, a questão mesmo que eu sempre repito e falo. Eu não sou
contra o progresso, mas eu sou contra o progresso desajustado, como
é o caso da Termoelétrica Eneva, na cidade de Santo Antônio dos
Lopes, que ganha muito dinheiro, é uma das maiores da América Latina,
ganha muito dinheiro usufruindo da água do rio Mearim, mas eu não
vejo nenhum tipo de investimento no local, não existe uma política de
conscientização. Antes mesmo houve audiência pública sobre a
instalação da termoelétrica e foi feita um TAC que nunca foi cumprido.
Então esse comitê de bacia é justamente para fiscalizar e criar políticas
de conscientizações, investimento sobre o rio Mearim em questão de
reflorestamento. A preocupação também da Caema que é um órgão do
Estado que pega a água limpa do rio Mearim e devolve em forma de
esgoto. Então nós temos que ter aquelas represas de tratamentos e é
muito importante que Vossa Excelência, dentro do seu discurso,
parabenizando o nosso governador, que eu também parabenizo, mas
também venho aqui para pedir que a gente regularize a questão do
Fundo do Comitê de Bacia do Rio Mearim. Muito obrigado, deputado.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Deputado Rafael,
se Vossa Excelência puder, permita um aparte.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado
Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (aparte) – Primeiro,
quero parabenizar Vossa Excelência pelo seu pronunciamento e dizer
que, antes de ser parlamentar, V. Ex.ª sempre foi um lutador nessa
causa hídrica. Eu sempre soube disso. Também quero fazer uma
solicitação sobre a questão do rio Pindaré para discutir também a
respeito, principalmente, do assoreamento do rio e levar essa discussão
para fazer parte desse comitê, inserir uma equipe para poder fazer um
levantamento sobre a questão do rio Pindaré e de fazer parte também
desse comitê dessas bacias, que seria muito interessante até porque é
um rio que tem uma importância, uma relevância muito grande para
aquela região do Vale do Pindaré. São 42 municípios em torno de Santa
Inês. Se V. Ex.ª puder inserir a questão do rio Pindaré também nessas
questões, eu ia agradecer.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Deputado
Sousa, eu agradeço o aparte assim também e agradeço o aparte do
Deputado Vinícius Louro. É verdade, desde o início da nossa legislatura,
a gente vê essa preocupação do Deputado Vinicius Louro com a questão
da termelétrica se arrastar durante todo o seu mandato, não apenas
neste ano. É importante salientar isso para a sociedade. Conte conosco.
Solicito que o deputado encaminhe algum requerimento à comissão,
para que a gente possa tratar novamente essa situação este ano. Convido
V. Ex.ª, que é membro da comissão, para que a gente possa, na próxima
reunião, já discutir essa situação novamente. É importante também a
Conferência Estadual de Recursos Hídricos para que a gente possa
discutir de forma mais aprofundada, assim como o Deputado Sousa
Neto que já foi presidente desta comissão na sessão legislativa anterior
de 2016. Ele sabe da importância dessa situação no estado do Maranhão
até porque, senhoras e senhores, nós estamos aqui tratando do
gerenciamento de abundância. Felizmente, o estado do Maranhão é
abundante em recursos hídricos e, quando a gente tem abundância, a
gente tem a obrigação e a responsabilidade maior de gerenciar isso de
forma responsável. Faço questão do deputado também fazer esses
encaminhamentos com relação ao rio Pindaré. Há um movimento muito
interessante sendo discutido de forma responsável com relação ao rio
Turiaçu. É um movimento ao qual a gente está atento também com esta
implementação. Tudo isso se desemboca na conferência. É importante
que a gente possa discutir vários temas e avançar nessa política de
recursos hídricos no estado do Maranhão. Ainda estamos caminhando
de forma muito tímida, mas faço dessa política uma política de convicção
de estado porque o Maranhão precisa realmente se organizar nesse
aspecto. E conte conosco com relação a essas políticas. Obviamente
obedecendo os preceitos legais que estão aí. Nós já temos um regramento
jurídico interessante, importante, que precisa ser respeitado. Faço um
convite a todos para participar dessa pauta, porque é de fundamental
importância. E lembrando, Deputado Sousa Neto, que isso não é uma
ação isolada do ano de 2018. Essa ação nossa é de toda essa legislatura,
porque a gente vem pautando a questão da criação dos comitês, a
questão do fortalecimento dos comitês através do Fundo Estadual de
Recursos Hídricos. É uma luta cotidiana e agora à frente da Presidência
da Comissão de Meio Ambiente, porque nas outras sessões legislativas
eu não tive a oportunidade de presidi-la, nós vamos estar dando um
enfoque muito maior. Até porque é uma pauta urgente do estado do
Maranhão. Eu mesmo, enquanto engenheiro, eu coordenei o Programa,
para você ter ideia, Água Para Todos, no Estado do Maranhão.
Coordenando esse programa, eu tive que, com todo o corpo técnico,
instalar mais de mil cisternas na cidade de Arari. E é uma cidade banhada
por dois rios. Então a gente tem essa dificuldade que atinge diretamente
a política estadual de recursos hídricos. Então, senhoras e senhores,
era esse o meu pronunciamento. E dizer que todos estão convidados
também para Brasília, na próxima semana, para a gente acompanhar a
votação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. E quero fazer
aqui uma ressalva, importante e justa, do trabalho do Ministro do
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Meio Ambiente, Sarney Filho, nesse processo com relação à criação do
Comitê da Bacia e seu Secretário Executivo senhor Jair Tannus.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Pelo Bloco Parlamentar Independente, Deputado
Wellington do Curso. Por oito minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente e demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores, que nos acompanham através da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia. Cumprimentar de forma especial essa
comitiva que está aí da cidade de Humberto de Campos, a minha amiga
particular Gardeninha, Gardênia Saboia, minha futura prefeita, e todos
os demais vereadores e ex-vereadores que estão aí. Também o ex-
prefeito Beto, vereador Augusto Filho, ex-vereador Hexley, ex-vereador
Genival, pessoal do povoado Rampa, sejam todos bem vindos à Casa
do Povo, à Assembleia Legislativa. Estão juntos com o Cleomir. Senhor
Presidente, eu estava aguardando durante toda a sessão plenária e com
olhar cuidadoso para que o Deputado Rafael Leitoa ainda estivesse
presente na sessão. Então eu estive durante toda a sessão plenária com
olhar atento e vigilante para que o Deputado Rafael Leitoa pudesse
estar na sessão. Até porque se ele não estivesse, eu ia ligar para que ele
voltasse para a sessão, porque ontem o Deputado Rafael Leitoa, pela
sexta vez nesta Casa, veio com direcionamento em defesa do governo
“fracodino” e veio com ataques ao Deputado Wellington. E primeiro
veio dizer que o Deputado Wellington era irresponsável. Deputado
Rafael Leitoa, em primeiro lugar, quem é irresponsável é quem deveria
dar uma educação, um transporte, uma segurança e uma saúde digna
para o Estado do Maranhão. Irresponsável é quem está maltratando a
população do Maranhão, que padece pela falta de educação. De um
lado tem um Governo que mente, do outro a população padece. De um
lado um governo que mente! Um governo que mente e do outro a
população que padece. Ontem o Deputado Rafael Leitoa pela sesta
vez, nos últimos três anos se aproveitando, inclusive, da minha
ausência, veio me chamar de irresponsável. O Deputado Rafael Leitoa
inclusive falseou a verdade dizendo que fiz uma denúncia. Eu não fiz
uma denúncia, Deputado Rafael Leitoa. Deputado Rafael Leitoa, eu
ocupei a tribuna desta Casa e apresentei uma indicação para que o
Governo do Estado consertasse uma máquina que está quebrada.
Deputado Rafael Leitoa, durante todo meu pronunciamento, diferente
das outras vezes, eu não usei o tom de denúncia. Em todas as vezes eu
disse: “quero tratar de um assunto que é de suma importância, os
hospitais públicos do estado do Maranhão. Quero trazer à tribuna
desta Casa a situação de um garoto de um ano e oito meses, que ingeriu
soda cáustica e precisa fazer endoscopia e não tem a máquina. A máquina
está quebrada”. E ainda repeti: “e hoje eu não quero simplesmente
fazer a crítica pela crítica, não quero fazer uma denúncia, quero solicitar
ao Governo Flávio Dino e ao Secretário que tenha atenção com essa
criança que está padecendo por causa de atendimento”. A criança ingeriu
soda cáustica fazendo um tratamento e aguardando endoscopia. E vou
me ater, repeti, vou me ater ao meu pronunciamento somente ao pedido.
Fiz uma indicação, estou pedindo, solicitando, implorando ao Governo
do Estado e ao Secretário que conserte uma máquina que está quebrada
para que a criança possa fazer uma endoscopia. Deputado Rafael Leitoa,
diz: seria sobre uma denúncia que o Deputado Wellington fez aqui
com relação a uma criança no hospital (...) tenho as informações
concretas da Secretaria (...), então é de se lamentar. Era um absurdo
no mínimo (...). Não sou eu que estou dizendo, quem está chamando
Flávio Dino de irresponsável é o Deputado Rafael Leitoa. O Deputado
Rafael Leitoa, diz: “é um absurdo, no mínimo irresponsabilidade, no
mínimo irresponsabilidade”. População do meu estimado e querido
Maranhão, população de Humberto de Campos, um deputado da base
de Governo ocupou a tribuna desta Casa, ontem e disse que no mínimo
é irresponsabilidade que um aparelho fique quebrado por 30 dias e a
criança não possa fazer endoscopia. Isso é jogar para a plateia. Senhoras
e Senhores, no pouco tempo que em resta vou relatar a dor e o sofrimento

de uma maranhense, que trabalha em uma casa de família em São Luís
e a criança, com um ano e cinco meses, não é um mês, são três meses,
um ano e cinco meses lá no povoado Juçaral, em Santa Inês, a criança
ingeriu soda cáustica, recebeu os primeiros cuidados no hospital em
Santa Inês, veio com a ambulância para São Luís no dia 10 de novembro,
chegou aqui no Hospital da Criança à noite. Foi medicada, foi atendida,
foi para a UTI devido a gravidade e o Hospital da Criança também,
irresponsavelmente, não deu atendimento à criança de um ano e oito
meses, que ingeriu soda cáustica e essa criança padeceu por mais de 10
dias.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Quando
possível V. Ex.ª me conceda um aparte?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Vou apressar para que V. Ex.ª possa ter o aparte. E a criança foi para o
Hospital da Criança não pôde fazer a endoscopia, foi fazer a endoscopia
no Hospital Socorrão, não pôde fazer porque a máquina era mais
grossa e não dava para fazer na criança, voltou. Depois de 10, 15 dias
saiu do Hospital da Criança e foi para o Juvêncio Matos. Para que eu
termine o resto da história, Deputado Rafael Leitoa com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) –
Deputado, V. Exa. confirma o que eu disse, a criança está em atendimento
no hospital Juvêncio Matos, ela está sendo atendida no leito 27, V.
Exa. disse que a criança está padecendo e a criança não está padecendo,
pelo contrário, a criança está sendo bem assistida pelo Governo do
Estado, a criança começou a fazer alimentação via sonda, como eu falei
no meu pronunciamento que V. Exa. não estava, via sonda, porque não
é possível fazer no início...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - E
onde está minha irresponsabilidade e a minha mentira, Deputado Rafael
Leitoa?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - A sua mentira
está dizendo que a criança não fez a endoscopia por falta de máquina.
A criança não fez a endoscopia, Deputado Wellington, por conta da
situação gastro dela que não permite um aparelho de endoscopia ser
introduzido dentro do intestino da criança.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Mentira, mentira, mentira, chega de mentira!

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - V. Exa. é que
está mentindo. V. Exa. está desequilibrado, calma. Não seja
desequilibrado. Nós estamos discutindo aqui, fazer um debate, V. Exa.
não vai ganhar com esse teatro o debate. V. Exa. está faltando com a
verdade, sim, esse aparelho não está quebrado, esse aparelho a criança
não pode ser feito por conta da situação gástrica da criança, ela ingeriu
soda cáustica e, graças a Deus, ela ainda está viva e está sendo bem
cuidada. V. Exa. não vai ganhar a discussão aqui no grito, vender para
plateia aquilo que não existe. O que existe é que a criança ingeriu soda
cáustica, a criança está no leito 27 do hospital Juvêncio Matos sendo
bem atendida, a alimentação foi introduzida via sonda porque não
poderia ser, no início, via oral por conta da situação gástrica dela ainda.
Foi feita uma solicitação de alimentação via parenteral, mas a situação
da criança poderia se complicar e agravar ainda mais e a médica que
está cuidando do caso iniciou uma alimentação via oral para que o
intestino da criança comece a se readaptar a esse tipo de alimentação,
então é essa a situação da criança, infelizmente, V. Exa. vem a esta
tribuna, de uma situação dramática porque eu tenho um filho quase
dessa idade, deputado, eu me compadeci também realmente depois
que V. Exa. falou na tribuna que V. Exa. disse que não é denúncia,
porque toda vez que V. Exa. vem a esta tribuna o tom é da denúncia.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -

Agora é uma denúncia e vou denunciar ao Ministério Público a
improbidade administrativa do crime de responsabilidade do Governo
do Estado do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - E eu estou
falando que V. Exa. está fazendo uma denúncia de forma equivocada,
no mínimo, irresponsável também, porque V. Exa. coloca a população
do Maranhão a ver que uma máquina está quebrada há 30 dias e a
criança não pode fazer o exame por conta disso. Isso é uma mentira, é
uma inverdade, isso é uma irresponsabilidade sua, sim. Desta forma, V.
Exa. não vai vencer debate nenhum.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Deputado Rafael Leitoa, por favor, conclua seu aparte.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Desta forma,
V. Exa. traz para esta tribuna aquela frase bem dita: que quanto pior
melhor, quanto ruim ficar melhor para V. Exa. que tem algo a acusar,
algo a bater e que na verdade com mentiras.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Rafael, o senhor quer ir agora ao hospital fazer uma visita?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Com certeza.
V. Exa. tem que ter o cuidado das informações. A máquina, a criança
não fez o exame por conta que a máquina está quebrada, pelo contrário,
a criança, inclusive a própria secretaria me colocou que devido ao
avançar clínico da criança, será possível ser realizado o exame ainda
esta semana.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Deputado Rafael Leitoa, por favor, conclua seu aparte.
O tempo já acabou.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Rafael Leitoa, em primeiro lugar, o senhor respeite o
Deputado Wellington, e respeite o mandato do Deputado Wellington,
primeiro lugar. Segundo, eu convido V. Exa. a ir agora ao Juvêncio
Matos, mas eu vou poupar V. Exa. de ir ao Juvêncio Matos. E se tem
alguém mentindo não é o Deputado Wellington, e eu creio que V. Exa.
está falseando a verdade em nome de um fraco governo, do fraco Dino,
do fraco governo Flávio Dino. De um lado tem um governo que mente
e uma população que padece. Eu vou poupar Vossa Excelência. Se
Vossa Excelência se compadece com essa criança de 1 ano e 8 meses, se
Vossa Excelência é pai de uma criança que tem mais ou menos a mesma
idade, Vossa Excelência não precisa ir ao Juvêncio Matos. Vossa
Excelência pode falar com a mãe da criança que está ali do lado, a Dona
Vanderléa. Tudo que Vossa Excelência falou, ela está lá e ouviu. O
senhor pode falar para ela e aí vamos saber quem está mentindo. Olhe
para o lado, Dona Vanderléa, a senhora pode conversar com o Deputado
Rafael e, logo após a audiência, vamos saber quem está mentindo. Nós
vamos representar no Ministério Público, porque não é um mês, são
três meses, e todas as vezes dizem para a senhora que a máquina está
o quê? Quebrada. Eu não sou leviano. Eu faço oposição ao governo
Flávio Dino com responsabilidade porque é um governo que mente. É
um governo que diz que reformou o CINTRA, mas eu cheguei lá e o
Cintra estava com janela quebrada e com grade enferrujada. Hoje estou
mostrando mais uma vez a mentira do governo Flávio Dino,
desmascarando a mentira do governo Flávio Dino. Vossa Excelência
diz que tem informações concretas.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Sim. E estão
aqui registradas as informações e nós vamos discutir. Converso
perfeitamente com ela, faço maior questão até para que a gente possa
apurar melhor os fatos. Só digo que, com gritos, com atribuições dessa
forma, Vossa Excelência não vai atingir o objetivo que está pleiteando.

Vamos conversar com certeza. Eu tenho as informações aqui passadas
pela própria Secretaria de Estado da Saúde, aí a gente vai ver realmente
de fato como é que está a situação da clínica e a situação verdadeira da
criança.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Representantes da cidade de Humberto de Campos que hoje estão
ocupando a galeria desta Casa e que representam o estado do Maranhão.
Este é o governo da mentira. É o governo que não trouxe mudança para
o estado do Maranhão e a mentira desmascarada no mesmo dia.
Deputado Rafael Leitoa, se puder, nós vamos conversar com a mãe da
criança de 01 ano e 08 meses, a Dona Vanderléa, que tem padecido por
três meses no hospital. A imprensa e a sociedade precisam saber quem
mente e como nós temos um representante que falseia a verdade. De
um lado, um governo que mente; do outro, a população que padece. É
o que tinha para o momento, Senhor Presidente. Bem-aventurados
aqueles que têm fome e sede de justiça. Que Deus estenda suas mãos
sobre o estado do Maranhão, proteja este estado e que possamos ter
dias melhores.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Deputado Sérgio Vieira, por 10 minutos, com direito a
apartes.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.

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

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

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael

Leitoa.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio
Pereira, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Fernando
Furtado, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Josimar
Maranhãozinho, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Roberto Costa,
Rogério Cafeteira, Sérgio Vieira, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria
Macêdo e Vinícius Louro. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as):
Alexandre Almeida, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos
Florêncio, César Pires, Hemetério Weba, Júnior Verde, Léo Cunha,
Max Barros, Rigo Teles, Sérgio Frota, Wellington do Curso e Zé Inácio.
O Presidente, Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior e do Expediente que foi encaminhado à publicação. Em seguida,
concedeu a palavra aos Deputados Rafael Leitoa, Sérgio Vieira, Edivaldo
Holanda, Roberto Costa, Adriano Sarney, Doutor Levi Pontes, Rogério
Cafeteira e Vinícius Louro. Esgotado o tempo regimental destinado ao
Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando o Projeto de Lei nº 018/2018, de autoria do Deputado Bira
do Pindaré e os Projetos de Resolução Legislativa nºs 004 e 005/2018,
ambos de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio. Na sequência,
suspendeu os trabalhos para que as competentes Comissões Técnicas
se manifestassem sobre os mesmos. Reabertos os trabalhos, o
Presidente da CCJC, Deputado Glalbert Cutrim informou que os três
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Projetos receberam pareceres favoráveis das Comissões. Nesta
oportunidade, o Presidente da Mesa informou que o Projeto de Lei nº
018/2018 ficou transferido para a próxima Sessão devido a ausência do
autor e anunciou a discussão e votação, em primeiro e segundo turnos,
regime de urgência, dos Projetos de Resolução Legislativa nºs: 004/
2018, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, que concede
Título de Cidadã Maranhense a Senhora Maria Dalva de Medeiros e
005/2018, de mesma autoria, que concede Título de Cidadão
Maranhense ao Senhor Armelindo Ferrari Júnior, natural do Estado de
São Paulo. Estes Projetos de Resolução foram aprovados e
encaminhados à promulgação. Em segundo turno, tramitação ordinária,
foram aprovados: o 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 249/2017, do mesmo autor, que
dispõe sobre as Diretrizes da Política Estadual de Estímulo, Incentivo
e Promoção ao Desenvolvimento Local de Startups. Em seguida, o
Plenário aprovou os Requerimentos nºs: 039/2018, de autoria do
Deputado Josimar Maranhãozinho, solicitando que seja dispensado
de pauta e enviado à CCJC para emissão de parecer bem como os
Projetos de Lei nºs: 022/2018, sua autoria; 044 e 046/2018, ambos de
autoria do Deputado Stênio Rezende, solicitando que sejam discutidos
e votados em regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária a ser
realizada logo após a presente Sessão, o Projeto de Resolução Legislativa
nº 009/2018, de autoria da Mesa Diretora e o Projeto de Lei nº 012/
2018, sua autoria; 045/2018, de autoria do Deputado Professor Marco
Aurélio, no mesmo sentido, para votação do Projeto de Decreto
Legislativo nº  001/2018, de autoria da Mesa Diretora. Os
Requerimentos nºs: 036/2018, de autoria da Deputada Valéria Macêdo;
040 e 041/2018, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, foram
transferidos para a próxima Sessão, devido a ausência dos autores em
Plenário. Sujeitos a deliberação da Mesa, foram deferidos os
Requerimentos nºs: 038/2018, de autoria do Deputado Vinícius Louro,
solicitando que seja retirado de tramitação o Projeto de Resolução nº
053/2017, de sua autoria e 042/2018, do Deputado Wellington do
Curso, solicitando que seja justificada 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. Na forma do
Regimento Interno desta Casa, foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 047/2018, de autoria
do Deputado Adriano Sarney; 048/2018, de autoria do Deputado
Wellington do Curso; 049/2018, de autoria da Deputada Francisca
Primo e 050/2018, de autoria da Deputada Nina Melo. Inscrito no
primeiro horário do Grande Expediente, ouviu-se o Deputado Professor
Marco Aurélio. No tempo dos Blocos e Partidos ouviu-se a Deputada
Andréa Murad, que falou pelo Bloco Parlamentar de Oposição e pela
Liderança deste Bloco, bem como os Deputados Edivaldo Holanda e
Professor Marco Aurélio, que falaram pelo Bloco Parlamentar Unidos
Pelo Maranhão. 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, 28 de fevereiro de 2018.

Sessão Solene de Entrega do Título de Cidadão
Maranhense ao Deputado Federal Roberto de Lucena, realizada
na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em  vinte e
dois de fevereiro de dois mil e dezoito.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Adriano Sarney

As onze horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Cabo Campos, César Pires, Edson Araújo,
Edilázio Júnior, Fábio Braga, Vínicius Louro e Wellington do Curso.
Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Presidente,

Deputado Adriano Sarney, declarou aberta a Sessão Solene convocada
para a entrega do Título de Cidadão Maranhense ao Deputado Federal
Roberto de Lucena, natural da cidade de Santa Isabel, Estado de São
Paulo, concedido por meio da Resolução Legislativa nº 852/2017,
oriunda do projeto de Resolução Legislativa nº 020/2017, de autoria do
Deputado Edson Araújo. Em seguida, convidou para compor a Mesa,
o Excelentíssimo Senhor Roberto Lucena, Deputado Federal; o
Excelentíssimo Senhor Edson Araújo, Deputado Estadual; o
Excelentíssimo Senhor Sarney Filho, Ministro do Meio Ambiente; o
Senhor Carlos Alberto Borges, Pastor da Igreja Brasil para Cristo; o
Senhor Sebastião Oliveira, Presidente da Federação dos
Empreendedores do Brasil; o Senhor Mário Amorim Fonseca,
Procurador Geral do INSS e o o Senhor Maia, Pastor da Igreja Brasil
para Cristo. Na sequência, o Presidente concedeu a palavra ao Deputado
Edson Araújo, que fez a saudação ao homenageado em nome da
Assembleia Legislativa, elogiando sua trajetória de vida e sua dedicação
profissional. Em ato contínuo foi realizada a entrega do título de
cidadão maranhense ao homenageado, que utilizou a tribuna para
agradecer a comenda. Para concluir, o Presidente teceu suas
considerações finais. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada
e lavrada a presente Ata, que será assinada. Plenário Deputado Nagib
Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 22 de fevereiro de
2018. Deputado Adriano Sarney - Presidente em exercício.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 005 /2018, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 853 /2018

Concede o Título de Cidadão ao Senhor Armelindo
Ferrari Júnior.

 Art. 1º É concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Armelindo Ferrari Junior, natural de Fernandópolis, Estado de São
Paulo.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 28 de fevereiro de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado STÊNIO
REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado ZÉ INÁCIO
- Segundo Secretário, em exercício.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 004 /2018, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 854 /2018

Concede o Título de Cidadão Maranhense a Maria
Dalva de Medeiros.

Art. 1º É concedido o Título de Cidadão Maranhense a Maria
Dalva de Medeiros, natural da Cidade de Patos, Estado da Paraíba.

Art. 2º Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de
sua publicação
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MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 28 de fevereiro de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado STÊNIO
REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado ZÉ INÁCIO
- Segundo Secretário, em exercício.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 009/2018, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 855 /2018

Dispõe sobre a alteração na estrutura
administrativa da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão e dá outras providências.

Art. 1º- Fica vinculado ao Grupo de Esposas de Deputado do
Maranhão- GEDEMA e por ele dirigido, a Creche Sementinha.

Art. 2º Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de
sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 28 de fevereiro de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado STÊNIO
REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado ZÉ INÁCIO
- Segundo Secretário, em exercício.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2018, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º  489/2018

Extingue a concessão de auxilio-moradia aos
Deputados da Assembléia Legislativa do Estado
do Maranhão, revogando as disposições do
Decreto Legislativo nº 470/2015.

Art.1º - Fica revogado o Decreto Legislativo nº 470/2015 que
institui o benefício do auxílio moradia para os Deputados da Assembléia
Legislativa do Maranhão e dispõe a sua concessão.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e  execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma  em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

 PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 28 de fevereiro de 2018.

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

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 27 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO  DO ANO  DE 2018,  ÀS
8 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – PRESIDENTE
MARCO AURÉLIO
EDUARDO BRAIDE
ANTÔNIO PEREIRA
ROGÉRIO CAFETEIRA

PAUTA DA REGIÃO:
PARECER Nº 008/2018 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 262/2017 – DISPÕE sobre a implementação do Programa “Adote
um Casarão” pelo Governo Estadual,  e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 021/2018  - Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

010/2018 – CONSIDERA de Utilidade Pública a Associação Folclórica
e Cultural Bumba Meu Boi Caprichoso do Vale do Itapecuru de Codó-
Ma, com sede e foro no Município de Codó-Ma.

AUTORIA: Deputado CÉSAR  PIRES
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 022/2018  - Emitido ao   PROJETO DE LEI Nº

009/2018  – REVOGA a Lei nº 8.662, de 05 de setembro de 2007, que
CONSIDERA de Utilidade Pública a Associação Cultural Recriar do
Caratatiua- ACRDC.

AUTORIA: Deputado STÊNIO REZENDE
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 024/2018 – Emitido à MOÇÃO Nº 001/2018 –

De APLAUSOS , ao trabalho desenvolvido pelo Instituto de Defesa
do Rio Balsas –  IDERB, presidido pelo Senhor MIRANDA  NETO.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 026/2018 – Emitido ao   PROJETO DE LEI Nº

003/2018 – ALTERA dispositivos da Lei nº 9.067, de 24/11/2009, que
DISPÕE sobre a construção de estações de tratamento de esgotos
sanitários em edifícios e condomínios, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado RICARDO RIOS
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 030/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

339/2017 – REGULAMENTA o §, 5, do art. 19, da Constituição do
Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado JOSIMAR DO MARANHÃOZINHO
RELATORIA: Deputado ANTÕNIO PEREIRA
DECISÃO:  REJEITADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
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PARECER Nº 031/2018 – Emitido ao   PROJETO DE LEI Nº

361/2017 –ACRESCENTA dispositivos à Lei 10.402/2015 que
DISPÕE a criação do Programa Artesanato do Maranhão, e dá outras
providências.

AUTORIA: Deputado ADRIANO SARNEY
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO:  REJEITADO por maioria, nos termos do Voto do

Relator, contra os votos dos senhores Deputados Eduardo Braide e
Antônio Pereira.

PARECER Nº 032/2018 – Emitido ao PROJETO DE
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 057/2017 – CONCEDE a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Jornalista  Senhor
PEDRO BATISTA FREIRE.

AUTORIA: Deputado OTHELINO NETO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 033/2018 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 056/2017 – CONCEDE a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Reverendíssimo Padre
CLÁUDIO SOUSA FERNANDES.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 034/2018 – Emitido à MENSAGEM  GOV. Nº

133/2017 –  VETO PARCIAL aposto  ao PROJETO DE LEI Nº 142/
2017, que INSTITUI a Política Estadual de Incentivo à Geração e ao
uso da Energia Solar-Pró Solar, e dá outras providências, de iniciativa
da Deputada ANA DO GÁS.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto

Parcial, nos termos do Voto do Relator.
PARECER Nº 035/2018 – Emitido à MENSAGEM  GOV. Nº

112/2017 –  VETO PARCIAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 327/
2017, que DISPÕE sobre a composição da guarda prisional e a
concessão de indenização para aquisição de fardamento, e dá outras
providências, de iniciativa  do PODER EXECUTIVO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto

Parcial, nos termos do Voto do Relator.
PARECER Nº 036/2018 – Emitido à MENSAGEM  GOV. Nº

129/2017 – VETO PARCIAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 332/
2017, que DISPÕE sobre o Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos
do Quadro de Pessoal Efetivo da Secretaria do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão, e dá outras providências, de iniciativa do
TRIBUNAL DE CONTAS.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ROGÉRIO CAFETEIRA
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto

Parcial, nos termos do Voto do Relator.
PARECER Nº 037/2018 – Emitido à  MENSAGEM  GOV. Nº

001/2018 – VETO PARCIAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 219/
2017, que OBRIGA todas as casas noturnas que oferecem músicas ao
vivo: mecânica e/ou eletrônica, no Estado do Maranhão, fixarem placas
informativas referentes a valor do ingresso e/ou couvert artístico
cobrado, de iniciativa da Deputada ANA DO GÁS.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto

Parcial, nos termos do Voto do Relator.
PARECER Nº 038/2018 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 054/2017 – CONCEDE a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Coronel QOPM JORGE

ALLEN GUERRA LUONGO, sub-Comandante Geral da Polícia
Militar do Maranhão.

AUTORIA: Deputado ROGÉRIO CAFETEIRA
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 039/2018 – Emitido   PROJETO DE LEI Nº

006/2018 – CRIA a semana de incentivo à prática de esportes nos
estabelecimentos de ensino público do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputada ANDRÉA MURAD
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 041/2018 – Emitido ao PROJETO DE

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

AUTORIA: Deputado SOUSA NETO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 28 de fevereiro de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 28 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO
DE 2018,  ÀS  10 HORAS E 40 MIUNUTOS,  NO PLENÁRIO
DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – PRESIDENTE
MARCO AURÉLIO
EDUARDO BRAIDE
ROGÉRIO CAFETEIRA
ROBERTO COSTA
FERNANDO FURTADO (Suplente)
VINICIUS  LOURO (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

012/2018  – DENOMINA de Doutor HUMBERTO COUTINHO, o
Hospital dos Servidores do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

AUTORIA: Deputado STÊNIO REZENDE
RELATORIA:  Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator..
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO  Nº  001/2018  – 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.

AUTORIA: MESA DIRETORA
RELATORIA:  Deputado  MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto Relator.
PARECER VERBAL  – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 009/2018  – que DISPÕE sobre a
alteração na estrutura administrativa da Assembléia Legislativa do
Estado do Maranhão, e dá outras providências.
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AUTORIA: MESA DIRETORA
RELATORIA:  Deputado  MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  28 de  Fevereiro de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão
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