
 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                            SEGUNDA-FEIRA, 05 DE MARÇO DE 2018 1

ANO XLV - Nº 029 - SÃO LUÍS, SEGUNDA-FEIRA, 05 DE MARÇO DE 2018. EDIÇÃO DE HOJE: 28 PÁGINAS
183º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

13ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18.ª LEGISLATURA

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

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

PAUTA...........................................................................................03

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

MENSAGEM..................................................................................04

MEDIDA PROVISÓRIA...............................................................04

PROJETO DE LEI.........................................................................06

PROJETO DE RESOLUÇÃO.......................................................06

REQUERIMENTO.........................................................................07

SUMÁRIO

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
PALÁCIO MANUEL BECKMAN

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

INDICAÇÃO.................................................................................08

RESUMO DA ATA..........................................................................20

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA.....................................................21

LEI N. 10.794 DE 28/02/18.............................................................24

PAUTA DE REUNIÃO.....................................................................26

PORTARIA....................................................................................27

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA................................................27

VOTO DO RELATOR...................................................................27

OFÍCIO.........................................................................................27

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

13. Deputado Júnior Verde (PRB)

LÍDER
Deputado Rafael Leitoa

MESA DIRETORA

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

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

BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO

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

BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO

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

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE

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

01. Deputado Adriano Sarney (PV)
02. Deputado César Pires (PEN)
03. Deputado Edilázio Júnior (PV)
04. Deputado Hemetério Weba (PV)
05. Deputado Rigo Teles (PV)
06. Deputado Sérgio Vieira (PEN)

PV - PEN

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

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

LÍDER VICE-LÍDER                                    
Deputado Vinicius Louro    Dep. Carlinhos Florêncio

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

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

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

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

LÍDER
Deputado Max Barros

VICE-LÍDER
Deputado Eduardo Braide

Deputado Othelino Neto
Presidente



SEGUNDA-FEIRA, 05 DE MARÇO DE 2018                                                                                  DIÁRIO DA ASSEMBLEIA2

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

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

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

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

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

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

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

Titulares
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Júnior Verde
Deputada Ana do Gás
Deputado Wellington do Curso
Deputado Sérgio Frota
Deputado Roberto Costa

Suplentes
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Rafael Leitoa
Deputada Francisca Primo
Deputado Fernando Furtado
Deputado Eduardo Braide
Deputado Léo Cunha
Deputada Andréa Murad

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

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

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

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

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

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

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

V - Comissão de Saúde

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

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

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

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

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional

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

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

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

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

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

X - Comissão de Ética

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

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

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

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

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

PRESIDENTE
Dep. Glalbert Cutrim

VICE PRESIDENTE-
Dep. Prof. Marco Aurélio

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

PRESIDENTE
Dep. Francisca Primo

VICE PRESIDENTE-
Dep. Rafael Leitoa

PRESIDENTE
Dep. Roberto Costa

VICE PRESIDENTE-
Dep. Marco Aurélio

PRESIDENTE
Dep. Antônio Pereira

VICE PRESIDENTE-
Dep. Francisca Primo

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE-

PRESIDENTE
Dep. Rafael Leitoa

VICE PRESIDENTE-
Dep. Bira do Pindaré

PRESIDENTE
Dep. Rogério Cafeteira

VICE PRESIDENTE-
Dep. Edson Araújo

PRESIDENTE
Dep. Bira do Pindaré

VICE PRESIDENTE-
Dep. Antônio Pereira

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE-

PRESIDENTE
Dep. Prof. Marco Aurélio

VICE PRESIDENTE-
Dep. Fábio Braga

PRESIDENTE
Dep. Wellington do Curso

VICE PRESIDENTE-
Dep. Rogério Cafeteira

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

PRESIDENTE
Dep. Cabo Campos

VICE PRESIDENTE-
Dep. Júnior Verde

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

REUNIÕES:

SECRETÁRIO

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

REUNIÕES:

SECRETÁRIO

REUNIÕES:

SECRETÁRIA



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                            SEGUNDA-FEIRA, 05 DE MARÇO DE 2018 3
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05/03/2018 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE: Deputado Fernando Furtado

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05.03.2018

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

(REQ.  NºS 034 E 058/2018)

1. PROJETO DE LEI Nº 003/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RICARDO RIOS, QUE 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. COM PARECERE DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA -
RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.

2. 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 DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR
EM PLENÁRIO (2ª SESSÃO).

II – PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO – REGIME DE URGÊNCIA
REQ. (Nº 036/2018).

3. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 010/2016,
DE AUTORIA DO DEPUTADO VINICIUS LOURO, DISPÕE
SOBRE A CONCESSÃO DE MEDALHA DO MÉRITO
LEGISLATIVO “MARIA ARAGÃO” AO PADRE JOSÉ GERALDO
TEÓFILO DA SILVA. – COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO FÁBIO MACÊDO.

4. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 010/2017,
DE AUTORIA DA DEPUTADA VALÉRIA MACÊDO, DISPÕE
SOBRE A CONCESSÃO DE MEDALHA DO MÉRITO
LEGISLATIVO “JACKSON LAGO” PARA TEREZINHA RÊGO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO
AURÉLIO.

III – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – REQ. (NºS 037 E
057/2018).

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 008/
2018, DE AUTORIA DA DEPUTADA VALÉRIA MACÊDO, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ MARANHENSE À SENHORA

MIGUELINA PAIVA VECCHIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DEPENDE DE PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA.

6. 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. –
COM PARECER VERBAL E FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR
EM PLENÁRIO (1ª SESSÃO).

IV – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 034/
2016, DE AUTORIA DO DEPUTADO VINICIUS LOURO, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR
DICIVAL GONÇALVES DA SILVA. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO DOUTOR LEVI
PONTES.

V – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

8. REQUERIMENTO Nº 059/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER 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 001/2018, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A
CELEBRAR CONTRATO DE CONCESSÃO DE COLABORAÇÃO
FINANCEIRA NÃO REEMBOLSÁVEL COM O BANCO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – BNDES E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

9. REQUERIMENTO Nº 060/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER 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 027/2018, DE SUA AUTORIA.

10. REQUERIMENTO Nº 061/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER 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 026/2018, DE SUA AUTORIA.

VI- REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

11. REQUERIMENTO Nº 062/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER DEPOIS DA
DELIBERAÇÃO DA MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA
AUSÊNCIA DAS SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS
26 E 27 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TENDO
REPRESENTADO ESTE PODER NO MUNICÍPIO DE PENALVA/
MA, CONFORME CONVITE.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 05/03/2018 – SEGUNDA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 031/18, de autoria do Senhor

Deputado Júnior Verde, que considera de Utilidade Pública A
Associação dos Trilheiros de Balsas – MA.
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2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 013/18,

de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede a Medalha
“Manoel Bequimão” à Senhora Angela Maria Moraes Salazar.

PRIORIDADE 2ª 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 4ª E ÚLTIMA 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 01 DE MARÇO DE 2018.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Bira do

Pindaré.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Alexandre Almeida, Ana do Gás, Bira do Pindaré,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio
Macêdo, Fernando Furtado, Francisca Primo, Glalbert Cutrim,
Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Othelino
Neto, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto
Costa, Rogério Cafeteira, Sousa Neto, Valéria Macêdo, Vinícius Louro,
Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados

(as): Adriano Sarney, Andréa Murad, Antônio Pereira, Cabo Campos,
Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior,
Graça Paz, Léo Cunha, Max Barros, Nina Melo, Professor Marco
Aurélio, Sérgio Frota, Sérgio Vieira 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 BIRA DO PINDARÉ (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.
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PROJETO DE LEI Nº 031 / 18

Considera de Utilidade Pública A Associação dos
Trilheiros de Balsas - MA.

Art. 1 – Fica considerada de utilidade pública a Associação dos
Trilheiros de Balsas, com sede na área do Centro, município de Balsas/
MA.

Art. 2 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se disposições contrarias.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 28 de fevereiro de 2018 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 013 / 18

Concede a Medalha “Manoel Bequimão” à
Senhora Angela Maria Moraes Salazar.
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Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo

“Manoel Bequimão” à Senhora Angela Maria Moraes Salazar.
Art. 2º - Este Projeto de Resolução Legislativa entrará em

vigor na data de sua publicação.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO

MARANHÃO, PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO” – São Luís,
28 de fevereiro de 2018. - ROBERTO COSTA - DEPUTADO
ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Angela Maria Moraes Salazar nasceu na cidade de São Luís
Gonzaga do Maranhão em 1957. Filha de Benedito Salazar e Maria da
Conceição Moraes Salazar, semianalfabetos; ele, pequeno comerciante;
ela, do lar; é a quarta de uma família de doze filhos. É casada com o
Advogado e Procurador do Estado Carlos Santana Lopes, de cuja união
nasceram Ana Carla e Ana Caroline Salazar Lopes.

Cursou o Ensino Fundamental e Médio em escola pública e
formou-se na Universidade Federal do Maranhão nos cursos de Serviço
Social e Direito. Em 1982, foi aprovada em concurso para o cargo de
Delegada de Polícia. Posteriormente, ingressou no Ministério Público
do Estado do Maranhão através de concurso público e, igualmente,
por meio de concurso, ingressou na Magistratura do Estado do
Maranhão. Em outubro de 2013, foi promovida pelo critério de
merecimento para o cargo de Desembargadora.

Pós- graduada em Poder Judiciário pela Fundação Getúlio
Vargas e em Ciências Criminais pelo Centro Universitário do Maranhão,
já foi Coordenadora do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais
do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão; Juíza Auxiliar da
Corregedoria; Presidente da Comissão de Propaganda Eleitoral das
Eleições; Membro Substituto do TRE-MA na Categoria de Juiz de
Direito; Presidente da Comissão de Propaganda do Referendo de 23 de
outubro de 2005 – TRE/MA, Juíza Eleitoral e Membro Substituto do
TRE/MA.

Representou o Poder Judiciário do Maranhão no Conselho
Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente (1999) e no Conselho
Estadual do Meio Ambiente (2006); bem como foi Suplente do Conselho
Estadual de Defesa dos Direitos Humanos – CEDDH (2009).

De notório saber jurídico, foi Professora da Escola Superior de
Magistratura do Maranhão (1999 e 2006); da Escola Superior do
Ministério Público do Estado do Maranhão (2000 a 2001), da Escola
Superior de Advocacia – ESA/OAB-MA (2002); Debatedora no 1º
Seminário Norte e Nordeste do IBCCCRIM e Ministrante de palestras
em Estabelecimentos de Ensino Superior, Médio e Fundamental, na
cidade de São Luís, sobre Abuso e Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes.

Dentre os muitos serviços relevantes prestados ao Maranhão,
coordenou a implantação do primeiro Juizado Virtual do Estado no 11º
Juizado Especial Cível das Relações de Consumo (2006); elaborou,
implantou e coordenou o Projeto “Resgatando a Autoestima de
Crianças e Adolescentes” na Comarca de São Luís (1998/1999) e, desde
2014, exerce o cargo de Presidente da Coordenadoria Estadual da Mulher
em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão, onde idealizou, implantou e coordena vários
projetos para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra
a mulher, dentre eles, “CINE MULHER”, “Aprendendo com Maria
da Penha no Cotidiano”; “Lei Maria da Penha: Caminhos para a (Re)
Construção da Cidadania e Paz Familiar” e “Violência de Gênero em
Debate” através da Rádio web Justiça do Maranhão, o que a faz merecer
por parte desta Casa Legislativa o reconhecimento que ora requeiro.

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

REQUERIMENTO Nº 059 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência,
em uma sessão extraordinária, logo após a presente sessão, o
PROJETO DE LEI Nº 001/18 que autoriza o Poder Executivo a celebrar
Contrato de Concessão de Colaboração Financeira não Reembolsável
com o Banco Nacional do Desenvolvimento Social – BNDES e dá
outras providências.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 27 de fevereiro de 2018.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 05.03.18
EM: 02.03.18

REQUERIMENTO Nº 060 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência,
com fundamento no Art. 163, inciso III, em uma sessão extraordinária,
logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº 027/18, que dispõe
sobre a Instituição da Semana de Combate à Pedofilia no âmbito do
Estado do Maranhão, e dá outras providências, de minha autoria.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 27 de fevereiro de 2018. - NINA MELO -
Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 05.03.18
EM: 02.03.18

REQUERIMENTO Nº 061 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência,
com fundamento no Art. 163, inciso III, em uma sessão extraordinária,
logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº 026/2018, que institui,
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, de minha autoria.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 27 de fevereiro de 2018. - NINA MELO -
Deputada Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 05.03.18
EM: 02.03.18

REQUERIMENTO Nº 062 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno, requeiro a
Vossa Excelência que seja justificada a minha ausência nas Sessões
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Plenárias realizadas nos dias 26 e 27 de fevereiro (segunda e terça-
feira) do ano em curso, uma vez que estive representando este poder
na reunião sobre a homologação e posse dos concursados do município
de Penalva/MA regidos pelo edital nº01/2017, conforme convite em
anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís – MA, em 28 de fevereiro de 2018. - Junior Verde
- Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 05.03.18
EM: 02.03.18

REQUERIMENTO Nº 063 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa
do Maranhão  e após a manifestação da Mesa, requeremos a Vossa
Excelencia a realização de uma  Audiência Pública, através da Comissão
de Assuntos  Economicos para debater com os dirigentes do Grupo
Eneva, controlador do Complexo de Geração de Energia à gás natural
denominado Parnaíba e da Usina Itaqui, para prestar esclarecimentos
acerca da produção, distribuição de energia,  geração de empregos e
renda, pagamento de tributos e questões sócio ambientais, em data a
ser definida pela Comissão.

São Luis, em 28 de fevereiro de 2018. - Fábio Macedo -
Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS, PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 01/03/2018

INDICAÇÃO Nº 077 / 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  FELIPE CAMARÃO, Secretário de Educação do Estado
Maranhão, para que realize a contratação para o aumento do números
de servidores, como copeiras, agentes de portarias, e professores para
a Escola  Estadual de Ensino Integral  Lourenço Galletti no 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.

INDICAÇÃO Nº 078 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Prefeito da cidade de São Luís, o
Sr. Edvaldo Holanda Júnior, com cópia para o Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, Sr. Antônio Araújo,
solicitando, com a maior brevidade possível, a pavimentação asfáltica

da Rua das Caravelas, bairro do São Cristóvão, município de São Luís/
MA.

A Rua das Caravelas, bairro do São Cristóvão, situada no
perímetro urbano entre a Av. dos Franceses e a BR-135, é uma
importante via de acesso da capital, que ajuda a desafogar o trecho,
sobretudo na região entorno do aeroporto de São Luís.

Sabe-se que a via conta com aproximadamente 4 mil habitantes,
que padecem, diariamente, com sérios problemas de infraestrutura,
comprometendo a qualidade de vida de seus moradores e das empresas
instaladas ao longo do seu curso, necessitando assim, de algumas
intervenções urgentes, como a realização de melhorias na pavimentação
asfáltica, considerando que não há uma via adequada de trânsito de
pessoas e veículos, apresentando em toda a sua extensão, uma enorme
quantidade de buracos, erosões, poeira e lama, situação que é agravada
durante o período chuvoso, provocando diversos acidentes pela falta
de manutenção da via.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na
qualidade de vida dos moradores da referida via, e sobretudo, para a
população do município em contento, solicitamos por meio desta
proposição, a pavimentação asfáltica da Rua das Caravelas, concedendo
maior segurança e facilidade de locomoção aos pedestres, além de
fornecer meio adequado para deslocamento do tráfego.

Por esse motivo, faz-se necessária a presente preposição,
diante das constantes reclamações dos moradores que são diariamente
prejudicados pela dificuldade e precariedade de acesso, em razão da
inexistência de condições adequadas de infraestrutura. Assim, a
pavimentação asfáltica irá oferecer mais segurança, bem como
contribuirá para uma melhora significativa nas condições de vida da
localidade, justificando a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 28 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 079 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos de São Luís, Sr. Antônio Araújo, reiterando a indicação nº
1065/2017, solicitando, com a maior brevidade possível a pavimentação
das ruas do Residencial Nova Vida, nesta cidade.

O Residencial Nova Vida, fica localizado no Bairro Andiroba,
zona rural de São Luís. Trata-se de um bairro predominantemente
carente, e que desde sua fundação, padece com a falta de infraestruturas,
necessitando de algumas intervenções, como a pavimentação asfáltica
de suas ruas.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na
qualidade de vida dos moradores da referida comunidade, solicitamos
por meio desta Indicação a pavimentação asfáltica das vias do bairro,
que atualmente encontram-se intrafegável, devido à grande quantidade
de buracos, erosões, poeira e lama, principalmente, durante o período
chuvoso.

Em razão disso, as diversas famílias que residem naquela
localidade sofrem com os transtornos provocados pela a falta de
pavimentação nas ruas, como por exemplo a dificuldade de locomoção
de pedestres e meios de transporte, entre outros.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação da
mencionada via, diante das constantes reclamações dos moradores do
local que são diariamente prejudicados pela precariedade do acesso ao
local. A implantação de uma melhor infraestrutura viária no Residencial
Nova Vida irá oferecer mais segurança, bem como contribuirá para uma
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melhora significativa nas condições de vida da população que residem
no referido bairro, justificando a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 28 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 080 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Governador do Estado, Sr. Flávio
Dino, ao Secretário de Estado de Segurança Pública, Sr. Jefferson
Portela, ao Sr. Comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão,
Cel QOPMA José Frederico Pereira, com a maior brevidade possível
a nomeação imediata de 38 (trinta e oito), alunos SUBJUDICE  que já
concluíram o Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Praças PMMA,
tendo em vista se tratar de uma medida de interesse público.

Considerando a situação da Segurança Pública no estado,
solicitamos por meio da presente proposição a nomeação dos
candidatos da turma 2017.que concluíram o Curso de Formação no dia
05 de dezembro do ano em curso e não foram incluídos na última lista
de nomeados que foi publicada no Diário Oficial nº034 do dia 21 de
fevereiro deste ano.

Cumpre ressaltar que atualmente o estado necessita de mais
policias nas ruas, atuando de maneira ostensiva na proteção da
sociedade. E os candidatos supracitados concluíram todas as etapas
do certame, inclusive o CFSD, gerando custos ao Estado para a
formação. No mesmo sentido, a mazela da criminalidade que antes
acometia as grandes cidades, migrou para os municípios, causando
uma insegurança geral.  A população maranhense necessita de mais
segurança, razão pela qual sugerimos a nomeação imediata dos Alunos
SUBJUDICES que já formaram, que deram tudo de si para honrarem a
farda e com certeza estão prontos a servi a sociedade maranhense e que
estão no aguardo para que possam nas ruas, contribuir para o combate
à criminalidade que tanto aflige a população, justificando assim a
presente indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 28 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 081 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Governador do Estado, Sr. Flávio
Dino, ao Secretário de Estado de Segurança Pública, Sr. Jefferson
Portela, ao Sr. Comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão,
Cel QOPMA José Frederico Pereira, com a maior brevidade possível
a convocação de 705 (setecentos e cinco) candidatos  SUBJUDICE,
aguardando o Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da
Militar.

Considerando situação da segurança pública em nosso estado,
solicitamos por meio da presente proposição a convocação dos
candidatos, que encontram-se subjudice, aguardando a realização do
curso de formação e aperfeiçoamento de Praças da Policia Militar do
Maranhão (CFAP).

Atualmente existem705(setecentos e cinco)  candidatos
aguardando o curso. Entre eles estão os matriculados 592 aptos com
todas as etapas, somente à espera do curso e 113 que foram desligados
e que estavam realizando o curso de formação, conforme dados
detalhados, em anexo.

Cumpre ressaltar a necessidade de mais policias nas ruas,
atuando de maneira ostensiva na proteção da sociedade. Segundo dados
obtidos extraoficialmente o quantitativo das praças dessa corporação
que foram para a inatividade nos anos de 2015 é de 273 (duzentos e
setenta e três); 2016 é de 365(trezentos e sessenta e cinco) e 2017 é de
239 (duzentos e trinta nove), totalizando um número é de
877(oitocentos setenta e sete) praças e com uma estimativa de mais de
1000 (mil) praças /87 que irão para reserva em 2017, esses dados por
si só justiçam a convocação dos que estão à espera do Curso de
Formação.

Nesse mesmo sentido, em recente pesquisa da “Revista Veja”
mostrou que o Maranhão necessita de 15.000 (quinze mil) policiais
militares, essa mesma pesquisa mostrou que, a população do Maranhão
tem 1 (hum) policial militar para aproximadamente 800 (oitocentos)
habitantes.

A população maranhense necessita de mais segurança, razão
pela qual sugerimos a convocação dos SUBJUDICES para o curso de
formação de praças, onde, uma vez formados, possam nas ruas,
contribuir para o combate à criminalidade que tanto aflige a população,
justificando assim a presente indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 28 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.

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

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

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

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, imprensa,
internautas, colegas deputados, meu amigo Edivaldo Holanda. Parece
que está em época de férias, tem poucos deputados. Mas eu vim a esta
tribuna, que hoje pela amanhã alguns colegas, aqui da Casa, me ligaram
e olhei, mandaram para mim pelo WhatsApp algumas postagens do
Secretário e achei estranho de ver tamanho desequilíbrio. É o que mostra
que ele não está preparado para o cargo. Primeiro, eu não entrei em um
aspecto de mérito, falei no aspecto formal. O que eu disse? Eu não
entrei no lado pessoal, da vida pessoal do Secretário e ele, com o
desequilíbrio que todo mundo conhece, entrou até no aspecto de polícia
partidária, que isso é crime eleitoral. Ele não pode estar influenciando
A, B ou C, votar em A, B, ou C, então isso é crime e que o Ministério
Público Eleitoral tem que tomar providências. O desequilíbrio foi tão
grande que ele veio me atingindo pessoalmente e fico triste com isso.
Já viu, colegas, se a gente não puder mais falar aqui na tribuna? Então
todo mundo tem que ficar calado porque o Secretário não quer que a
gente fale de fatos, que eu conheço profundamente. O que eu disse é
que a competência é da Polícia Federal a apuração e da Justiça Federal
o processo. Isso está previsto no artigo 10, da Lei 5.010/66. Há previsão
também legal na lei penal, me parece que o artigo 83, 84 e que está ali
também a competência. Se vocês pesquisarem não tem um julgado na
história que diga que contrabando e descaminho é competência da
Polícia e da justiça comum. Mas vocês vejam o seguinte, o crime de
contrabando e descaminho é permanente, então o delegado ele estava
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em estado de flagrância por 24 horas ou dois dias, três, quatro ou
cinco. Vamos supor se ele tivesse fugido, enquanto a polícia estivesse
correndo atrás dele, ainda ia continuar no estado de flagrância. O estado
de flagrância pode ser em 24 horas, em 48, em 05 dias, em 10, então é
crime permanente. Se ele tem tanta certeza que o delegado está envolvido,
por que ele não determinou? Não porque não pode, porque preso em
flagrante qualquer um pode prender: Secretário, João, Pedro, A, B ou
C. Mas ele estava em estado de flagrância. O crime de contrabando e
descaminho é permanente, são crimes permanentes, não é crime que se
esvai em 24 horas. Então por que não prendeu depois? O delegado
ficou onde estava, mas poderia ir e autuar em flagrante, porque é crime
permanente. O que eu disse aqui e continuo dizendo é que o artigo 20
do Código de Processo Penal proíbe delegado, secretário, Ministério
Público, Juiz, de falar durante a investigação sobre aquele processo,
todo aquele, porque o inquérito está inquisitivo. Então, não cabe a
pessoa estar falando, se fulano está certo ou não está certo, ou está
errado, gente. A minha preocupação, o que eu disse, é para não fazer o
que fizeram comigo. Vamos ter cuidado. Destruíram a minha vida pelo
um fato sonhado pelo ex-secretário e três delegados, que todo Maranhão
assistiu. Agora, vejo o Art. 5º Inciso 10 da Constituição que está ali,
não se pode estar denegrindo a imagem das pessoas, isso é crime. Art.
139, 138, 140, 141, difamação, injúria e calúnia. Então, eu vi aqueles
absurdos.  Aí o Secretário partindo, chama o Cutrim. Eu sou um
parlamentar, eu não posso falar o que eu penso? Será que nós estamos
aqui achando que o Sistema de Segurança está bom. Senhor Presidente,
Deputado Othelino, será que a segurança está boa? Quase seiscentos
assaltos a ônibus, cada coisa que vem da Secretaria de Reforma é
destruindo a Civil e a Militar. Cada uma que vem. Agora, Senhores, o
Delegado ele devia ter ficado na sua administração, ou seja,
administrativa. Coordenar o sistema, para que possa fazer alguma
coisa, nós temos excelentes profissionais tanto na Polícia Militar como
na Polícia Civil, delegados preparados, oficiais preparados, mas não
pode. Veja bem, o primeiro trabalho que fez aqui de combate ao crime
organizado foi em 1998,1997 e eu dizia, pergunte para o delegado, em
1998, ele saiu da equipe que coordenava o crime organizado, ele saiu.
Pergunte para ele por que ele saiu? Ele devia dizer por que ele saiu, em
1998, que a Secretaria era ali na RFFSA. Podia perguntar para ele por
que o senhor saiu, delegado, da equipe? Que tinha mais de oito, dez
delegados e ele fazia parte. Aí ele saiu no meio da operação, ele saiu, ele
devia dizer por que saiu. Então, nós aqui deputados, nós temos que ter
cuidados, porque do jeito que está indo, nós vamos ficar impedidos de
falar, Presidente, nós vamos ficar proibidos de falar aqui, a nossa
imunidade parlamentar vai acabar. Como é que um secretário, você
discute um fato no aspecto formal, eu não estou falando em mérito, eu
nunca disse aqui que o delegado é inocente. Eu nunca falei isso. Eu
nunca falei. Eu nunca falei que não foi uma grande operação. Foi. Eu
nunca disse que não foi. Eu nunca disse isso aqui, eu nunca entrei no
mérito, eu falei apenas no aspecto formal, ou seja, se a Assembleia não
procurar tomar uma posição, daqui a pouco, não existe mais Assembleia
Legislativa. Vem um secretário do grupo do governo, da nossa base, e
chegar a agredir um parlamentar do nada, com fatos meramente pessoais,
e aí nós não podemos ficar agachados para um “secretariozinho” desses.
Ele tem é que trabalhar, ele tem que mostrar trabalho porque a segurança
acabou no estado, só ele que não sabe. A segurança do estado não
existe, não existe a segurança no estado, não tem credibilidade, não tem
profissionalismo, não existe, o índice de criminalidade está lá em cima
e eles ficam falando da minha gestão. Na nossa gestão, nós estivemos
por mais de cinco anos em primeiro lugar no Brasil. Quando eu saí, o
Maranhão era o terceiro menos violento, então será que foi tão ruim
assim? Agora, para dizer como é a credibilidade desse rapaz, todos
viram o que ele fez com a ex-secretária de Segurança, a esposa do
Ministro Vidigal, é só dizer isso, não precisa mais dizer. A sua maneira
de agir eu conheci, ele sempre fazendo política partidária, política de
partido. Então o que fez com a Eurídice Vidigal, não precisa dizer, falar
mais, só o que ele fez com ela... Eu saí do grupo Sarney, da Roseana, e
não volto. Eu nunca disse para o governador que eu queria ser secretário,
eu nunca falei isso. Eu duvido que ele diga isso, eu já dei a minha

parcela de contribuição. Eu disse: “Governador, o meu partido é FD,
Flávio Dino. Eu só quero se for do seu partido que é único e que não
pode hoje coligar”, mas eu nunca falei da gestão passada, da ex-
governadora Roseana Sarney, porque eu tenho credibilidade e eu tenho
respeito. O que eu falo dela e o que eu digo é que ela mostrou que é
fraca, não teve pulso de governo na hora que tomou conhecimento de
tudo aquilo, foi armação e ela cruzou os braços. Eu só falo isso. Se eu
fosse falar da administração, na qual trabalhei com ela, eu estaria sendo
leviano. Durante todo esse tempo, ela sequer sugeriu para perseguir ou
ajudar alguém e jamais, pois o meu perfil não é esse. A polícia não tem
política partidária, polícia tem que ter um norte, e nós não podemos,
de jeito nenhum, brilhar em cima da desgraça dos outros. Se o delegado
está envolvido, ele pague por isso, mas vamos esperar a conclusão do
inquérito. Por que o delegado que preside o inquérito não mandou
prender o delegado em flagrante? Por que não prendeu? Porque, se o
flagrante é permanente, se ele tivesse fugido e a polícia fosse atrás, o
flagrante continua por dois, três, quatro, cinco, dez dias, continuava
em estado de flagrância, pois assim diz a lei. Então, nós não podemos
aceitar, a nossa Casa, Senhor Presidente, de forma nenhuma deixar as
pessoas serem desmoralizadas e destruídas sem ainda se ter um
resultado. Esse inquérito nem terminou ainda, vamos torcer para que
tenha uma conclusão correta. Se o delegado tiver envolvimento, que ele
pague; se não tiver, a Justiça com certeza sempre reinará no final.
Agora nós não podemos estar com coisas pessoais, não podemos de
maneira nenhuma, e a Assembleia também não pode aceitar isso. Era só
isso, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, amanhã será a
inauguração da nova unidade do IEMA do município de Santa Inês. O
IEMA já é uma realidade no estado do Maranhão. Eu tive o orgulho, a
honra de ser o Secretário de Ciência e Tecnologia responsável pela
construção desse modelo de educação pública de qualidade, com
formação profissional e em tempo integral no estado do Maranhão. E
como fundador dessa instituição, na gestão do Governador Flávio Dino,
que, aliás, assumiu isso como um compromisso de campanha. É um
dos compromissos da campanha do Governador que ele honrou e está
lá naquela estatística do site do G1 em que o Governador aparece com
mais de 92% das suas promessas cumpridas. O IEMA já é uma realidade
no estado do Maranhão. Hoje são mais de três mil e trezentos
estudantes, são trezentos e cinquenta professores, vinte e cinco cursos
técnicos, cinquenta e cinco cursos de iniciação de formação inicial e
continuada. Mais de treze mil pessoas qualificadas em setenta
municípios no ano de 2017, com formação técnica e qualificação
profissional. Sessenta e cinco laboratórios de química, física, biologia,
matemática e informática. Vinte e sete mil livros no acervo da biblioteca,
97% da frequência escolar, 91% de aprovação e menos de 1% de
evasão escolar. É realmente algo que precisa ser destacado o sucesso e
o êxito que é o IEMA, hoje, no estado do Maranhão. Só para ter uma
ideia, os alunos, extremamente entusiasmados e empolgados com o
modelo educacional e a pedagogia implantada no IEMA, hoje são
destaques em várias olimpíadas, em várias atividades que acontecem
no Brasil e no mundo. Eu tenho aqui os números para oferecer para V.
Exas. Cento e cinquenta e cinco medalhistas e noventa e sete premiados
em olimpíadas regionais, nacionais e internacionais de robótica,
matemática, astronomia, astronáutica, foguetes, química, biologia e
geografia. Até intercâmbio hoje é uma realidade dentro do IEMA. Ano
passado, vários estudantes do IEMA foram para a Argentina, para os
Estados Unidos, para o Canadá, para a Alemanha. E esse ano, nós já
temos a previsão de vinte e cinco vagas para estudantes que vão fazer
intercâmbio internacional pelo IEMA. Eu não estou falando do cidadão
do mundo. Eu estou falando do Instituto de Educação, Ciência e
Tecnologia do Estado do Maranhão, que foi inspirado no Instituto
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Federal, no IFMA, que consegue fazer um grande trabalho também no
estado do Maranhão, mas agora temos o IEMA, que é a própria
instituição do Governo do Estado, é um instrumento do estado do
Maranhão na educação profissional e tecnológica. Portanto, é preciso
que a gente destaque o êxito que é o trabalho do Governo do Estado em
relação à implantação desse novo modelo educacional, que é
representado pelo IEMA, o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia
do Estado do Maranhão. Quero aqui parabenizar ao Governador Flávio
Dino por cumprir com sua promessa de campanha ao dar todas as
condições para que o IEMA possa ser uma realidade. Parabenizo
também a Secretaria de Ciência e Tecnologia na pessoa do Secretário
Davi Telles e o reitor do IEMA, o ex-Secretário de Ciência e Tecnologia,
agora reitor do IEMA Jhonatan Almada, com toda sua equipe pelo
belíssimo trabalho que vem fazendo pelo estado do Maranhão. Amanhã
será a inauguração do IEMA em Santa Inês. Agradeço ao Governador
que acolheu a nossa indicação. Eu estive lá em Santa Inês, visitei o
prédio do antigo CETECMA, que estava subutilizado, abandonado,
esquecido e agora estamos dando a destinação correta para que aquele
equipamento possa funcionar na sua plenitude. Será uma unidade plena
do IEMA e o povo de Santa Inês e da região do Pindaré ganha mais um
equipamento para que possa ter oportunidade de educação, de formação
profissional com qualidade e com alto padrão. Portanto, Senhor
Presidente, agradeço muitíssimo ao Governador Flávio Dino e
parabenizo a ele e a toda sua equipe pelo grande trabalho que amanhã
será comemorado na inauguração do IEMA, na cidade de Santa Inês.
Muito obrigado pela atenção, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos. Exmo, Senhor Presidente, Exmos.
Senhores e Senhoras Deputados, imprensa, galeria e a todos que nos
acompanham em todo o estado do Maranhão, o nosso cordial bom dia.
Senhoras e Senhores, eu destaco na manhã de hoje uma importante
agenda que tivemos no município de Penalva, na terça-feira pela manhã,
atendendo ao convite de uma comissão composta de aprovados do
concurso público de Penalva. Iniciei, ontem, destacando essa importante
agenda, mas hoje quero fazer referência a ela considerando a sua
importância e os resultados. Porque do convite que nos foi formalizado,
do trabalho, do empenho que tivemos, buscando diálogo com o prefeito
municipal Ronildo inclusive, participando na sede do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais, conseguimos nessa agenda o resultado
que foi a convocação, a homologação do concurso, o Prefeito Ronildo
com sua sensibilidade e vontade de poder servir aquele povo e aqui eu
quero destacar a sua determinação e, claro, o seu empenho nesse
propósito, ele homologou o resultado do concurso público de Penalva
e assim os aprovados serão convocados e em breve estarão servindo
àquele povo, tanto na saúde, educação ou na parte administrativa. Na
agenda do Sindicato, nós destacamos inclusive a todos que estavam ali
presentes, agradecer também ao Presidente do Sindicato dos Servidores
Públicos que nos recebeu naquela sede com sua assessoria jurídica,
discutimos longamente essa necessidade e, claro, as estratégias para
que de fato acontecesse esse resultado, mas tivemos a grata satisfação
de já conversar com o Prefeito atendendo inclusive à nossa interlocução,
ele nos permitiu levar a comissão de aprovados no concurso, o
professor Abraão que estava ali à frente desse movimento e agradecer
também esse amigo, companheiro, o professor Abraão que nos permitiu
também estar em Penalva e assim defender os servidores públicos
municipais aprovados, como fizemos também no município próximo a
Santa Inês, de Pindaré, onde nós também tivemos uma agenda aprovada,
como defendemos também os aprovados em Pindaré, o fizemos em
Penalva. Agora, Penalva avançou, conseguimos o resultado necessário,
graças aos esforços de todos. Quando digo todos, todos aqueles que
cobraram, solicitaram, que se determinaram realmente pelo diálogo. É
importante quando nós tivermos qualquer agenda que primeiro nós
possamos dialogar com os Prefeitos, se for referência a municípios,

que nós possamos interagir, buscar o entendimento, e foi isso o que
aconteceu. Conseguimos, o prefeito nos recebeu em sua residência e ali
nós dialogamos, longamente, ficou o compromisso firmado de já
formalizar as outras etapas que vai ser a entrega de documentação,
convocação, para a entrega de documentos, exames médicos. E, claro,
até o resultado do que nós queremos, que é a convocação ou a efetivação
com a nomeação dos aprovados tanto para educação, para saúde, como
disse, para área administrativa. Então, uma grande conquista para o
município de Penalva e aqui parabenizo, mais uma vez, o nobre prefeito
que compreendeu a importância realmente dessa convocação, até porque
teve todo o rito nesse processo. Os aprovados, desde a realização do
certame, de poder realmente cumprir as obrigações as quais realmente
eram impostas, por meio do Edital, de realizarem suas provas, de se
deslocarem até o município e de ter a vontade de servir ao município de
Penalva, porque o que eles querem é servir ao município de Penalva. E,
naquele momento, nós na audiência que tivemos com o prefeito foi
destacada essa determinação, ou seja, por si só ela já seria a base, o
alicerce do que estávamos buscando naquele momento. Mas fazer jus
a esse entendimento, ao diálogo, é o que nós sempre fizemos nesta
Casa a secretários estaduais, ao governo, é o que nós temos feito
longamente é buscarmos sempre o entendimento, porque o melhor
caminho sempre é o diálogo e é por isso que o resultado desse diálogo
está parecendo e mais uma conquista, mais uma vitória para todos nós
que defendemos os servidores públicos, que buscamos realmente
consolidar direitos. Está lá o resultado hoje em Penalva, concurso
homologado e, em breve, os aprovados serão convocados para as demais
etapas e, assim, as devidas nomeações serão aquiescidas pelo Poder
Público Municipal. Então a todos o meu muito obrigado e que Deus
nos abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fábio Braga, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados,
imprensa, todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV
Assembleia. Eu ontem, a pedido do Prefeito de que esteve comigo
semana passada com os vereadores, o Presidente da Câmara, Jonhy
Braga, os vereadores pediram que eu mantivesse o contato, uma
audiência com o comandante da Polícia, Comandante Pereira, por
motivo de outros compromissos na sexta, no sábado e no domingo,
não foi possível. Nós remarcamos para ontem e fui muito bem recebido
pelo Comandante Pereira no Comando da Polícia, aqui no Calhau.
Além de conversar bastante, coloquei o Comandante da Polícia ao
telefone com o Prefeito Gilberto Braga, da cidade de Luís Domingues,
e o prefeito expressou as suas reivindicações a respeito da segurança
na cidade de Luís Domingues e na região, principalmente nas cidades
de Godofredo Viana, Carutapera, Amapá e Cândido Mendes que são
muito próximas. E uma das reivindicações do prefeito é justamente o
aumento do efetivo na cidade de Luís Domingues e também na região,
pois não adianta um efetivo muito grande em uma cidade que é próxima
da outra cerca de 20 a 30 quilômetros, sem ter uma eficiência de, em
várias cidades, combater a criminalidade. Eu digo isso porque o prefeito
tem uma preocupação muito grande de saber que a comunidade fez
cobranças à Câmara de Vereadores, fez cobrança aos políticos da cidade
e me pediu que fizesse isso. O Comandante Pereira é um comandante
determinado, é um comandante combativo, principalmente no trato
das questões da Polícia Militar. Prontamente, ele confirmou ao prefeito
que iria fazer as investigações de tudo que está sendo praticado de
crimes contra as pessoas, o patrimônio das pessoas nas cidades e na
região. Eu também tive outros assuntos a tratar com o comandante,
justamente não só de reivindicações, mas também dizer ao povo de
Coroatá, povo da região, da nossa região Vargem Grande, Chapadinha,
Coroatá que hoje com a implantação do novo Comando da Polícia, da
nova delegacia na cidade de Coroatá, nós temos uma melhoria na
qualidade do atendimento das pessoas quando vão reivindicar a polícia,
a segurança do estado do Maranhão, a proteção de suas vidas e de seus
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patrimônios. E digo isto, porque a cidade de Coroatá, que muito
frequento, a cidade de Peritoró têm se sentido prestigiadas pela Polícia
nos últimos dias, no sentido de que lá foi colocado um novo comando.
Está sendo desenvolvido um bom trabalho na Segurança Pública e a
população, sempre que é feito um bom trabalho, é a primeira a
reconhecer. Assim como também Chapadinha e Vargem Grande, que
são entroncamentos de várias e várias cidades, permitindo que muitas
das vezes a criminalidade fique em torno dessas cidades. Uma das
coisas que eu tenho conversado com o comandante lá também é que
muitas das vezes a criminalidade é combatida na sede da cidade e os
bandidos, a marginalidade é levada para os pequenos ou médios
povoados, onde fazem daquela prática delituosa chegar até a sede da
cidade. Uma vez reprimida na sede da cidade, essa criminalidade foge
para pequenos e médios povoados, tornando esses povoados refém
dessa criminalidade. Então eu queria mostrar que há um sentimento da
nossa região, a região Vargem Grande Chapadinha, Coroatá, nossa
região Luís Domingues, Carutapera, Cândido Mendes, Godofredo Viana,
Amapá, Boa Vista e toda aquela região no sentido de que a eficiência da
Polícia, eficiência cada vez mais do sistema de segurança do Estado do
Maranhão traga proteção às pessoas e a seu patrimônio.

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

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) - Bom dia, Presidente Othelino, senhoras e senhores
deputados, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, povo
do Maranhão. Senhor Presidente, venho a esta tribuna, hoje, para
concluir este debate que nós tivemos ontem, eu e o Deputado
Wellington, sobre um pronunciamento que eu fiz na terça-feira,
decorrente de um pronunciamento que o Deputado Wellington fez na
segunda-feira. E aqui quero colocar o pronunciamento do Deputado
Wellington da segunda-feira, onde ele diz, ele fala da situação de caos
na saúde do estado do Maranhão, situação caótica da saúde do
Maranhão. Eu não sei, Deputado Edivaldo Holanda, como é que o
estado está na situação caótica e abrindo hospital praticamente todos
os meses. Não sei como é que o estado da saúde do Maranhão está em
uma situação caótica, inaugurando serviço inédito no país. Como aqui
o caso do Programa Sorrir. Eu não sei como é que esse estado está
numa situação caótica investindo com seriedade os recursos na saúde
do estado do Maranhão, abrindo hospital macrorregional, abrindo o
Sorrir, com um programa inédito que é a força estadual de saúde.
Tirando privilégios, instalando a Casa de Apoio Ninar, um programa
inédito no país. Que situação de caos é esta? Eu pergunto ao povo que
usa a saúde pública do estado do Maranhão? Acontece que muitas
vezes para tentar chamar atenção da plateia, às vezes as pessoas utilizam
até os mais fragilizados e a situação que me padeceu naquele dia foi
essa situação. E fui procurar realmente a história, porque deputado
utiliza, sem o menor pudor, as pessoas para tentar atacar o governo,
que vem transformando o estado do Maranhão, por simples falta de
atendimento dos seus pleitos e decidiu se tornar oposição. Porque o
Deputado Wellington foi eleito com o Governador Flávio Dino, teve
até menos votos do que eu, mas graças a uma articulação partidária de
companheiros, o deputado hoje é deputado, no grupo do Governador
Flávio Dino. Mas entendeu que seus pleitos individuais e pessoais
não estavam atendidos e foi para a oposição. Direito do deputado aqui
não entra neste questionamento, mas o que entra aqui, senhores, é a
falta de limites do Deputado Wellington ao ponto de deixar um bebê
sem o acompanhamento da mãe para expor a mãe de forma triste, de
forma vergonhosa. Porque fui ao Hospital Juvêncio Matos, Deputado
Júnior Verde, e a mãe ainda não tinha chegado para acompanhar a
criança, porque estava em companhia do Deputado Wellington. Não
sei desde que horas, porque 4h30 da tarde, que foi a hora que eu estava
no leito e foi a hora que a mãe chegou. Estava lá em companhia da avó,
a avó estava lá, porque o Deputado Wellington tirou a mãe para fazer
esse teatro aqui no Plenário da Assembleia Legislativa, Presidente
Othelino. E que eu saiba aquele espaço é para a galeria de imprensa e

não é para utilizar para fazer teatro aqui de deputado. Porque a senhora
estava na galeria de imprensa, que eu saiba quem tem que ficar ali é
jornalista, é blogueiro, as pessoas da imprensa não é para ser utilizado
para fazer teatro e palanque aqui para o deputado ou para qualquer
deputado que seja. Então, Presidente, venho relatar essa situação. Dizer
que hoje, isso no pronunciamento do deputado Wellington, abre aspas,
simplesmente não fazer a crítica pela crítica ou como de costume fazer
a denúncia, que “está há um mês padecendo no Juvêncio Matos,
padecendo porque a máquina está quebrada e não tem como fazer
endoscopia”. Eu sei que o caso dele é centenas de milhares de
maranhenses que recorrem aos hospitais públicos estaduais, não é. O
caso do garoto é um em um milhão, foi uma negligência doméstica, a
criança engoliu, sabe-se Deus como, soda cáustica. Está lá no Juvêncio
Matos sendo bem atendida, tem uma equipe multiprofissional cuidando
da criança. Tem várias crianças no Hospital Juvêncio Matos sendo
bem atendidas, conversei com algumas mães. Não existe situação de
causa em lugar nenhum, mas para o teatro do deputado Wellington
sempre vai existir - sempre vai existir. Inclusive por conta dessa situação
da denúncia, da crítica aqui na tribuna, induziu até a colega deputada
Nina Melo ao erro, que é médica, que deu a seguinte declaração: “porque
a ingestão de soda cáustica costuma levar a óbito”. Verdade e todo
mundo que é médico sabe disso. O Secretário de Saúde, embora não
seja um médico, espero que ele tome a conduta correta e mande a
criança fazer onde for que tenha esse aparelho para fazer essa
endoscopia. Então gostaria somente de subscrever sua indicação. O
aparelho de endoscopia infantil está funcionando regularmente. As
crianças estão fazendo a endoscopia. Existem dois aparelhos no
Juvêncio Matos, existe um aparelho mais moderno, que é publico e é
do Estado de verdade; outro é arrendado de uma médica, mas que o
serviço está funcionando. A outra máquina é outra tentativa de fazer
uma terceira endoscopia, a criança já tinha feito duas endoscopias, o
deputado Wellington colocou que a criança nunca tinha feito endoscopia.
A criança fez endoscopia, o caso da criança é delicado, não merecia
estar sendo exposto dessa forma, mas está sendo bem atendido. Nesse
exato momento, inclusive, a equipe médica está decidindo se já faz
outro procedimento, que é um gastrostomia para ajudar, porque,
segundo a mãe, inclusive me falou ontem, que se a criança não estiver
gripada, ela consegue se alimentar e ela está conseguindo se alimentar.
Mas, por conta dessa toda situação, está fazendo uma nova reanalise
se não faz logo essa cirurgia, porque o procedimento, a conduta médica
está correta, tem um relatório da médica aqui dizendo: que a endoscopia
digestiva alta foi realizada no dia 9 de novembro, outro exame foi
realizado no dia 11 de novembro e que a sonda conseguiu entrar onze
centímetros, ou seja, tem todo um prontuário, foi solicitada então a
dilatação esofágica, foi solicitado parecer para a cirurgia infantil que
avaliou o caso e programou uma gastrostomia para o dia 11 de
dezembro, e orientou a realização previa do trânsito esofágico que foi
realizado em 14 de dezembro, mostrou livre passagem do contraste
para a cavidade estomacal. A gastrostomia foi suspensa porque a
criança estava se alimentando por via oral e foi solicitada então
dilatação esofágica por via endoscópica, ou seja, é outro procedimento.
Então não existe o padecer, não existe a negligência, o que existe é o
bem cuidado e o bem trato naquela criança. Como todas as crianças do
Juvêncio Matos, inclusive foi colocado aqui pelo Deputado Wellington
que a situação atinge milhares e milhares de crianças, não é, senhores,
todo o dia o hospital faz o procedimento, todo dia tem procedimento
no Hospital Juvêncio Matos e o que eu subi à tribuna de segunda-feira,
de terça, foi que eu tinha certeza de que esse serviço estava sendo
oferecido, Deputado Rogério Cafeteira, como está. Agora, eu lamento
muito e muito me entristeço e eu faço uma alerta aqui ao povo do
Maranhão, com certeza, por conta de ser um ano eleitoral, mais situações
como essa vão aparecer. Mais situações como essa vão aparecer de
deputado aqui querer fazer teatro para tentar colocar uma população
inteira contra o Governo que está mudando a gestão do Estado do
Maranhão, mudando a realidade do povo do Maranhão, principalmente
na saúde pública. Vai continuar e está aqui o relatório, a criança fez a
endoscopia e continua se alimentando por via oral e a equipe médica
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está constantemente avaliando o caso. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Eu
quero aqui, Senhor Presidente, destacar que acabo de participar, no
Bairro da Ilhinha, da abertura da Campanha “Março Lilás”. Esta é uma
campanha desenvolvida pela Fundação Antônio Jorge Dino que tem à
frente o Hospital do Câncer Aldenora Bello e que é de fundamental
importância na prevenção e também para ajudar...

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, pediria que a Mesa pudesse pedir o silêncio aqui que eu
queria ouvir o pronunciamento do Deputado Eduardo Braide. Perdoe-
me, deputado, por lhe interromper.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, senhoras deputadas, peço que nós
prestemos atenção no pronunciamento do Deputado Braide que está
na tribuna.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço
a consideração do Deputado Rogério Cafeteira e a ponderação de V.
Ex.ª, Presidente. É uma campanha da maior importância. Para que V.
Ex.ªs. tenham ideia, no Maranhão, a incidência do câncer do colo de
útero, que é o que se pretende prevenir com a campanha do Março
Lilás, é maior do que o câncer de mama. Então é o tipo de câncer que
mais acomete as mulheres maranhenses e, segundo a previsão do Inca,
Instituto Nacional de Câncer, durante o ano de 2018, mais de mil
novos casos devem ser detectados de câncer de colo do útero. Então,
essa é uma campanha que acontecerá em diversas comunidades da
região metropolitana do nosso Estado e certamente no decorrer da
campanha poderá ser inclusive levada a municípios do interior do
nosso estado. Embora seja uma campanha voltada para as mulheres, já
que se trata de câncer de colo de útero, mas todos nós podemos dar
nossa contribuição, especialmente os homens. E essa contribuição pode
vir na forma de ajudar a campanha Março Lilás com aquisição desta
camisa, que é a camisa da Campanha Março Lilás, que é vendida na
sede da Fundação Antônio Jorge Dino ao preço de R$25,00. Todos os
recursos adquiridos por conta das vendas desta camisa serão revestidos
para a campanha Março Lilás. Então acho que é uma campanha que
deve ter o acolhimento de todos, mulheres, homens, todos aqueles que
lutam para que essa situação do câncer possa ser diminuída em sua
incidência com prevenção e diagnóstico precoce ou também ajudando
no tratamento, que é o caso do Aldenora Bello e de outras entidades
hospitalares que fazem ao longo do Maranhão. Fica, portanto, aqui,
Senhor Presidente, o nosso registro da abertura oficialmente da
campanha “Março Lilás” no dia de hoje, no bairro da Ilhinha, aqui em
nossa capital, mas que será estendida não só para o mês de março, mas
também a outros meses, tendo em vista a necessidade de prevenção e
diagnóstico precoce do câncer que mais acomete as mulheres
maranhenses. A campanha não é voltada só para a prevenção, mas
também realiza exames gratuitos de papanicolau e depois os resultados
serão entregues às mulheres que fizerem o exame. Existe um atendimento
móvel que está sendo feito por uma unidade que foi doada pelo
Consulado do Japão e aqui quero parabenizar a atitude do Consulado
do Japão em doar essa unidade móvel para a Fundação Antônio Jorge
Dino porque certamente ajudará a levar essa campanha a todas as
comunidades onde ela puder chegar e a fazer o seu papel na luta contra
o câncer do cólon de útero que é essa campanha belíssima do “Março
Lilás” Senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Projeto de lei de autoria do Deputado Stênio Rezende.
Deputado ausente. Projeto de lei, de autoria do Deputado Bira do
Pindaré, que considera patrimônio cultural imaterial do Maranhão o
Festejo de São José de Ribamar. Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a
segundo turno. Projeto de Lei 053/2017, de autoria do Deputado Rafael
Leitoa. (lê). Com parecer favorável das comissões. Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de Lei de autoria do Deputado
Rafael Leitoa, que dispõe sobre instituir no calendário oficial de eventos
do estado do Maranhão o dia da reforma protestante.  Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa nº
010, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, (lê). Depende
de parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Suspendo a Sessão
para que a CCJ emita o parecer sobre esse projeto.

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 Resolução Legislativa 010/2018, de autoria do
Deputado Professor Marco Aurélio, foi aprovado por unanimidade na
comissão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em discussão o projeto de resolução 010. O Deputado
Professor Marco Aurélio está ausente da Sessão. Fica transferido para
a Ordem do dia da segunda-feira. Projeto de Resolução Legislativa
047. Retificando, Projeto de Resolução Legislativa 033, de autoria da
Mesa Diretora, que altera a Resolução Legislativa nº 800, de 14 de
setembro de 2016, que dispõe sobre o Parlamento Estudantil. Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa
n.º 043/17, de autoria do Deputado Rafael Leitoa. (lê). Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai para segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa
n.º 047/17, de autoria do Deputado Othelino Neto. (lê). Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai para segundo turno. Requerimentos à deliberação do
Plenário: Requerimento n.º 036/2018, de autoria da Deputada Valéria
Macedo. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 057/2018, de
autoria da Deputada Valéria Macedo. (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 058/2018, de autoria do Deputado Roberto Costa.
(lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Os três projetos que aprovamos
o requerimento de urgência, ficarão na Ordem do Dia de segunda-feira.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Senhor
Presidente, o som do Plenário está muito baixo. Vossa Excelência poderia
pedir para aumentar um pouquinho.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço à Mesa que verifique a questão do som. Requerimentos
à deliberação da Mesa: Requerimento n.º 053/2018, de autoria do
Deputado Zé Inácio. (lê). Deferido. Requerimento n.º 054/2018, de
autoria do Deputado Zé Inácio. (lê). Deferido. Requerimento n.º 056/
2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso. (lê). Deferido.
Inclusão na Ordem do Dia de segunda-feira, além dos projetos a que já
fiz referência: Requerimento n.º 059/2018, de autoria do Deputado
Bira do Pindaré, Requerimentos n.º 060 e 061/2018, de autoria da
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Deputada Nina Melo, Requerimento n.º 062/2018, de autoria do
Deputado Júnior Verde.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

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

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (Questão de Ordem)
– Senhor Presidente, o Deputado Wellington pediu para usar o Grande
Expediente e eu queria ceder, se for possível, com a sua anuência.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – V. Ex.ª vai ceder para o deputado Wellington?

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Positivo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington, a tribuna está à sua espera por trinta
minutos, com apartes. Deputado Sousa, aí V. Ex.ª declina e o deputado
Wellington utiliza o Grande Expediente, de hoje.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores quer nos acompanham através da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja Louvado. Senhor Presidente,
o deputado Rafael me antecedeu durante o Pequeno Expediente e disse
que era para concluir o assunto. Eu vou fazer minhas as palavras do
senador Mão Santa. Mão Santa muitas vezes quando iniciava um
pronunciamento no Senado Federal, enquanto senador, ele dizia: Atentai
bem! Mão Santa dizia: Atentai bem! Deputado Rafael Leitoa, atentai
bem! Solicito a atenção de V. Ex.ª e faço minhas as palavras do senador
Mão Santa, atentai bem. O Senhor nos ensina que diante da honra vem
a humildade. V. Ex.ª ocupou a tribuna e podia ter reconhecido no nosso
embate, mas V. Ex.ª não teve a humildade para reconhecer e eu tenho
que ocupar novamente a tribuna desta Casa para fazer os devidos
esclarecimentos. Quando eu ocupei a tribuna, nesta segunda-feira, nesta
Casa, eu destaquei e fui bem claro, eu quero tratar de um assunto, que
é de suma importância dos hospitais públicos do Estado do Maranhão,
eu quero trazer à tribuna desta Casa a situação de um garoto de um ano
e oito meses, está esperando fazer endoscopia, no Juvêncio Matos,
quando de costume não ia fazer uma denúncia, eu solicitei, supliquei,
pedi. Inclusive apresentei uma Indicação ao Governo do Estado e ao
Secretário Carlos Lula, para que consertassem um aparelho de
endoscopia do Juvêncio Matos e eu continuei, a criança ingeriu soda
cáustica, fazendo tratamento e aguardando endoscopia e eu vou me
ater, no meu pronunciamento, somente a isso, no meu pronunciamento
de segunda. Já fiz uma Indicação, hoje, ao secretário de Saúde do
Estado, e ao governador Flávio Dino, e vou me a ter somente a isso,
repeti pela segunda vez. Ao solicitar, ao pedir ao Governo do Estado
para que possa consertar a máquina de endoscopia que está quebrada.
No verso: Governador Flávio Dino, por gentileza, eu solicito
encarecidamente, encarecidamente, em nome daquela mãe de Santa
Inês, está com filho padecendo há um mês, no Juvêncio Matos, porque
ingeriu soda cáustica e está precisando fazer endoscopia, este foi o
meu pronunciamento. O Deputado Rafael Leitoa distorceu, aproveitou-
se da minha ausência, assim como já fez com outros parlamentares, a
exemplo do Deputado Alexandre Almeida, na ausência do Deputado
Alexandre Almeida, e pela sexta vez consecutiva se aproveitou da
minha ausência. Eu estava numa audiência pública na OAB e o Deputado
Rafael Leitoa veio com o seguinte discurso: seria sobre uma denúncia
que o Deputado Wellington fez aqui com relação à criança. Eu li o meu
pronunciamento e eu não fiz denúncia, eu solicitei, supliquei
encarecidamente ao Governador Flávio Dino que pudesse atender essa
criança que estava padecendo no hospital. E o Deputado Rafael Leitoa

disse: “Tenho as informações concretas da Secretaria de Saúde de que
este aparelho nunca esteve quebrado”. Hoje o Deputado Rafael Leitoa
disse que tinha as informações concretas de que a criança estava sendo
bem atendida, então já mudou de ontem para hoje. Eu não questionei
com relação a atendimento, mesmo precariamente, a criança está sendo
atendida, mas o que eu questionei foi a máquina quebrada, e ele destacou
e foi bem claro: “Tenho as informações concretas de que o aparelho
nunca esteve quebrado. Então é de se lamentar e era um absurdo, no
mínimo uma irresponsabilidade, de um aparelho ficar quebrado por
mais de 30 dias”. Não são palavras minhas, palavras do Deputado
Rafael Leitoa de que no mínimo seria irresponsabilidade uma máquina
estar quebrada há mais de 30 dias. Chamando o governador de
irresponsável, o secretário de Saúde de irresponsável, que a máquina
jamais poderia estar quebrada há 30 dias. Vamos aos fatos: ontem
quando cheguei ao Juvêncio Matos, o Deputado Rafael Leitoa já estava
lá. Ontem o Deputado Rafael Leitoa foi surpreendido pela mãe da
criança que veio à Assembleia Legislativa. A criança continuou sendo
acompanhada pela avó, em nenhum momento a criança ficou só. A mãe
veio de livre e espontânea vontade para colocar a verdade dos fatos.
Deputado Rafael Leitoa falseou a verdade e a mãe ontem, quando eu
perguntei pelas gravações, a imprensa está toda de prova, quando
perguntei daqui da tribuna: “Disseram para a senhora que a máquina
estava quebrada ou que não estava quebrada?”. Ela confirmou que a
máquina está quebrada. Ontem o Deputado Rafael Leitoa foi ao Juvêncio
Matos e conversou com o diretor, logo depois eu também conversei
com o diretor que confirmou que a máquina estava quebrada. ‘Ah, é
uma pinça que não pode fazer um trabalho menor, mais detalhado’.
Meu amigo, se o seu carro quebrar a ignição, ele está quebrado, ele não
funciona e ponto final. Não me interessa se é uma pinça, se é um
parafuso, a máquina está quebrada. A máquina está quebrada! A máquina
está quebrada! Eu queria que o Deputado Rafael Leitoa estivesse quando
eu perguntei para o diretor: “Diretor, o Deputado Rafael Leitoa falou
na tribuna da Assembleia que a máquina estava funcionando. Eu preciso
saber se foi o senhor ou alguém da equipe médica que passou a
informação”. “Deputado, daqui ninguém passou essa informação. A
máquina está quebrada”. Então, o Deputado Rafael Leitoa falseou a
verdade com a informação de alguém, ou do governo do estado, ou do
secretário de Saúde, porque o diretor falou que a máquina está quebrada,
a mãe da criança confirmou que a máquina está quebrada. O Deputado
Rafael Leitoa vem falar de teatro, vem falar de fantoche. Senhoras e
senhores, eu trabalho com muita responsabilidade. Deputado Rafael
Leitoa, não é por que eu tenha tido menos votos que V. Ex.ª. Não me
diminui em nada, não me desqualifica em nada, não me descaracteriza
em nada. A votação que V. Ex.ª teve e a votação que o Deputado
Josimar de Maranhãozinho teve com quase cem mil votos não tem
distinção nenhuma no parlamento estadual, não me diminui em nada.
V. Ex.ª, sim, deveria olhar para o passado enquanto estava suplente
querendo garantir a vaga na Assembleia Legislativa. Eu não posso
ofender V. Ex.ª. Dizer que V. Ex.ª era um fantoche. Mas V. Ex.ª, eu
quero só relembrar alguns fatos importantes à memória de V. Ex. ª: CPI
da Saúde, CPI da Saúde. V. Ex.ª deveria se envergonhar da CPI da
Saúde. Vinte e oito assinaturas. Tem a assinatura do Deputado
Wellington aqui. Eu tenho assinatura da saúde de 2017 somente a
assinatura do Deputado Eduardo Braide e do Deputado Max Barros.
Quem é fantoche nesta Casa? Quem faz teatro nesta Casa? V. Ex.ª
solicitou a CPI da Saúde, cadê o resultado da CPI da Saúde? Cadê o
resultado? Se V. Ex.ª quer investigar a saúde no Maranhão, quer mostrar
que não tem caos, que não tem problema, assine aqui a CPI da Saúde.
Têm três assinaturas, do Deputado Eduardo Braide, Deputado Max. E
eu coloco à disposição de V. Ex.ª. Se V. Ex.ª não faz teatro, não é
fantoche e quer esclarecer sobre a saúde no Maranhão, assine a CPI da
Saúde. Vamos convocar a mãe da criança para saber se ela está mentindo.
E ela falou ontem perante a imprensa que a máquina está quebrada. O
diretor confirmou que a máquina está quebrada. Assine a CPI da Saúde.
Vamos convocar a mãe da criança, para saber se ela não está padecendo
há um mês. Está padecendo há três meses. Assine a CPI da Saúde. Se
não tem caos na saúde, por que o hospital de Santa Inês, que tem 100
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leitos funciona apenas 30? Por que não funciona os outros 70? Se não
é caos na saúde, por que os centros de hemodiálise, Deputado Eduardo
Braide, não estão funcionando? As pessoas padecem para fazer
hemodiálise. Deputado Rafael Leitoa, Deputado Vinícius Louro,
Presidente, tem orador na tribuna. Eu tenho deputados que não estão
atentos ao pronunciamento, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Presidente Fábio
Macedo, Deputado Wellington está falando com V. Ex.ª.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Desculpe Deputado Wellington, pois não.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Só pedindo atenção. Senhoras e senhores, o que eu mais respeito nesta
Casa são as sessões plenárias. E eu ouso, eu desafio qualquer deputado
que eu tenho sido desrespeitoso. Eu sou um dos deputados mais atentos
em todos os pronunciamentos. Sou um dos primeiros a chegar e último
a sair. Eu ouço todos os pronunciamentos. Já questionei...

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Deputado
Wellington, se V. Ex.ª puder...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Eu só vou concluir, Deputado Sousa Neto. E já fiquei várias vezes até
o final esperando, às vezes, para falar, devido o respeito que eu tenho
a todos os parlamentares. Seja da base, seja da oposição, do meu bloco
independente, respeito todos os parlamentares. Então, Senhor
Presidente, só atenção no pronunciamento que creio que seja de suma
importância para o estado do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Deputado
Wellington, me conceda um aparte?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Bira, concedo já, logo após o Deputado Sousa Neto, só
concluir o raciocínio, por gentileza. Duas operações da Polícia Federal
já no Governo Flávio Dino, um com desvio de milhões de reais sacados
na boca do caixa, contratos antigos ainda com o IDAC, que
permaneceram na atual gestão. Faltam os esclarecimentos devidos.
Logo depois outra operação da Polícia Federal e que no relatório da
Polícia Federal, não sou eu que estou dizendo, dizendo que a prática
continuava reiterada vezes. A corrupção continuava de reiteradas vezes.
E, mais uma vez, uma operação da Polícia Federal em que prenderam
agentes, ex-agentes da administração pública estadual. Eu pergunto,
mais uma vez: se não tem caos, se não tem problema, duas operações
da Polícia Federal com desvio e com escândalos na Saúde, se não tinha
problema nenhum, por que V. Ex.ª se omitiu de assinar a mesma CPI
que V. Ex.ª havia solicitado nesta Casa? Então, senhoras e senhores,
para restabelecer a verdade, a mãe da criança veio à Assembleia Legislativa
e confirmou. Se eu fosse Governador Flávio Dino, se eu fosse o
governador do Estado eu iria chamar atenção do deputado da minha
base que criou toda uma celeuma sem necessidade. Na segunda-feira eu
vim solicitar ao Governo Flávio Dino atenção, eu vim solicitar ao
Governo Flávio Dino que pudesse consertar a máquina. O Deputado
Rafael Leitoa meteu os pés pelas mãos e toda essa celeuma sem
necessidade. Mas é bom porque temos a oportunidade de discutir a
Saúde no Estado do Maranhão. Deputado Sousa Neto, com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (aparte) –
Deputado Wellington, quero primeiramente parabenizar V. Ex.ª pelos
esclarecimentos, na verdade, que está levando a essa tribuna. E
Deputado Rafael, com todo respeito a V. Ex.ª, eu também fui procurado
ontem, aproveitei que o Deputado Wellington estava falando desse
caso específico, sobre esse acidente domiciliar que aconteceu com o
Valdeilson e no final da tarde os pais me ligaram e realmente disse que
V. Ex.ª esteve lá no local, com todo o respeito, e V. Ex.ª constatou que

realmente a máquina estava quebrada, igual o Deputado Wellington
está falando na tribuna. Dizer também que a família me constatou,
Deputado Wellington, isso que é mais grave, isso é que mais chateia as
pessoas, que depois que V. Ex.ª entrou no caso e veio à tribuna trazer
esse sofrimento dessa criança que está há 03 meses precisando de uma
endoscopia, Deputado Rafael, com todo respeito a V. Ex.ª, eles falaram
que a partir de agora a situação para a família piorou. Está aqui o relato
da mãe, depois vou dar ao Deputado Rafael os áudios que recebi por
WhatsApp, que agora estão sendo retaliados dentro do próprio
hospital. A mãe está sendo vista de outra forma agora, ela me pediu até
pelo amor de Deus para eu conversar  com qualquer  pessoa da  base
que  ela  não queria politizar, mas como está  numa  agonia  de  90 dias,
nesse caso, me pediram: Conversa com o Deputado Rafael, conversa
com o Deputado Antônio Pereira, que é o Presidente da Comissão de
Saúde,  com  o Deputado Levi, com qualquer pessoa, ajude meu filho,
porque se não tiver como fazer na rede pública, eu como deputado
aqui, independente da questão partidária, posso ajudar a fazer esse
exame na rede particular, não tem problema nenhum.  Agora, diz que
depois que Vossa Excelência, está aqui, depois vou mostrar para o
Deputado Rafael, depois que Vossa Excelência trouxe para tribuna
esse caso retaliaram a família lá dentro, eles estão lá numa situação
ruim, inclusive até para atendimento, até a mãe quando procura um
enfermeiro ou uma pessoa lá dentro diz assim: “Calma, que depois a
gente vai falar com a senhora”. E o Deputado Rafael ontem esteve lá, é
verdade, Deputado Rafael? E a mãe disse que Vossa Excelência saiu de
cabisbaixo porque viu que realmente foi constatado que o aparelho não
funciona, infelizmente, foi o relato da mãe e Vossa Excelência vai ter
direito a escutar o áudio aqui e eu estou respeitosamente falando com
Vossa Excelência e que o Deputado Wellington está coberto de razão
que realmente não funciona o aparelho e a criança está como disse a
mãe, ficando já em estado deplorável por não ter o atendimento devido.
Eu queria só acrescentar isso para Vossa Excelência, conheço a família,
depois que vieram, depois de tanto desespero, dizer que me olharam
ontem aqui no plenário e dizer: “Sousa vê se tu podes ajudar o Wellington
nessa causa”. Eu falei: Vou fazer o que for possível, vou conversar com
o Deputado Rafael, conversar com quem for da base do governo, até
solicitar ao Deputado Bira que é muito amigo lá do Secretário, do
Governador, para poder sensibilizar, porque quando entra numa birra,
questão do governo, o governo quando começa nessa birra, aí mesmo
que eles viram as costas. É como a mãe falou aqui, ela relatou, a Nildinha
falou desse jeito: “Sousa, depois que politizaram, que entraram e o que
Wellington subiu ao plenário, à tribuna para falar sobre o caso do meu
filho, a situação se agravou, viraram as costas para todo mundo dentro
do hospital”. Eu só queria só para acrescentar a V. Ex.ª que realmente
o aparelho não está funcionando, Deputado Rafael, é a constatação da
mãe que viu V. Ex.ª sair cabisbaixo ontem de dentro do hospital.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Obrigado, Sousa Neto, Deputado Bira do Pindaré com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado
Wellington, em seguida, se V. Ex.ª permitir, eu gostaria de um aparte.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (aparte) –
Eu não acompanhei o caso concreto e sei que ouvi e pode ter havido
alguma dificuldade, algum problema e isso na verdade não é só no
sistema público que acontece, no sistema privado também acontece,
nos melhores hospitais do Maranhão, ou do Brasil, aqui, acolá acontece
algum problema no atendimento. O que me chama atenção é V. Ex.ª
transformar um caso desses para usar isso como um elemento, que na
compreensão de V. Ex.ª comprova que há um caos na saúde pública do
Maranhão, eu acho que essa afirmação é que é exagerada, porque V.
Ex.ª deve lembrar muito bem que o Governador Flávio Dino quando
recebeu o governo não existia hospital, em Santa Inês, macrorregional,
não existia em Pinheiro, não existia em Balsas, não existia em Imperatriz.
Alguns aqui que eu me lembrei neste momento. Não havia hospital de
traumatologia, não havia Projeto Sorrir, não havia Projeto Ninar. Então
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me parece que nós tivemos um avanço muito grande, mas V. Ex.ª faz
um esforço tão grande para querer dizer que há um caos, isso me
parece exagerado da parte de V. Ex.ª, permita-me fazer essa observação,
porque eu até compreendo que V. Ex.ª cumpre o seu papel como
deputado de oposição, eu fui de oposição, eu sei o que é ser de oposição
e fizemos uma oposição aqui muito responsável nesta Casa. Todas as
questões que nós trouxemos para cá tinham fundamento e não havia
essa envergadura que V. Ex.ª tenta dar sem corresponder à realidade.
Então eu acho que isso precisa ser ponderado na posição de V. Ex.ª.
Em relação às críticas, eu acho que é normal V. Ex.ª questionar um
atendimento que faltou para alguém e tal, acho até importante que V.
Ex.ª continue fazendo isso, agora dizer que existe um caos, que por
causa disso há um caos, eu acho que exagera na conclusão, de maneira
que eu acho que seria importante se V. Ex.ª pudesse fazer uma avaliação
com mais profundidade, inclusive comparando com o que existia antes,
para a gente tirar a seguinte conclusão: se avançou ou se não avançou
e que tem por fazer. Óbvio que tem muito por fazer. O Maranhão, nós
herdamos um estado com abandono de 50 anos de uma oligarquia que
dominava o Estado e que quer voltar ao poder a qualquer custo depois
de ter deixado o estado abandonado, nas últimas posições do ranking
em qualquer indicador social que V. Ex.ª escolher. Esse era o Maranhão,
mas agora você começa a construir um caminho de transformação e,
óbvio, os resultados não vêm tudo agora, ainda tem muito por fazer.
Isso nós temos que reconhecer. Mas muito já foi feito e, portanto, não
corresponde ao que Vossa Excelência está dizendo. Eu acho que essa
ponderação seria necessária dentro da sua fala, do seu pronunciamento,
do seu posicionamento aqui em relação a essa questão da saúde pública
no estado do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Deputado
Wellington, assim que possível me conceda um aparte.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Sousa Neto, já passei logo de imediato ao Deputado Bira,
mas aí só para não perder o raciocínio, já que tem o Deputado Rafael e
o Deputado Eduardo Braide para falar. Primeiro que causa estranheza
porque nos embates políticos há perseguição, tudo bem, não aceitável,
mas compreensível principalmente porque quem hoje detém o poder
faz esse tipo de trabalho de retaliação com a oposição, com os
independentes, com quem já esteve na mesma linha de atuação. Enfim,
mas perseguir, retaliar o cidadão, a mãe de uma criança é lamentável.
Logo que terminar, eu vou ouvir o áudio com Vossa Excelência e já
declarei ontem que vou judicializar, vou levar ao conhecimento do
Ministério Público toda essa situação. Deputado Bira do Pindaré,
fazendo as três considerações pertinentes, o caso na verdade, como eu
iniciei o meu relato, foi uma simples indicação e um modesto
pronunciamento solicitando ao governo do estado que recuperasse,
consertasse a máquina, simples. Meu pronunciamento, já li as partes
principais e no meu relato, no meu pronunciamento não tem tom de
denúncia e, no final, ainda peço encarecidamente que conserte a máquina.
Mas na ânsia de atacar a oposição, na ânsia de defender o Governo do
Estado, o Deputado Rafael Leitoa faz assim, já aproveitou na minha
ausência seis vezes nesta Casa, a ausência do Deputado Alexandre
Almeida. Ele não respeita nem a ausência do Deputado. E eu tive que
fazer defesa novamente e quando eu fiz isso ontem, eu fiz com a
presença da mãe, porque a mãe ouviu e viu o pronunciamento do
Deputado Rafael Leitoa. E ela disse que ele estava falseando a verdade,
e ela veio até esta Casa. Terceiro, V. Ex.ª fala que não é caos. E por que
não estão funcionando os centros de hemodiálise no estado do
Maranhão? V. Ex.ª tem o direito de defender o Governo do Estado, as
ações do Governo como foi oposição no passado. E eu defenderei o
direito de V. Ex.ª falar. Defender muito embora não concorde, muito
embora eu tenha opinião contrária. Muito embora eu não faça parte de
oligarquia e eu não sou “dinista” e nem “sarneysista”. Eu fui eleito na
mesma linha que o Governador Flávio Dino. Mantive contato com o
Governador Flávio Dino uma única vez, lá no PPS. E de forma respeitosa,
eu peguei meu cartaz, meu material e percorri 25 municípios do interior

do estado levando a foto de Eduardo Campos, de Marina, Flávio Dino,
Roberto Rocha, Eliziane Gama, pedindo votos para o Governador
Flávio Dino, sem pedir um santinho, um combustível, uma ajuda de
custo que fosse. E durante dois anos nesta Casa, eu falei as verdades
que precisavam ouvir. E todas às vezes que ocupava a tribuna desta
Casa, às vezes, eu era criticado pela oposição, porque eu deixava bem
claro: Sou da base do Governador Flávio Dino, muito embora eu preciso
defender os policiais, preciso defender os professores. Eu não sou
oligarca, não faço parte da oligarquia. Eu não conheço a família Sarney.
Eu não ando na casa de Sarney. Tenho contato, hoje, com o Deputado
Adriano e eu nem o chamo de Adriano Sarney, é Adriano. E o pouco
contato que eu tenho com o Deputado Adriano é um deputado
trabalhador. Está na mesma ala que o Deputado Wellington. E todas as
vezes que eu saio da Assembleia à noite, às vezes, meia-noite, eu já
encontrei o Deputado Adriano. Continua trabalhando e mesmo assim
nunca vim defender o grupo Sarney, nem oligarquia. Pelo contrário,
mas as considerações que eu faço é como deputado da atual legislatura.
Eu fui eleito para a atual legislatura. E na atual legislatura, mesmo
sendo da base do Governo e agora fazendo oposição com
responsabilidade ao Governo Flávio Dino, todas as vezes que eu faço
oposição, que eu denuncio, eu faço com responsabilidade. Eu fui à
cidade de Imperatriz e antes de participar de audiência, eu peguei um
moto-táxi e fui percorrer os lagos, os rios em Imperatriz. Participei da
audiência e ofereci denúncia ao Ministério Público, à Polícia Federal,
ao Ministério Público Federal. Eu faço com responsabilidade. Solicitei
ao Secretário Clayton Noleto, no dia 27 de dezembro, as informações
da Beira Rio, até agora nada. Vou oferecer denúncia agora ao Ministério
Público. Eu faço com responsabilidade e ao fazer com responsabilidade,
é por isso que eu desculpo a saúde. E não é o caso somente de uma
pessoa, de uma senhora, de uma criança. Eu ontem... eu faço um mandato
popular, ouço as pessoas, me aproximo das pessoas, eu encontrei 12
pessoas da porta do Juvêncio Matos até falar com a criança, 12 mães,
todas oriundas do interior, de São João Batista, de Cajari, de Cajapió,
de Santa Inês. Por que não foram atendidos nos hospitais, nos macros
hospitais do Governador Flávio Dino, em Pinheiro? Em Santa Inês?
Eu fiquei com esse questionamento. A última era uma adolescente que
estava fazendo um exame e que pegou uma van, com o pouco recurso
que tinha, saiu do interior, entrou na van e veio fazer exame aqui no
Juvêncio Matos. Então são indagações, questionamentos de um
deputado que estudou em escola pública, de um deputado que não
perdeu suas raízes, de um deputado que defende os policiais, de um
deputado que defende os professores que estão fazendo manifestação
lá em frente ao Liceu contestando os dados, os números do Governo
Flávio Dino. É um deputado que não esqueceu suas origens. É um
deputado que mesmo na base, fiz as críticas pontuais que o Governo
não gostaria de ouvir, que o Governo não quis ouvir. E hoje ao fazer
oposição... eu não estou na oposição, estou no Bloco Independente.
Respeito a oposição, respeito a Deputada Andréa Murad, respeito o
Deputado Adriano Sarney, respeito todos da oposição, mas eu faço
uma oposição independente. Não é que eu seja isolado, que eu não
tenha lado, não. Mas deixei bem claro, não sou sarneysista e nem sou
dinista, sou o Deputado Wellington do Curso, eleito honrosamente
com 23 mil votos, sem prefeito, sem vereador, sem liderança, que me
trouxe a esta Casa e eu tenho honrado o mandato, diuturnamente, em
defesa da população do estado do Maranhão. Deputado Rafael Leitoa,
com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) -
Deputado, só para esclarecer essa situação que V. Ex.ª coloca, que foi
graças a minha fala, na verdade foi graças à sua fala essa denúncia de
situação caótica, que insisto em dizer que não existe e insisto em dizer
que o serviço continua sendo oferecido no Hospital Juvêncio Matos. É
um caso específico. E existe um aparelho mais moderno que realmente
apresentou um defeito, antes inclusive do caso, por isso que a criança
já fez duas endoscopias, ela já fez o procedimento, certo? Precisa fazer
outro, claro, mas essa máquina, que inclusive V. Ex.ª pede a solicitação,
V. Ex.ª poderia também ter visitado o hospital, antes de inclusive de
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fazer a referida denúncia. No dia 09 de janeiro, depois de todo o trâmite
que já havia sido conversado em outubro, em novembro, em dezembro,
porque tem que ter a solicitação, tem que ter o reparo, tem que fazer a
análise da máquina, dia 09 de janeiro foi solicitada a ordem de serviço
para o conserto e reparo da máquina. Uma das peças dessa máquina é
importada, vem de fora do país e a previsão de ela ser restabelecida é
agora no mês de março. Mas não significa dizer que a criança não fez o
procedimento. E é a isso que a gente está se referindo quando V. Ex.ª
coloca a situação de caos na Saúde do Maranhão. Então estamos aqui
com as solicitações e que de fato ocorreu e que a gente presenciou
ontem. Eu quero me referir aqui à questão do Deputado Sousa.
Deputado, eu não vou entrar nessa situação desse nível, porque existe
lá a situação da médica que tem se esforçado desde o início do caso, que
V. Ex.ª acredito que não conversou com ela, mas eu sugiro que converse,
que é a Doutora Luciana de Medeiros Brás, que acompanha esse caso
desde o início e que V. Exa. também deve olhar, inclusive, Deputado
Sousa, eu gostaria que V. Exª ouvisse também o outro lado, ouvisse os
profissionais que estão cuidando da criança, porque lá são profissionais
e eu percebi a força de vontade dos profissionais, não só de um mas de
vários que estão tendo atenção com a criança, e a médica, já solicitou a
presença do Conselho Tutelar, não precisa V. Exa. judicializar, porque
a médica já chamou o Conselho Tutelar para acompanhar o caso mais
de perto.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Mas quem decide sou eu, Senhor Deputado, não é o senhor que diz o
que eu preciso ou não preciso.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Deputado, tenha
mais respeito, se alguém respeita a questão...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado,
só para concluir, então, existe o Conselho Tutelar acompanhando o
caso, as providências com relação ao  Vandeilson todas estão sendo
tomadas, não existe a situação de caos, como V. Exª coloca e como V.
Exa. coloca, não é um simples discurso. V. Exª agride voluntariamente
o governo e o governador Flávio Dino, nessa situação...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – A
máquina está quebrada ou não está quebrada, Deputado?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – E é isso que
eu estou me referindo, que o serviço continua sendo oferecido à
população do Estado do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – A
máquina está quebrada ou não está quebrada, Deputado?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Uma das
máquinas que pertence ao Governo do Maranhão, que poderá ser
utilizada na criança está com defeito, sim, mas a máquina que estão
utilizando na criança...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado, três meses estão dizendo para a senhora que a máquina está
quebrada, Deputado, vamos parar com essa mentira, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Mas o
procedimento foi feito, Deputado, o procedimento foi feito na
máquina...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Pare de falsear a verdade, Deputado. Pare de falsear a verdade.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Essa máquina
é uma das alternativas...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Enquanto o Governo mente, enquanto o Governo mente, a população
padece. O senhor defende o Governo, eu defendo a população do
Estado do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – E outra só
para concluir, Deputado, calma, vamos fazer o debate no tom adequado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Eu estou calmo. Só me responda.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – A outra
situação, é que o instituto, inclusive já solicitou, Deputado Sousa
Neto, o exame na rede privada, que, segundo o Instituto Acqua, o
Hospital UDI, que é um dos hospitais que tem o aparelho similar ao
do Governo do Estado, não tem agendamento até o final do mês de
março, ou seja, até na rede privada há dificuldade de se fazer esse
exame, até porque esse exame, eu tive a informação, que custa em
torno de R$ 400,00 que inclusive a família, juntou amigos, já estava...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Não quero contrariá-lo, mas lá no São Domingos...

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (aparte) – A gente
vai consegui uma liminar judicial, porque um caso de urgência desses
precisa de uma liminar judicial.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Wellington, por favor, conclua seu
pronunciamento que já ultrapassou quatro minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – É
assunto importante. Mas eu vou precisar conceder a palavra ao
Deputado Eduardo Braide, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) – Para
concluir. Deputado Sousa Neto, segundo o procedimento clínico e eu
não sou médico, eu sou engenheiro, e o caso da criança não é de urgência,
é um caso de eletividade. Ela está regulada...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado, vai dizer isso para uma criança de um ano e oito meses que
ingeriu soda cáustica, Deputado, pelo amor de Deus, há três meses
agonizando.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (aparte) - Deputado
Rafael, não queira justificar o injustificável, Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – O que eu
quero é que V. Ex.ª escute também o quadro profissional...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Rafael, por gentileza, conclua seu
aparte.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) – Só
para concluir. Aqui fica mais uma vez caracterizado a intenção de V.
Ex.ª, que não é o atendimento à criança, é polemizar, é fazer o teatro
que V. Ex.ª é especialista.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (aparte) – Só para
esclarecimento de dez segundos. Eu não falei aqui da questão dos
profissionais de saúde. Estou falando da questão administrativa do
hospital. Administrativa - administrativa – por meio do Governador e
do Secretário, não foi de profissional de saúde não que eu respeito
mais de qualquer pessoa aqui.



SEGUNDA-FEIRA, 05 DE MARÇO DE 2018                                                                                  DIÁRIO DA ASSEMBLEIA18
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –

Deputado Eduardo Braide, com a palavra.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Wellington, já ultrapassou cinco
minutos. Eu vou lhe dar um minuto para V. Ex.ª concluir seu
pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (aparte) –
Deputado Wellington, quero parabenizar o pronunciamento de V. Ex.ª
e aqui repor algumas verdades. Eu vejo e ouço muito falar que o
Governador está inaugurando IEMA, que o Governador está
inaugurando hospitais, que está fazendo algumas estradas, mas tudo
isso é feito com o dinheiro do BNDES. Se nós voltarmos no tempo, o
governador e todos os seus aliados votaram contra o empréstimo do
BNDES, ou seja, se isso é ser oposição responsável, ou não sei o que
é ser oposição irresponsável, diferente do meu posicionamento e de V.
Ex.ª quando tem os empréstimos aqui, que são bons para o Maranhão,
os nossos votos são a favor do povo do Maranhão...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Empréstimo que o maranhense vai pagar com o suor do seu trabalho.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Então, a
primeira coisa que nós temos que desmistificar é esse discurso de que
tudo que está sendo feito é graças à vontade do atual governador. Nada
disso! Está sendo feito porque nós, da legislatura passada, aprovamos
um empréstimo que ele recebeu de mais de R$ 2 bilhões para poder
executar obras e serviços que, diga-se de passagem, ele foi contra. Por
se tratar e já estamos falando de IEMA, eu nem tratei desse assunto
hoje, mas vejo as pessoas subindo na tribuna para dizer que vai ter
inauguração do IEMA de Santa Inês, pois é bom checar o porquê de o
IEMA de Chapadinha estar em greve, os trabalhadores lá que que há
dois meses não recebem os seus salários. Então que essa denúncia
chegue até o governador e ele mande apurar, porque não pode inaugurar
um em Santa Inês, enquanto está tendo greve no IEMA de Chapadinha
por conta dos trabalhadores que paralisaram as obras desde o dia 21 de
fevereiro. Então é bom que cheque isso, se ficou dinheiro em caixa,
mais de R$ 2 bilhões, para tocar essas obras e serviços que deixaram já
prontos. O que está acontecendo? Outro ponto que tem que se fazer.
Por fim, Deputado Wellington, lhe dizer com muita clareza que V. Ex.ª
está cumprindo o seu papel de fiscalizador, que compete ao deputado
estadual. Então, querer desqualificar o discurso de V. Ex.ª pelo papel
que V. Ex.ª está cumprindo de fiscalizar os atos do Poder Executivo,
quer dizer, vamos fechar as portas da Assembleia porque só está faltando
isso. Os projetos que nós aprovamos aqui, que são de interesse do
povo do Maranhão, o governador veta por motivos políticos e o que
manda para cá, quando tem urgência, já se sabe que é só para retirar
direitos. Tome como exemplo o projeto da Polícia Civil que retira
vários direitos da Polícia Civil e que só não foi votado porque veio com
uma série de erros. Agora mesmo nós temos audiência para tratar da
MP do Conselho do Esporte e do Fundo. Retirar, Deputado Wellington,
um representante da pessoa com deficiência do Conselho de Esporte,
retirar o representante da imprensa esportiva, do Conselho do Esporte,
retirar a palavra da lei que dizia que a maioria dos componentes do
Conselho tinha que ser da sociedade civil e o governador aparelhar o
esporte maranhense para fazer uso eleitoreiro... Não! Isso nós não
vamos aceitar. Eu tenho certeza de que aqui, nesta Casa, ainda tem
deputado que tem consciência e que aquele artigo que está na
Constituição dizendo que o Poder Legislativo é independente vai
começar a funcionar para valer na Assembleia do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Deputado Wellington, por favor, conclua, já se
passaram nove minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Rafael Leitoa está dizendo que eu faço teatro, fantoche, mas
vamos saber quem é fantoche, quem está sendo manipulado pelo Flávio
Dino, quem está sendo orquestrado, quem realmente está do lado do
povo, a favor da população. Deputado Rafael Leitoa, três aspectos
para poder concluir. Primeiro deles: estou aqui com a CPI da Saúde
com as assinaturas do Deputado Wellington do Curso, do Deputado
Eduardo Braide e do Deputado Max Barros. Se o senhor assinou,
estava a fim de colocar a saúde do Maranhão em pratos limpos, assine
a CPI da Saúde. É um pedido que eu faço a Vossa Excelência. Dois:
mais uma vez o que eu repeti, falei ontem e vou repetir hoje. Respeite
o mandato do Deputado Wellington. Respeite-me, já passou do tempo
de Vossa Excelência estar falando na minha ausência. Hoje está vindo
em cima diretamente do Deputado Wellington do Curso. E terceiro:
não retiro o que eu disse, não retiro o que eu disse. Enquanto o Governo
mente, a população padece pela falta de saúde.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Deputado Sousa Neto, por cinco minutos, pela
Liderança da Oposição, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente em Exercício Fábio Macedo, senhoras e
senhores deputados, deputadas, galeria, aos amigos que se encontram
na imprensa, amigos da TV Assembleia, senhoras e senhores do Estado
do Maranhão. Participei hoje, pela manhã, na Comissão de Segurança
da Assembleia de uma reunião a respeito de duas Medidas Provisórias
que estão chegando nesta Casa que foi pedido vista pelo Deputado
Eduardo Braide, que são a Medida Provisória nº 265, que trata das
gratificações e do quadro do Corpo de Bombeiros, e a Medida Provisória
nº 264, que trata sobre o reaparelhamento ou a criação de Companhias
e Batalhões em todo o estado do Maranhão. Quero dizer que isso é o
maior engodo, que isso aqui é só para mostrar a enganação que o
Governo do Estado faz com a população em torno da segurança pública.
Vou dizer por quê. Aqui na Medida Provisória, Deputado Eduardo
Braide, estão criando um batalhão da Polícia Militar em Godofredo
Viana. Só para os nossos internautas entenderem, um batalhão é
composto por três companhias. Cada companhia contem cem policiais,
ou seja, um batalhão tem que ter no mínimo trezentos policiais. Só em
Godofredo Viana, onde eles estão criando o batalhão, têm apenas quatro
policiais para desenvolver suas funções, quatro policiais! Tem que ter
no mínimo cem, no mínimo trezentos, porque tem que ter três
companhias em Godofredo Viana assim como em Buriticupu. E isso é
para mostrar a falência da segurança pública no estado do Maranhão, a
falência por quê? Porque pela primeira vez na história uma cidade do
Maranhão, Aldeias Altas, foi sitiada por bandidos, que só em um dia
explodiram dois bancos, dois correios. E a cidade ficar sitiada, com
apenas quatro policiais, isso é de uma covardia tremenda, isso é de
uma covardia tremenda. Quero dizer a V. Exas., e outra coisa. Isso
mostra a total falta de preparo do Secretário de Segurança Pública.
Mostra o desequilíbrio que o Secretário de Segurança Pública tem feito
e que eu tenho enunciado aqui nesta tribuna desde 2015. Um deputado
estadual que foi Secretário, que foi Secretário de Segurança Pública
durante 12 anos ser atacado de forma rasteira pelo Secretário de
Segurança Pública Atual. Dizer que ele pode ser desafiado em qualquer
lugar que ele vá. Esse é modo, esse é o preparo que um Secretário tem
para tratar com um Deputado desta Casa? Outra coisa, o poder de
investigação é do delegado - o poder de investigação é do delegado. A
todos que estão na imprensa vocês sabem que agora o Diretor da
Polícia Federal, o Segovia, foi expulso, ele foi exonerado por cargo por
menos do que o Secretário de Segurança Pública fez. Porque ele deu
uma declaração na imprensa e a Procuradora-Geral da República Raquel
Dodge o chamou na catraca por causa de uma declaração e foi exonerado.
E o Secretário de Segurança Pública todo dia está na televisão e ninguém
toma uma providência. Por que será? Toda entrevista coletiva o
Secretário de Segurança Pública está querendo aparecer, sem o caso
estar concluído, condenando antes do inquérito estar concluído. Isso
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não é caso para o Ministério Público também fazer uma recomendação
para o Secretário calar a boca e ficar esperando as investigações?
Fernando Segovia por uma declaração foi chamado atenção da
Procuradora-Geral da República, foi exonerado e o Secretário de
Segurança Pública do Estado do Maranhão não para de dar declaração,
cada dia que passa, equivocada e nada se faz. E eu queria perguntar por
quê? Atacar os deputados que falam da Segurança Pública ele sabe. E
da forma mais rasteira e imbecil possível. Já me atacou várias vezes
pelas redes sociais, já atacou o Deputado Adriano Sarney, atacou a
Deputada Andréa, atacou o Deputado Edilázio e agora porque é
criticado por um ex-Secretário de Segurança Pública, é atacado de forma
que nunca tinha visto, desonrosa e desnecessária. Isso não é o papel de
um Secretário, desequilibrado, de Segurança Pública, tem que ter
equilíbrio para levar a Segurança Pública neste Estado. Não é dessa
forma, desqualificando os outros. Se quiser, Secretário, venha aqui a
esta Casa, farei uma convocação já que V. Ex.ª quer discutir, em vez de
dizer que não tem espaço, que pode chamar a qualquer hora para
qualquer lugar, então venha discutir comigo aqui então! Venha para cá,
a gente vai discutir Segurança Pública e não vá criar Batalhão sem ter
efetivo de polícia. Vá se preocupar com o Batalhão de Santa Inês, o
Batalhão de Pindaré que está abandonado, aparelhar a Segurança Pública
e não ficar em rede social igual menino de Grêmio Estudantil. O senhor
está vendo os escândalos que estão acontecendo aqui no PCdoB no
Maranhão, não é? Mais uma vez chamo a atenção do Ministério Público
para fazer uma recomendação: Cala-te boca. Cala-te boca, Secretário,
vamos trabalhar e falar menos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Tempo dos Blocos: Partido Verde. Deputado
Edilázio, ausente. Bloco Parlamentar Democrático. Deputado Vinícius
Louro, por oito minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários desde Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje é para
falar de uma grande reunião que nós tivemos ontem na casa do amigo
Juvenil, que abriu as portas para que a AVMA - Associação dos Vaqueiros
do Estado do Maranhão. Foi muito importante, onde eu quero
parabenizar o Almir pela sua eleição e hoje presidir essa associação tão
importante para os criadores, chefes de equipe, donos de parque de
vaquejada e todos aqueles que estão envolvidos como os tratadores,
casqueadores. Enfim, a vaquejada hoje é um esporte que gera emprego
e renda e eu fico muito feliz, Senhor Presidente, porque naquela reunião
esteve presente o presidente da Associação dos Criadores do Estado
do Maranhão, o senhor Ivaldeci, muitos empresários, comerciantes,
agropecuaristas e pessoas que hoje estão preocupados com esta cultura,
com este esporte, que é a vaquejada. Agradeço a presença de todos que
estiveram ali presentes dando apoio, dando suporte, incentivando a
prática desse esporte tão amado no Estado do Maranhão. Fico mais
feliz ainda, Senhor Presidente, porque, a pedido desses agropecuaristas,
nós estamos entrando com Projeto de Lei nesta Casa para pedir a
gratuidade tanto no exame de mormo, como no exame de anemia dos
equinos, dos animais que essas pessoas criam nos seus haras e fazendas.
Então, Senhor Presidente, foi muito importante esta reunião, estiveram
lá várias pessoas de várias cidades do Estado do Maranhão, cada um
representando o nome do seu parque, o seu haras porque hoje é um
esporte, que é a vaquejada, que vem movimentando muito emprego e
renda no sentido de que quando há vaquejada em uma determinada
cidade você vê a movimentação nos hotéis, nos postos de combustíveis,
até nos salões de beleza, contratação de pessoas para o evento, para a
reforma de um estrutura, as prefeituras às vezes até antecipam o salário
para que as pessoas possam ir lá, os funcionários possam ir lá se
divertir, levar seus familiares num momento de lazer. Então eu venho
aqui nesta Casa sempre dar suporte, apoio a essas pessoas que estavam
esquecidas pelos agentes públicos, estavam esquecidas pelas entidades
públicas e a gente vem dar total apoio e eu peço para o governador que

sancione essa lei tão importante para essas pessoas, que é a gratuidade
do exame de mormo e do exame de anemias. São estas as minhas
palavras, Senhor Presidente, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão,
Deputado Fernando Furtado, por 15 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO FURTADO (sem
revisão do orador) – Bom dia, Presidente, bom dia imprensa, escrita,
falada, televisada, blogueiros, colegas deputados presentes, funcionários
desta Casa, galeria. Eu tenho acompanhado, Presidente, este embate
que tem sido travado aqui nesses dias com relação ao sistema de saúde
que o Governo Flávio Dino vem implantando no Estado do Maranhão,
com muita competência. Um sistema que, quando o Governador Flávio
Dino recebeu o estado do Maranhão, estava falido, um sistema que
tinha muitas carcaças, tinha muitas obras não começadas, começadas e
não concluídas, dentre outros fatos: aparelhos sucateados, tanto que
foi aberta uma CPI da Saúde em 2015, da qual eu tive a oportunidade
de ser o relator. Quero dizer, Senhor Presidente, que fazer saúde no
estado onde o gestor já recebe com 99,9% de problema, a Prefeitura de
São Luís, altamente estrangulada com seus hospitais atendendo a todas
as demandas que vinham do interior, e aí é preciso reconhecer o trabalho
que o Governador Flávio Dino, com o Secretário Carlos Lula, vem
fazendo ao longo desses três anos para mudar a cara da Saúde do
Estado do Maranhão. E vem mudando e como vem mudando! Eu
posso dizer aqui, mais precisamente sobre o Hospital Macrorregional
Doutor Jackson Lago, que fica ali na cidade de Pinheiro, Presidente,
hospital esse que atende hoje 42 cidades no entorno de Pinheiro. 42
cidades! Olha, que um hospital para atender 42 cidades tem que ter
uma estrutura, tem que ter um corpo de profissionais para atender tal
demanda. Eu vou dar números precisos de um determinado período, de
outubro de 2017 até janeiro de 2018. Nós ainda não temos os dados do
mês de fevereiro que se encerrou ontem. Eu tenho que dizer que, no
Hospital Macrorregional, no início da sua implantação, tivemos alguns
problemas sim. Isso é normal dentro de uma estrutura complexa como
a estrutura da saúde, onde você, além de ter equipamentos modernos,
equipamentos mais novos, e eu posso falar dessa forma, porque quando
administrador do Sindicato dos Pescadores de Pinheiro que mantém
um gabinete dentário para atender aquela população sócia daquele
sindicato, eu senti na pele o que é administrar saúde. O problema não
é só montar a estrutura física, o problema vem depois, vem na hora de
dar a manutenção a esse sistema. Porque eu via, eu percebia, mês a
mês, quando tinha que comprar os materiais para que fossem feitos os
atendimentos mensais. Mas o maior problema, Senhor Presidente, que
eu enfrentava, olhe bem, um gabinete dentário. O maior problema que
eu enfrentava era, na hora que o equipamento dava problema, para eu
conseguir um técnico para ir até à cidade de Pinheiro fazer a manutenção.
Então veja, não é fácil. O estado do Maranhão não tem profissionais
em número, ou às vezes nem tem nenhum. Muitas vezes, como no meu
caso do gabinete dentário, tinha que vir de Teresina um profissional
para fazer a manutenção no nosso gabinete dentário. Então fica aqui
bem claro, que muitas vezes quando um equipamento quebra e dá
problema, ainda mais os equipamentos modernos, se necessita
realmente da reposição de peças, que muitas das vezes tem que vir de
outros países, ou até mesmo de outro estado, e do profissional para
fazer essa manutenção. Mas eu quero dizer que o Hospital
Macrorregional Doutor Jackson Lago, da Baixada Maranhense, tem
sido um dos hospitais, Deputado Vinícius Louro, que tem feito
atendimentos. E eu vou te dar números só para V. Ex.ª ter uma ideia.
Nós fizemos nos quatro meses vinte e um mil procedimentos de exames
laboratoriais. Vinte e um mil aqui distribuídos em aproximadamente 42
municípios no entorno do hospital, como eletrocardiograma, endoscopia
digestiva, ultrassonografia, raio X, tomografia e mamografia. Fizemos
aos quatro meses em torno de vinte e um mil atendimentos de exames
laboratoriais naquele hospital. O ambulatório chegou a fazer
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atendimentos de onze mil e duzentos atendimentos ambulatoriais de
consultas, de clínica geral, clínica médica, gastroenterologia, mastologia,
nefrologia, neurocirurgia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia,
pediatria e urologia. E aí eu tenho que sublinhar nesse momento que
nós não tínhamos determinados atendimentos na baixada como, por
exemplo, nós não tínhamos otorrino naquela cidade. Quantas vezes eu
vi mães dizer que a gente precisava fazer com que as clínicas, cobrar
das clínicas particulares que trouxesse, nem que fosse por uma vez ao
mês, determinadas especialidades para aquela cidade, presidente. Quero
também grifar as cirurgias em torno de mil cento e cinquenta cirurgias
feitas no período de outubro, novembro e dezembro de 2017 a 2018.
Cirurgias ortopédicas, cirurgias geral, urologia, neurocirurgia sendo
feita no macrorregional de pinheiro e cirurgias pediátricas. E aí,
concluindo essa etapa, também posso dizer sobre os internamentos,
chegamos à casa de 1.400 internamentos. Então 1.400 internamentos
de clínica médica, pediatria, cirurgia, ortopedia, UTI e neurocirurgia. E
aí eu quero aqui dizer que os atendimentos feitos a essas 42 cidades em
apenas 04 meses, Presidente, tenho que dizer que poderia se ter feito
mais. Poderíamos ter atendido mais, se não fosse o que vem acontecendo
na cidade de Pinheiro, onde a cidade de Pinheiro é a que mais tem feito
atendimentos nesse período. No mês de outubro, foram 1.615
atendimentos gerais. No mês de novembro, 1.195. No mês de dezembro,
1.939, geralmente o mês das festividades onde acabam acontecendo
mais acidentes. E no mês de janeiro, 1.732. Acredito que o relatório de
fevereiro deve ser em números bem mais avantajados. Se os Hospitais
de Pinheiro, o Antenor Abreu, o Hospital Nossa Senhora das Mercês
estivessem atendendo a população de Pinheiro, como prometeu o
Prefeito de Pinheiro, que tem na sua família mãe, esposa e cunhados
médicos, tenho certeza que o Hospital Macrorregional teria tido mais
vagas para atender mais pessoas dos municípios do entorno da cidade
de Pinheiro,  Presidente. E aí é importante dizer do avanço que a Saúde
no Maranhão tem tido. Lógico que vamos ter problemas. Tem problemas
em hospitais particulares. Hospitais particulares muitas vezes
acontecem coisas que, infelizmente, não vêm a público porque fica
fechado na caixa preta daqueles hospitais. Pelo menos os problemas
públicos é bom que venham, é bom que cheguem ao público para que
se possa corrigir, para que se possa fazer a devida manutenção, para
que se possa fazer a devida investigação. Agora, não podemos
generalizar, não podemos culpar o Governador, não podemos culpar o
Secretário, não podemos culpar os profissionais daquele hospital,
daquela unidade, porque vimos agora recentemente, na cidade de
Pinheiro, uma atrocidade cometida, quando morreu uma criança na
porta do hospital que não pode ter atendimento, porque o médico se
negou a prestar o atendimento, até porque esse médico havia recebido
ordem de alguém, Presidente, para não fazer o atendimento e a criança
que se deslocara da cidade de São Beto para ter um atendimento mais
específico, em Pinheiro, veio a óbito na porta do hospital. Sabendo
nós, que existe uma pactuação, que a cidade de Pinheiro recebe, o
município recebe os recursos por esse atendimento. Então, não
podemos, Presidente, generalizar, temos que pontuar caso a caso e é
importante, porque a criança que tem sido referências aqui, está ficando
provado que a criança vem tendo os atendimentos. E muitas vezes a
gente familiar, a gente, que é dono do paciente, quer que tudo aconteça
à velocidade de luz e os profissionais é que sabem, os médicos, os
enfermeiros é que sabem os procedimentos que devem ser feitos e ao
tempo que deve ser feito. Portanto, não se pode colocar aqui o carro à
frente dos bois, porque podemos atropelar um processo que vem
acontecendo no Maranhão, um processo evolutivo na saúde do Estado
do Maranhão. Hoje, o povo do Maranhão tem uma saúde digna, tem
uma saúde e tem unidades hospitalares que, diga-se de passagem, ainda
não é aquilo que nós maranhenses desejamos, mas estamos no caminho
certo, estamos no caminho de termos a saúde que todos nós desejamos,
lógico, que o Governador Flávio Dino está há três anos no mandato e
como disse no início da minha fala, recebemos uma saúde precária,
sucateada, mas tenho certeza de que da forma como o governador e da
forma como o secretário vem administrando a saúde do nosso Estado,
eu tenho certeza de que, em breve, nós teremos a saúde dos nossos

sonhos. Agora mesmo, recentemente, Senhor Presidente, concluindo,
meu caro colega de Parlamento, Wellington, eu espero que V. Ex.ª faça
o que disse na tribuna, seja o último que sai porque senão poderá ser o
primeiro que já sabe o Provérbio? Não vou concluir. Bom, agora,
recentemente, o governador inaugura, começa a inaugurar as unidades
odontológicas. Então, gente, isso é uma realidade, isso não é utopia,
isso não é promessa de fazer, Senhor Presidente, setenta hospitais,
fazer não sei o que mais, não sei quantos com vinte leitos, não sei
quantos com não sei quantos leitos, cinquenta leitos e fizeram uma
farofada doida, em 2013 e 2014, e nos deixaram uma herança trágica.
Mas tenho certeza de que nós iremos, nós, comunistas, vamos mostrar
para que viemos, viemos para fazer a diferença no Estado do Maranhão.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

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

Resumo da Ata da Décima Primeira 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. 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 Sousa Neto, Raimundo Cutrim,
Júnior Verde, Professor Marco Aurélio, Francisca Primo, Fábio Braga
e Wellington do Curso.  Esgotado o tempo regimental destinado ao
Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando em único turno, a Medida Provisória nº 262/2017
(Mensagem nº 115/17), de autoria do Poder Executivo, que dispõe
sobre a implementação do programa “Adote um casarão” pelo Governo
Estadual. Com parecer favorável da CCJC,  esta  Medida Provisória
foi aprovada e encaminhada a promulgação. Em primeiro e segundo
turnos, regime de urgência, com parecer favorável da CCJC e das
Comissões de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, o
Plenário aprovou o Projeto de Lei nº 018/2018, de autoria do Deputado
Bira do Pindaré, que considera Patrimônio Cultural e Imaterial do
Maranhão os blocos tradicionais maranhenses em atividade no Estado,
sendo este Projeto de Lei encaminhado à sanção Governamental. Em
seguida, o Presidente anunciou o Projeto de Lei 012/18, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 001/18 e o Projeto de Resolução Legislativa nº
009/18,  suspendendo a Sessão 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 projetos foram aprovados nas Comissões. Nesta oportinidade, o
Presidente da Mesa infomou que o Projeto de  Lei nº 012/2018, de
autoria do Deputado Stênio Rezende, ficou transferido para a próxima
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Sessão devido a ausência do autor em Plenário e anunciou a discussão
em único turno, regime de urgência o Projeto de Decreto Legislativo nº
001/2018, de autoria da Mesa Diretora, que extingue a concessão de
auxílio-moradia aos Deputados da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, revogando as disposições do Decreto Legislativo nº
448/2014, o qual foi aprovado em seus turnos regimentais, assim como
foi aprovado em primeiro e segundo turnos, regime de urgência o Projeto
de Resolução Legislativa nº 009/2018, de autoria da Mesa Diretora,
que dispõe sobre a alteração na estrutura administrativa da Assembleia
Legislativa do Maranhão, sendo estes Projetos encaminhados à Sanção
Governamental. Na sequência foram aprovados os Requerimentos nºs:
039/2018, do Deputado Josimar Maranhãozinho, solicitando que o
Projeto de Lei nº 022/2018, de sua autoria, seja dispensado de pauta e
enviado à CCJC para emissão de Parecer;  Requerimento nº 040/2018,
do Deputado Bira do Pindaré, solicitando que seja antecipada para o
dia 04 de abril, a Sessão Especial voltada ao fomento e apoio à
Campanha da Fraternidade 2018, cujo tema é “Fraternidade e Superação
da Violência”; Requerimento nº 041/2018, do mesmo  Deputado,
solicitando que a Sessão Solene em comemoração ao Centenário do
Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão, seja realizada
no dia 25 de abril de corrente ano; Requerimento nº 047/2018, do
Deputado Adriano Sarney, à Câmara dos Deputados e ao Senado,
solicitando o apoio dos Senadores e Deputados Federais eleitos pelo
Maranhão que rejeitem o Veto Presidencial ao Programa Especial de
Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte; Requerimentos nºs: 048 e 050/2018, do Deputado Wellington
do Curso, e da Deputada Nina Melo, respectivamente, encaminhando
voto de aplauso ao Ministro João Batista Brito Pereira,  parabenizando-
o por sua posse na Presidência do Tribunal Superior do Trabalho. O
Requerimento nº 036/2018, da Deputada Valéria Macêdo, ficou
transferido para a próxima Sessão devido a ausência da autora. Sujeitos
à deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs: 049/
2018, de autoria da Deputada Francisca Primo, para que seja consignada
nos Anais da Casa e encaminhada mensagem de pesar aos familiares do
Senhor Francisco Moreira Paixão, por ocasião do seu falecimento,
ocorrido no dia 25 de fevereiro do ano em curso e 051/2018, de autoria
do Deputado Edivaldo Holanda, para que seja registrado nos Anais
desta Casa e publicado no Diário da Assembléia, o Editorial publicado
no Jornal o Estado do Maranhão, edição do dia 23/02/18, com o título
“fiscalização eletrônica e as multas”. Na forma do Regimento Interno
desta Casa, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária os Projetos de Lei nºs 053 e 261/2017, de autoria do Deputado
Rafael Leitoa e 240/2017, de autoria do Deputado Bira do Pindaré; os
Projetos de Resolução nºs: 043/2017, de autoria do Deputado Rafael
Leitoa; 033/2017, de autoria da Mesa Diretora e 047/2017, de autoria
do Deputado Othelino Neto e os Requerimentos nºs:. 053 e 054/2018,
de autoria do Deputado Zé Inácio; 056/2018, de autoria do Deputado
Wellington do Curso; 057/2018, de autoria da Deputada Valéria Macêdo
e 058/2018, de autoria do Deputado Roberto Costa. Inscrito no primeiro
horário do Grande Expediente, ouviu-se o Deputado Bira do Poindaré.
No tempo dos Blocos e Partidos, o Deputado Eduardo Braide falou
pela Liderança do Bloco Parlamentar Independente;  o Deputado
Rogério Cafeteira falou pela Liderança do Governo; o Deputado Vinícius
Louro falou pelo Bloco Parlamentar Democrático, o Deputado
Wellington do Curso falou pelo Bloco Parlamentar Independente e os
Deputados Fernando Furtado, Zé Inácio e Rafael Leitoa falaram pelo
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. No Expediente Final ouviu-
se o Deputado Sérgio Vieira. 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, 1º de março de 2018.

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

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

Primo.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio Pereira,
Bira do Pindaré, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo,
Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Josimar Maranhãozinho, Nina Melo,
Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio
Frota, Sérgio Vieira, Sousa Neto, Stênio Rezende e Wellington do Curso.
Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre Almeida, Cabo
Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Fernando Furtado, Graça
Paz, Hemetério Weba, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Valéria
Macêdo, Vinícius Louro e Zé Inácio. O Presidente, Deputado Othelino
Neto, declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a
proteção de Deus. Em seguida, efetuou-se a leitura do texto bíblico, do
Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente: Projetos
de Lei nºs: 024/18, de autoria do Deputado Júnior Verde que institui o
Dia Estadual do Policial Civil e o inclui no Calendário Oficial de Eventos
do Estado do Maranhão; 025/18, do mesmo autor, 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; 026/
18, de autoria da Deputada Nina Melo, que institui a divulgação dos
serviços “Disque 100”, para denúncia de práticas de abuso e exploração
a crianças, adolescentes e violência contra idosos, e do “Disque 180”,
para denúncia de práticas de violência contra a mulher, ao final das
propagandas televisivas do Governo do Estado do Maranhão; 027/18,
da mesma Deputada que dispõe sobre a instituição da Semana de
Combate à Pedofilia no âmbito do Estado do Maranhão; 028/18, do
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  029/18, do
Deputado Bira do Pindaré, que considera de Utilidade Pública o
Instituto Estadual de Apoio Social; Projetos de Resolução Legislativa
n°s: 010/18, de autoria da Deputado Professor Marco Aurélio, que
concede o título de Cidadã Maranhense a Senhora Maria Dalvanir de
Oliveira Mota; 011/18, do Deputado Rogério Cafeteira,  que concede
o título de Cidadão Maranhense ao Engenheiro Robson Braga Andrade,
natural do Estado de Minas Gerais e 012/18, que concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor Marco Antônio Coêlho Lara, natural
de Jacundá, Pará; Requerimentos nºs: 039/18, do Deputado Josimar
Maranhãozinho, solicitando que seja dispensado de pauta e enviado à
Comissão de Constituição Justiça e Cidadania para emissão de Parecer,
o Projeto de Lei nº 022/2018, de sua autoria; 040/18, do Deputado Bira
do Pindaré solicitando que seja antecipada para o dia 04 de abril de
2018 a Sessão Especial voltada para o fomento e apoio à Campanha da
Fraternidade 2018, cujo tema é “Fraternidade e superação da violência;
041/18, do Deputado Bira do Pindaré, solicitando que seja realizada
uma Sessão Solene para comemoração do Centenário do Curso de
Direito da Universidade Federal do Maranhão, no dia 25 de abril do
ano em curso; 042/18, 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; 043/18, do
Deputado Wellington do Curso, solicitando que seja realizada audiência
pública, em data a ser definida, no Plenarinho, para tratar de assunto
sobre os Lagos de Resíduos da Alumar bem como seja procedida uma
visita in loco nos Lagos de Resíduos da Alumar, antes da realização da
audiência; 045/18, do Deputado Professor Marco Aurélio, solicitando
que seja votado em regime de urgência, em Sessão Extraordinária a ser
realizada logo após a presente Sessão, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 001/2018, de autoria da Mesa Diretora e 046/18, do Deputado
Stênio Rezende, no mesmo sentido, para votação do Projeto de Lei nº
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012/2018, de sua autoria; Indicações nºs 046/18, da Deputada Nina
Melo reiteração a Indicação nº 1313/2017, ao Secretário de Saúde do
Maranhão, solicitando a reforma e ampliação do Hospital Geral de
Grajaú; 047/18, da Deputada Nina Melo ao Senhor Secretário de Saúde
do Maranhão, Carlos Eduardo Lula, solicitando a instalação de um
Centro de Hemoterapia e Hematologia em Grajaú e 048/18, da Deputada
Nina Melo reiterando teor das Indicações nº 266/2016 e 1312/2017, ao
Secretário de Saúde do Maranhão, solicitando a reforma e ampliação
do Hospital Geral de Grajaú; 049/18, da Deputada Nina Melo reiterando
o teor das Indicações nºs 275/2016 e 1316/2017, a Senhora Secretária
de Estado do Planejamento e Orçamento, solicitando a implantação do
escritório para funcionamento da sede da Regional das Serras no
Município de Grajaú; 050/18, do Deputado Wellington do Curso, ao
Senhor Prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior e ao Secretário
de Obras e Serviços, Antônio Araújo, solicitando a recuperação asfáltica
das principais avenidas de São Luís, a exemplo das Avenidas São Luís
Rei de França, Santos Dumont, Lourenço Vieira da Silva e Jerônimo de
Albuquerque; 051/18, do Deputado Wellington do Curso, ao Senhor
Prefeito de São José de Ribamar, Luís Fernando Silva, e ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, Glauber Miranda Garrêto,
solicitando o asfaltamento, drenagem na Estrada das Acerolas, Estrada
da Indaiá e Avenida Trindade, Bairro Mata, naquele Município; 052 e
053/18, ambas do Deputado Wellington do Curso, ao Prefeito de São
Luís, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços públicos, Antônio
Araújo, solicitando o asfaltamento, drenagem na Rua Isabel Cafeteira,
Bairro Janaina, bem como da Avenida Brasil, Bairro Cidade Olímpica,
nesta Cidade; 054/18, do Deputado Wellington do Curso, ao Secretário
de Estado da Saúde, Carlos Lula, solicitando o conserto do aparelho de
endoscopia do Hospital Infantil Doutor Juvêncio Mattos; 055/18, do
Deputado Wellington do Curso, ao Senhor Governador, bem como ao
Secretário de Infraestrutura e Prefeito de São Luís, ao Secretário de
Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), solicitando a recuperação
asfáltica e drenagem da Avenida Braunilo Carvalho, Bairro Chácara
Itapiracó; 056/18, do Deputado Bira do Pindaré, a Secretária de Estado
das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Senhora Flávia Alexandrina
Coelho Almeida Moreira, a fim de que determine a regularizar a
titularização dos imóveis nas comunidades do entorno do Ipase, na
área do rio Anil; 057/18, do Deputado Bira do Pindaré, ao Ministro da
Educação do Governo Federal, o Senhor José Mendonça Bezerra Filho,
a fim de pleitear pela continuação dos programas PIBID e PIBID
Diversidade; 058/18, da Deputada Andréa Murad, ao Ministro de
Estado da Integração Nacional, Senhor Helder Zahluth Barbalho,
solicitando a conclusão imediata das obras do Programa do Governo
Federal “Água para Todos” executado pela CODEVASF, que estão
paralisadas no Município de Coroatá, localizadas nos Povoados: Boa
União, Estiva, Jurema, Laranjeiras, Meninas e São Joaquim; 059/18,
do Deputado Júnior Verde, ao Governador do Estado do Maranhão,
com encaminhamento para o Secretário de Estado de Segurança Pública,
e o CMT Geral da Policia Militar do Maranhão, solicitando, com a
maior brevidade possível, a disponibilização de 1 (uma) viatura policial
para o município de Brejo de Areia; 060/18, do Deputado Raimundo
Cutrim, ao Governador do Estado, solicitando que autorize o órgão
competente a implantar uma Unidade Mista de Saúde no Município
de Godofredo Viana e 061/18, da Deputada Valéria Macêdo, ao
Governador do Estado e ao Secretário de Estado da Infraestrutura,
ratificando a Indicação nº 334/16, que solicita, em regime de urgência,
a adoção de medidas legais e administrativas necessárias, com a maior
brevidade possível, a Inclusão de ruas do bairro Ouro Verde, no
Município de Imperatriz, no Programa “Mais Asfalto” do Governo do
Estado do Maranhão. Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o
Presidente encaminhou o Expediente à publicação, após deferir as
indicações acima citadas e concedeu a palavra ao Deputado Raimundo
Cutrim que sugeriu que o Projeto de Lei 365/2017, de autoria do Poder
Executivo, que dispõe sobre a organização da Polícia Civil do Maranhão,
seja reanalisado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública. Em
seguida, ouviu-se o Deputado Bira do Pindaré que anunciou a instalação
da Comissão de Assuntos Econômicos, com a presença do Professor

Felipe Holanda, presidente do IMESC, que fará uma análise conjuntural
da economia maranhense. O Deputado Sérgio Vieira destacou sua
participação na Primeira Copa de Futebol Amador do Sul do Maranhão,
realizada na cidade de Carolina. Com a palavra, o Deputado Edivaldo
Holanda relatou visitas realizadas a vários retiros espirituais
organizados por igrejas evangélicas no período do carnaval, destacando
a importância dos movimentos culturais dentro das igrejas. Na Tribuna,
o Deputado Roberto Costa alertou para a necessidade de monitoramento
do Rio Mearim, destacando a importância dessa ação para prevenir ou
pelo menos controlar os efeitos da enchente que ameaça a cidade de
Bacabal. O Deputado Antônio Pereira relatou que a cidade de Açailândia
foi positivamente avaliada pelo Ministério da Educação para
implantação do curso de medicina. Por fim, o Deputado Eduardo Braide
relatou sua participação na Audiência Pública para discutir o Projeto
de Lei nº 365/2017, que altera e acrescenta dispositivos à Lei que trata
da organização administrativa da Polícia Civil do Estado do Maranhão,
elencando diversos erros contidos nesse Projeto de Lei e destacando
que se trata de um retrocesso em relação aos direitos conquistados
pela categoria. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
em primeiro e segundo turnos, a Medida Provisória nº 261/2017
(Mensagem nº 109/17), de autoria do Poder Executivo, que prorroga a
contratação de operações de crédito à conta do “Programa Maranhão
Juros Zero”, sendo esta proposição aprovada e encaminhada a sanção
governamental. Em seguida, o Presidente submeteu à deliberação do
Plenário o recurso do Deputado Wellington do Curso contra a decisão
da Mesa, que indeferiu o Requerimento nº 014/2018, ao Governador
do Estado e ao Secretário de Estado de Infraestrutura, solicitando-lhes
informações referentes à obra de pavimentação, recuperação asfáltica
da MA-006, bem como o devido processo licitatório referente a obra
em questão. A decisão da Mesa foi mantida contra os votos dos
Deputados Wellington do Curso, Eduardo Braide, Adriano Sarney,
Andréa Murad, Nina Melo e Edilázio Júnior. Em seguida, o Plenário
aprovou os Requerimentos nºs: 020, 022 e 023/2018, todos de autoria
do Deputado Wellington do Curso, enviando mensagem de congratulação
ao Senhor Antônio Miotto, General do Exército da Amazônia; ao
Coronel Marcus Vinicius, Comandante do 24º BIL e ao General de
Exército Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, parabenizando-os pela
doação de um lote de 3.000 (três mil) cartuchos calibre 380, ao Comando
da Guarda Municipal de São Luís; 021/2018, também do Deputado
Wellington do Curso, enviando mensagem de congratulação ao Senhor
Eduardo dos Santos, Presidente da Escola de Samba Acadêmicos do
Tatuapé, parabenizando-o pelo título de Bicampeã do Carnaval de São
Paulo. Foram ainda aprovados os Requerimentos nºs: 034/2018, de
autoria do Deputado Bira do Pindaré, seja discutido e votado em regime
de urgência, em uma Sessão Extraordinária, a realizar-se logo após a
presente Sessão, o Projeto de Lei nº 018/2018, de sua autoria; 035/
2018, de autoria do Deputado Sousa Neto, solicitando que a Sessão
Solene de entrega da Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”
ao Senhor Clélio Silveira Filho seja transferida de 23 de fevereiro para
o dia 25 de abril do corrente ano; 037/2018, do Deputado Professor
Marco Aurélio, solicitando que seja votado em regime de urgência, em
uma Sessão Extraordinária, a realizarem-se logo após a presente sessão,
os Projetos de Resolução Legislativa nºs: 004 e 005/18, de sua autoria;
036/2018, da Deputada Valéria Macêdo, 038/2018, do Deputado
Vinícius Louro, ficaram transferidos para a próxima Sessão Ordinária,
devido à ausência dos autores. Na forma do Regimento Interno desta
Casa, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária
os Projetos de Lei nºs. 236 e 249/2017, de autoria do Deputado Eduardo
Braide e os Requerimentos nº 039/2018, de autoria do Deputado
Josimar Maranhãozinho; 040 e 041/2018, de autoria do Deputado
Bira do Pindaré e 042/2018, de autoria do Deputado Wellington do
Curso. Estava inscrito no primeiro horário do Grande Expediente o
Deputado Edivaldo Holanda, que declinou de usar a Tribuna. No tempo
dos Blocos e Partidos, o Deputado Edilázio Júnior, falando pela
Liderança do Partido Verde, se solidarizou com o ex-Governador José
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Reinaldo Tavares, que foi rejeitado pelo Partido Comunista do Brasil.
Pelo Bloco Parlamentar Independente, o Deputado Wellington do Curso
destacou a ausência do Secretário de Estado da Segurança Pública na
Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 365/2017. O
parlamentar também solicitou do Governo do Estado providências
para resolver a situação de uma criança que há um mês aguarda para
fazer uma endoscopia no Hospital Juvêncio Matos. O Deputado
Adriano Sarney, falando pelo Partido Verde, refutou às afirmativas
feitas pelo Deputado Rogério Cafeteira quanto à situação fiscal do
Estado do Maranhão. No tempo do Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão, o Deputado Raimundo Cutrim, sugeriu que o delegado
Tiago Bardal, acusado pela Polícia Civil de integrar quadrilha de
contrabando na Grande Ilha, seja investigado pela Polícia Federal,
destacando que a remoção do processo para a PF evitaria sua anulação
e a não punição dos envolvidos. Ainda no tempo deste Bloco o
Deputado Rogério Cafeteira respondeu às colocações feitas Deputado
Adriano Sarney, reafirmando a saúde fiscal do Estado do Maranhão.
Inscrito no Expediente Final o Deputado Adriano Sarney voltou à
Tribuna para reafirmar suas críticas quando a situação fiscal do Estado,
discordando das colocações do Deputado Rogério Cafeteira acerca da
questão. Nos termos do Artigo 101, inciso I do Regimento Interno, o
Presidente encerrou a Sessão determinando que fosse lavrada a presente
Ata que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 26 de
fevereiro de 2018. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputada
Francisco Primo - Primeira Secretária, em exercício.  Deputado Stênio
Rezende - Segundo Secretário.

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, em
nome do povo e invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura
do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente
a seguir: Requerimentos nºs: 047/18, do Deputado Adriano Sarney, à
Câmara dos Deputados e ao Senado solicitando apoio para rejeitarem
o Veto presidencial ao Programa Especial de Regularização Tributária
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PERT) optantes
pelo Simples Nacional, aprovado no Congresso no fim de 2017; 048 e
050/18, do Deputado Wellington do Curso e da Deputada Francisca
Primo, respectivamente, solicitando que seja registrado nos Anais desta
Casa votos de congratulações ao Senhor Ministro do Tribunal Superior
do Trabalho, Senhor João Batista Brito Pereira, por sua posse para
exercer o cargo de Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e 051/
18, do Deputado Edivaldo Holanda, para que seja inserido nos Anais
desta Assembleia Legislativa e publicado no Diário da Casa, o Editorial
publicado no Jornal “O Estado do Maranhão”’, edição do dia 23 de

fevereiro de 2018, com o titulo “A fiscalização eletrônica e as multas”;
Indicação nºs: 062/18, da Deputada Nina Melo ao Senhor Governador
do Estado do Maranhão, Flávio Dino e ao Defensor Geral do Estado
do Maranhão, Senhor Werther de Moraes Lima Júnior solicitando a
instalação de um escritório da Defensoria Pública do Estado do
Maranhão no Município de Colinas; 063/18, da Deputada Nina Melo,
ao Senhor Reitor da Universidade Estadual do Maranhão, Gustavo
Pereira da Costa, solicitando que os cursos regulares de nível superior
em Agronomia e Direito também sejam oferecidos pelo Centro de
Estudos Superiores de Grajaú; 064/18, da mesma Deputada, reiterando
o teor das Indicações nºs 469/2017 e 697/2017, ao Senhor Reitor da
Universidade Estadual do Maranhão, solicitando que os cursos regulares
de nível superior em Agronomia, Direito e Medicina Veterinária também
sejam oferecidos pelo Centro de Estudos Superiores de Colinas; 065 e
066/18, ambas também da Deputada Nina Melo, reiterando o teor das
Indicações nº 1151 e 1142/2017, ao Senhor Governador do Estado do
Maranhão, Flávio Dino e ao Comandante Geral da Polícia Militar e ao
Comandante do Corpo de Bombeiros Militar o Maranhão, solicitando-
lhes a instalação de uma Unidade Operacional do Corpo de Bombeiros
Militar no Município de Colinas e outra no Município de Grajaú; 067/
18, do Deputado Wellington do Curso, ao Governador do Estado,
solicitando que aprecie a possibilidade de apresentar Proposta de Lei,
na forma que dispõe o anteprojeto, dispondo sobre a composição dos
valores de ajuda de custo ao aluno matriculado no Curso de Formação
de Soldado Polícia Militar e Corpo de Bombeiro do Estado do
Maranhão; 068/18, da Deputada Andréa Murad, ao Presidente da
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba,
Antônio Avelino, solicitando a conclusão imediata das obras do
Programa do Governo Federal “Água para todos” executado pela
CODEVASF, que estão paralisadas no Município de Coroatá,
localizadas nos Povoados: Boa União, Estiva, Jurema, Laranjeiras,
Meninas e São Joaquim; 069/18, do Deputado Antônio Pereira, ao
Senhor Superintendente Regional do DENIT no Estado do Maranhão,
Gerardo de Freitas Fernandes, solicitando providências no sentido de
definir apenas um limite de quilometragem para efeito de fiscalização,
através dos medidores de velocidades instalados nas rodovias federais
que atravessam o Estado do Maranhão, a exemplo do que é aplicado no
Ceará e em outros estados da federação e 070/18, do Deputado Vinícius
Louro, ao Governador Flávio Dino solicitando que envie a esta Casa,
Projeto de Lei que Torna gratuito o exame de mormo e anemia infecciosa
equina no Estado do Maranhão. Esgotada a matéria sobre a Mesa, o
Presidente encaminhou à publicação o Expediente lido pelo primeiro
Secretário, após deferir as Indicações acima mencionadas e concedeu a
palavra aos Deputados Rafael Leitoa, Sérgio Vieira, Edivaldo Holanda,
Roberto Costa, Adriano Sarney, Doutor Levi Pontes, Rogério Cafeteira
e Vinícius Louro. O Deputado Rafael Leitoa afirmou que a denúncia
feita pelo deputado Wellington do Curso na sessão anterior é inverídica
e que, conforme foi verificado o aparelho de endoscopia nunca esteve
inoperante e a criança em questão está recebendo todos os cuidados
necessários no Hospital Juvêncio Matos. O Deputado Sérgio Vieira
afirmou que, investir em infraestrutura no período chuvoso é desperdício
do dinheiro público, mas que é necessário buscar soluções alternativas,
por esta razão protocolou uma indicação ao Governador Flávio Dino
para que autorize uma operação “tapa-buracos” na cidade de Açailândia.
Por sua vez, o Deputado Edivaldo Holanda destacou as ações de
inclusão social para pessoas portadoras de deficiências da Prefeitura
Municipal de São Luís, em especial o trabalho desenvolvido pelo
Centro Dia Infantil. Na Tribuna, o Deputado Roberto Costa discorreu
sobre a instalação do Curso de Medicina na Cidade de Bacabal,
lamentando que a avaliação feita pelo Ministério da Educação considerou
insatisfatórias as condições desse município para receber o referido
curso, fato que ele atribui a irresponsabilidade e incompetência do
atual gestor municipal. O Deputado Adriano Sarney lamentou seu
desentendimento com o Deputado Rogério Cafeteira na Sessão anterior
e pediu desculpas a sociedade maranhense, ressaltando que esta
Assembleia deve ser um espaço para o debate de ideias e não para
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agressões pessoais e familiares. Com a palavra o Deputado Doutor
Levi Pontes discorreu sobre os avanços na área da educação no Estado
do Maranhão construídos na gestão do Governador Flávio Dino. O
Deputado Rogério Cafeteira também se desculpou com o povo do
Maranhão pelo seu desentendimento com o Deputado Adriano Sarney,
reafirmando sua conduta respeitosa a seus pares e seu apreço ao diálogo
e ao debate de ideias. Por fim, o Deputado Vinícius Louro agradeceu ao
Governador e ao Secretário de Estado da Infraestrutura por
disponibilizarem o maquinário necessário para recuperação de diversos
trechos da MA 247. 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 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 Requerimento nºs:
039/2018, de autoria do Deputado Josimar Maranhãozinho, solicitando
que seja dispensado de pauta e enviado à CCJC para emissão de parecer
o Projeto de Lei nºs: 022/2018, de 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, de 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 discorrendo sobre a rede de ensino
em tempo integral do Estado do Maranhão implantada pelo Governador
Flávio Dino, elogiando o sistema de ensino e elencando os benefícios
sociais deste modelo educacional. No tempo reservado aos Partidos e

Blocos a Deputada Andréa Murad, pelo Bloco Parlamentar de Oposição
e pela Liderança deste Bloco, relatou que há mais de um ano cobra da
CODEVASF a regularização do sistema de água da Cidade de Coroatá
e não obtém resposta. A Parlamentar também refutou o pronunciamento
do Deputado Professor Marco Aurélio sobre o Programa Escola Digna,
classificando o programa como uma falsa ação. No horário do Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, ouviu-se os Deputados: Edivaldo
Holanda que discorreu sobre a fiscalização eletrônica e a emissão de
multas de trânsito em São Luís, destacando a necessidade de rigor no
monitoramento das infrações para garantir a segurança no trânsito e
que o interesse da Prefeitura de São Luís não é multar o cidadão, mas
salvar vidas e educar a população e o Deputado Professor Marco
Aurélio refutando o pronunciamento da Deputada Andréa Murad,
afirmando que Parlamentar é filha da elite e desconhece a realidade das
escolas públicas. Nada mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e
lavrada a presente Ata que lida e aprovada será devidamente assinada.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 27 de fevereiro de 2018. Deputado Othelino Neto - Presidente.
Deputado Stênio Rezende - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado Rafael Leitoa - Segundo Secretário, em exercício.

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 262
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017)

LEI Nº 10.794 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018

Dispõe sobre a implementação do Programa
“Adote um Casarão” pelo Governo Estadual e dá
outras providências.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 262, de 14 de dezembro de
2017, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003,
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Programa Estadual “Adote um
Casarão”, que visa à restauração e à ocupação dos imóveis ociosos de
propriedade do Governo do Estado do Maranhão localizados no Centro
Histórico de São Luís.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, será considerada como
área do Centro Histórico de São Luís aquela delimitada pelo Decreto
Estadual nº 10.089 de 1986 e como “casarões” os imóveis pertencentes
ao Governo do Estado do Maranhão nela localizados.

Seção I
Das Disposições Gerais do Programa

Art. 2º O Programa Estadual “Adote um Casarão” tem por
objetivos:

I – promover a recuperação física do patrimônio imóvel de
cunho histórico-cultural pertencente ao Governo do Estado;

II – preencher vazios urbanos no Centro Histórico de São Luís
e satisfazer a função social da propriedade, de acordo com as diretrizes
nacionais de ocupação urbana;

III – impulsionar o desenvolvimento sustentável e socialmente
inclusivo do Centro Histórico de São Luís;

IV – valorizar o patrimônio histórico e a cultura maranhense;
V – incentivar o comércio local, principalmente as atividades

voltadas ao turismo e à cultura local;
VI – conferir visibilidade turística ao Centro Histórico de São

Luís.
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Art. 3º A adoção de um casarão consiste na restauração física

de bem imóvel pertencente ao Governo do Estado, realizada por
particular com base em seus próprios recursos financeiros e por sua
conta e risco.

 Parágrafo único. A subcontratação de terceiros para a condução
da obra é permitida e não descaracteriza a adoção aqui tratada.

Art. 4º Como contrapartida pela adoção do casarão, o particular
poderá gozar das seguintes modalidades de benefício:

I – concessão de uso do imóvel, pelo tempo previsto em edital
e na proposta do particular;

II – concessão de incentivos fiscais, conforme estabelecido
pela Lei Estadual nº 9.437, de 15 de agosto de 2011;

III – remissão de débitos de origem administrativa e/ou judicial
do particular para com o Estado, excetuando-se as dívidas de origem
tributária.

§1º As modalidades de contrapartida instituídas por este artigo
poderão ser gozadas alternativa ou cumulativamente pelos particulares
inscritos, a depender das possibilidades aventadas nos editais de
chamamento do Programa.

§2º A escolha pela(s) modalidade(s) de contrapartida a ser(em)
usufruída(s) pelo particular será feita de acordo com o juízo de
conveniência e oportunidade da Administração, nos termos previstos
nos editais de chamamento.

Art. 5º Estará apta a participar do Programa “Adote um
Casarão” qualquer pessoa de direito privado, física ou jurídica, desde
que respeitadas as condicionantes previstas no edital de chamamento
público.

§1º Deverão constar nos editais de chamamento público
requisitos que visem a garantir que os proponentes possuam recursos
financeiros, ou tenham claro acesso à forma de captação de recursos,
suficientes para arcar com os custos da restauração dos casarões.

 §2º É possível a formação de consórcio entre os particulares
que pretendam participar do Programa.

Seção II
Do procedimento.

Art. 6º A Administração Pública publicará editais de
chamamento público do Programa, nos quais serão especificados os
imóveis passíveis de restauração, as condições de inscrição, as diretrizes
prioritárias de ocupação, quando for o caso, o procedimento de análise
das propostas, os critérios de desempate, os termos da adoção e outros
dispositivos que se mostrarem necessários para o desenvolvimento do
Programa.

Parágrafo único. Os requisitos do edital deverão considerar as
peculiaridades dos imóveis e os objetivos a serem atingidos por cada
edital do Programa.

Art. 7º O proponente considerado habilitado a adotar um
casarão deverá assinar Termo de Adesão ao Programa “Adote um
Casarão”, contendo as condições específicas da sua adoção, por meio
do qual será considerado participante do Programa e assumirá todas as
responsabilidades dele decorrentes.

§1º Por meio da assinatura do Termo de Adesão, o particular se
tornará inteiramente responsável, financeira e juridicamente, pela obra
de restauração do imóvel adotado, devendo se comprometer a obedecer
às normas de tombamento vigentes.

§2º As diretrizes gerais dos Termos de Adesão deverão ser
estabelecidas por meio de decreto regulamentar.

Art. 8º. Os projetos básico e executivo das obras de reforma
deverão ser elaborados pelo próprio particular que vier a adotar o
casarão.

 §1º Eventuais falhas de projeto não darão causa a qualquer
responsabilização da Administração Pública e não isentam o particular
de suas obrigações tais quais assumidas no Termo de Adesão ao
Programa.

§2º  O particular será responsável por obter todas as
autorizações e licenças para a aprovação dos projetos, condução das
obras e ocupação do imóvel.

Art. 9º O particular que não realizar a obra em tempo hábil,
por sua culpa ou dolo, será excluído do Programa, perdendo todos os
benefícios e direitos que lhes foram conferidos, sem direito a qualquer
tipo de indenização.

Art. 10 Estando a obra de acordo com as especificações do
Termo de Adesão e procedida a restauração do casarão, a Secretaria de
Estado de Cultura e Turismo, através de sua Unidade Técnica, emitirá
Termo de Conclusão Provisório da Obra de Restauro e, após 30 (trinta)
dias, Termo de Conclusão Definitivo da Obra de Restauro.

 §1º Somente após a emissão do Termo de Conclusão Definitivo
da Obra de Restauro, o particular fará jus de gozar de qualquer das
modalidades de contrapartida dispostas no art. 4º.

 §2º Nos termos do Decreto regulamentador, poderá haver a
concessão parcial de contrapartidas no curso da obra.

Art. 11. Desde que observadas as normas de tombamento,
será permitida a instalação de placas no casarão, bem como a divulgação
e o marketing da sua restauração, devendo constar, em qualquer dos
meios de divulgação, símbolo ou menção ao Governo do Estado do
Maranhão.

Seção III
Das modalidades de contrapartida

Subseção I
Da concessão de uso do imóvel

Art. 12. Nos termos do art. 4º, a adoção do casarão poderá ser
recompensada pela concessão de uso do imóvel por tempo limitado,
obedecendo-se ao máximo de 30 (trinta) anos.

Parágrafo único. Fica a Administração Pública Estadual
autorizada a realizar concessão de uso dos imóveis referidos no parágrafo
único do art. 1º, nos termos instituídos por esta Lei.

Art. 13. Os editais de chamamento deverão estabelecer as
diretrizes prioritárias de ocupação dos casarões e/ou serviços a serem
neles prestados para cada ciclo do Programa.

 Art. 14. Os documentos submetidos pelos proponentes
deverão conter proposta de uso e ocupação do imóvel, de eventuais
serviços a serem prestados e de tempo de ocupação, sem prejuízo de
outros documentos exigidos no edital de chamamento.

Art. 15. Caso o casarão seja destinado à ocupação e/ou serviços
diversos daqueles pactuados, sem prévia autorização da Administração
Pública e o devido aditamento do Termo de Adesão, a concessão de uso
será revogada e o particular excluído do Programa, sem qualquer direito
a indenização pelas obras já realizadas, retornando o imóvel ao domínio
pleno do Estado.

Art. 16. Aqueles que adotarem um casarão mediante
contrapartida desta Subseção não poderão repassar, de qualquer forma,
o domínio do imóvel a terceiros, seja por meio de locação, cessão, ou
outros, sem prévia anuência da Administração Pública.

Art. 17. O concessionário será responsável pela manutenção e
plena conservação do casarão, às suas expensas e por sua conta e risco,
durante todo o período que durar a concessão.

Art. 18. Extinta a concessão antes do prazo por culpa do
particular, não caberá qualquer indenização pelas obras de restauro e
melhorias realizadas no casarão, retornando o imóvel ao domínio pleno
do Estado.

Parágrafo único. Caso caiba à Administração Pública a culpa
pela extinção da concessão, caberá indenização ao particular pelas
obras e melhorias por ele realizadas, mediante devida comprovação
dos gastos incorridos.

Art. 19. A Administração Pública tem o dever de fiscalizar a
devida destinação e conservação dos imóveis, de acordo com o firmado
no Termo de Adesão ao Programa.
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Subseção II

Concessão de incentivos fiscais

Art. 20. Nos termos do art. 4º, a adoção do casarão poderá ser
recompensada por meio de concessão de créditos presumidos de ICMS,
nos termos da Lei Estadual nº 9.437, de 15 de agosto de 2011, no valor
da reforma do casarão, podendo o edital fixar um limite máximo do
valor de cada crédito a ser concedido.

§1º Somente proponentes que comprovarem respeitar os
requisitos estabelecidos na Lei Estadual nº 9.437/ 2011 poderão usufruir
dessa modalidade de benefício.

§2º Para fins do Programa “Adote um Casarão”, não se aplica
o artigo 4º da Lei Estadual nº 9.437/2011.

Art. 21. O projeto executivo, acompanhado do orçamento final
da obra, deverá ser aprovado pela Administração Pública e indicará o
valor para a concessão do benefício tratado nesta Subseção, observando
o limite máximo fixado no edital, se for o caso.

Parágrafo único. O valor dispendido pelo particular com a
elaboração dos projetos comporá o custo da reforma.

Subseção III
Remissão de dívidas.

Art. 22. Nos termos do art. 4º, a adoção do casarão poderá ser
recompensada por meio de remissão de débitos de origem administrativa
e/ou judicial do particular para com o Estado, excetuando-se as dívidas
de origem tributária, no valor da reforma do casarão.

Art. 23. Aplica-se a esta hipótese o artigo 21 desta Lei.
Art. 24. A remissão terá natureza jurídica análoga ao acordo

extrajudicial, ensejando a extinção da ação de cobrança que
eventualmente esteja em curso ou que venha a ser proposta com base
no mesmo objeto.

Art. 25. A Secretaria de Estado da Fazenda deverá fornecer as
informações  necessárias quanto aos débitos inscritos na dívida ativa
não tributária do Estado, na medida do seu escopo de atuação.

Seção IV
Das disposições finais

Art. 26. O particular que adotar um casarão e vier a abandoná-
lo durante a vigência do Termo de Adesão ao Programa responderá
civil e penalmente pelos danos   causados ao patrimônio histórico, sem
direito à indenização por quaisquer obras já realizadas, retornando o
imóvel ao pleno domínio do Estado.

 Parágrafo único. Deverá constar em decreto a fórmula para
cálculo da multa a ser aplicada nesses casos, levando-se em consideração
cada modalidade de contrapartida, sendo no mínimo de R$ 50.000,00
e no máximo de R$ 1.000.000,00.

Art. 27. A Administração poderá celebrar parcerias com
entidades do terceiro setor, com Universidades, ou outras entidades de
notória capacidade técnica, para fins de prestação de apoio técnico no
desenvolvimento do Programa.

Art. 28. O Chefe do Poder Executivo regulamentará esta Lei,
bem como  baixará os atos que se fizerem necessários para sua aplicação.

Art. 29. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 28 de fevereiro de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 06/03/2018 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 08h30min
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE

01- PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 002 /
2018, de autoria do Senhor Deputado Junior Verde, que Acrescenta
dispositivos ao art. 51, da Constituição do Estado para Dispor sobre
o Poder Regulamentar do Tribunal de Contas do Estado, impondo
limitações e estabelecendo mecanismos de transparência - RELATOR
DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

02- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 021 /2017, de
autoria do Poder Judiciário, que Altera a redação de dispositivo da Lei
Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão
e Organização Judiciária do Estado do Maranhão); Acrescenta
dispositivo à mesma Lei Complementar e dá outras providências -
RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

03-PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 022 /2017, de
autoria do Senhor Deputado Adriano Sarney, que Dispõe sobre a criação
do Fundo Estadual do Programa Artesanato do Maranhão (FUNART)
- RELATOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

04- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 263 /2017, de autoria do Poder
Executivo, que Altera a Lei nº 9.878, de 18 de julho de 2013, que cria
o Conselho Estadual de Esporte e Lazer do Maranhão e a Lei nº
8.702, de 05 de novembro de 2007, que cria o Fundo Estadual de
Esportes - RELATOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO;

05- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 264 /2017, de autoria do Poder
Executivo, que Dispõe sobre a criação e transformação de
Organizações Policiais Militares da Polícia Militar do Maranhão e
dá outras providências - RELATOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

06- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 265 /2017, de autoria do Poder
Executivo, que Altera o efetivo disposto no Quadro de Cargos Efetivos
do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, e dá outras
providências - RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

07- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 266 /2017, de autoria do Poder
Executivo, que Altera a Lei nº 10.693, de 28 de setembro de 2017, que
institui a 2ª Edição do Programa Moto Legal, concedendo benefícios
para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) e da Taxa de Licenciamento - RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

08- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 268 /2018, de autoria do Poder
Executivo, que Altera a Lei nº 10.546, de 23 de dezembro de 2016, que
autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o
Banco do Brasil, com garantia da União, e dá outras providências -
RELATOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

09- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 269 /2018, de autoria do Poder
Executivo, que Altera a Lei nº 9.860/2013, que Dispõe sobre o Estatuto
e o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos Integrantes do
Subgrupo Magistério da Educação Básica e dá outras providências -
RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

10- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 001/2018, de autoria
do Poder Executivo, que Autoriza o Poder Executivo a celebrar Contrato
de Concessão de Colaboração Financeira não Reembolsável com o
Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDES, e dá outras
providências - RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

11- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 013/2018, de autoria
da Senhora Deputada Valéria Macêdo, que Dispõe sobre a Instituição
do “Dia Estadual de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência
contra as Mulheres”, no Estado do Maranhão, e dá outras
providências - RELATOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

12- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 020/2018, de autoria
do Senhor Deputado Antônio Pereira, que Considera de Utilidade
Pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Senador
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La Rocque, do Município de Senador La Rocque, no Estado do
Maranhão - RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

13- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 355/2017, de autoria
do Senhor Deputado Bira do Pindaré, que Altera o inciso III do Art. 2º,
da Lei nº 8.945, de 13 de abril de 2009, que Dispõe sobre a isenção de
Taxas Cartorárias às Entidades e Instituições sem fins lucrativos -
RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

14- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 317/2017, de autoria
do Senhor Deputado Josimar de Maranhãozinho, que Dispõe sobre a
“Vida Útil” de Viaturas que compõem a Frota do Sistema de
Segurança Pública do Estado do Maranhão, e dá outras providências
- RELATOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO;

15- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 005/2018, de autoria
do Senhor Deputado Josimar de Maranhãozinho, que Insere no
Calendário Cultural, Turístico e Religioso do Estado do Maranhão,
o “Festejo de São Sebastião”, no Município de Carutapera, Estado
do Maranhão - RELATOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO;

16- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 352/2017, de autoria
do Senhor Deputado Sérgio Frota, que Dispõe sobre a Obrigatoriedade
de Identificação de Passageiro de Transporte Público Intermunicipal,
quando o percurso da viagem seja igual ou superior a 100 km (cem
quilômetros) - RELATOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO;

17- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 001/2018,
de autoria do Senhor Deputado Marco Aurélio, que Concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Rodrigo Maia
Rocha - RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

18- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 002/2018,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Concede a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Advogado
Américo Botelho Lobato Neto - RELATOR DEPUTADO MARCO
AURÉLIO;

19- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 003/2018,
de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que Concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Secretário de Estado de Administração
Penitenciária, o Senhor Murilo Andrade de Oliveira - RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 27 de fevereiro de 2018. Máneton Antunes de Macêdo -
Diretor Legislativo.

P O R T A R I A   Nº 073/2018

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo
em vista o que consta dos Processos nºs 6288/2017 e 0634/2018-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º CONCEDER ao servidor EFRAIM LOPES SOARES,
ocupante do cargo Assistente Legislativo Administrativo, Classe A, Nível
2, licença não remunerada para tratar de interesses particulares, com
fundamento no Art. 151, da Lei nº 6.107 de 27 de julho de 1994 (Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Maranhão).

Art. 2º O prazo da licença, conferida no artigo anterior, será de 03
(três) anos, prorrogável uma única vez por período não superior a esse
limite.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação,
com efeitos a partir do dia 02 de abril de 2018.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 23 de
fevereiro de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

Nº 267/2018, de 1º de março de 2018, nomeando KARINA DE
OLIVEIRA LIMA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de
1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 268/2018, de 1º de março de 2018, exonerando ARUANÃ
BARROS DE ARRUDA TEIXEIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de março do ano em curso.

Nº 269/2018, de 1º de março de 2018, nomeando ELIENE DE
SAMPAIO GOMES COSTA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de março do ano em curso.

Nº 270/2018, de 1º de março de 2018, exonerando SAFIRA
VIEIRA PINHO, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário
Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de março do
ano em curso.

Nº 271/2018, de 1º de março de 2018, nomeando CLECIO
CARLOS SILVA LEMOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3
de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º
de março do ano em curso.

Nº 272/2018, de 1º de março de 2018, exonerando GORETH
MARINHO DO EGITO, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
de 1º de março do ano em curso.

Nº 273/2018, de 1º de março de 2018, nomeando ANTONIO
CARLOS MARINHO DE AGUIAR, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de março do ano em curso.

Nº 283/2018, de 05 de março de 2018, exonerando EDMEE
MARIA CAPOVILLA LEITE, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Assessor Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º
de março do ano em curso.

Nº 275/2018, de 1º de março de 2018, exonerando BRENDA
SHINALI MARTINS REIS MENDONÇA, do Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de março do ano em curso.

Nº 276/2018, de 1º de março de 2018, nomeando THIAGO
MARTINS AUSTRIACO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3
de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º
de março do ano em curso.

Nº 277/2018, de 02 de março de 2018, exonerando AMORA
LOHANNA ROCHA COSTA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
de 1º de março do ano em curso.

Nº 278/2018, de 02 de março de 2018, nomeando KAREN ANN
DE ASSIS SANTANA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de
1º de março do ano em curso.

Nº 284/2018, de 05 de março de 2018, nomeando FRANCISCO
DE ASSIS MACIEL CARVALHO JUNIOR,para o Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Assessor Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de março do ano em curso.

Nº 279/2018, de 05 de março de 2018, exonerando KAYO
ELMANO COSTA DA PONTE GALVÃO, do Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial e DAYSA PONTES
DOS SANTOS, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de
1º de março do ano em curso.

Nº 280/2018, de 05 de março de 2018, nomeando DAYSA
PONTES DOS SANTOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Técnico Parlamentar Especial e ANNA KARLA SILVA OLIVEIRA,
para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar,
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de março do ano em curso.
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