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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08/03/2018 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO...........7 MINUTOS
2. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......32 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........7 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO...............6 MINUTOS
5. PARTIDO VERDE - PEN..............................................8 MINUTOS

ORDEM DO DIA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08.03.2018

I – MEDIDA PROVISÓRIA EM VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 269/2018 (MENSAGEM Nº
005/2018), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE ALTERA
A LEI Nº 9.860, DE JULHO 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. - COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
EM CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 6º DA
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 450/04. – RELATOR DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

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

2. PROJETO DE LEI Nº 053/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, QUE INSTITUI NO ÂMBITO
DO ESTADO DO MARANHÃO, O CADASTRO PARA
BLOQUEIO DE PROPAGANDA . COM PARECERES
FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA. - RELATOR DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO; DEFESA DOS DIREITOS
HUMANOS E DAS MINORIAS – RELATOR DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA  SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

3. PROJETO DE LEI Nº 240/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, QUE CONSIDERA
PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO MARANHÃO O
FESTEJO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO
AURÉLIO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA  SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

4. PROJETO DE LEI Nº 261/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, QUE DISPÕE SOBRE INSTITUIR
NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO ESTADO DO
MARANHÃO O DIA DA REFORMA PROTESTANTE. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO DOUTOR
LEVI PONTES. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA  SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR,
POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

III – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 033/
2017, DE AUTORIA DA MESA DIRETORA, QUE ALTERA A
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 800, DE 14 DE SETEMBRO DE
2016, QUE DISPÕE SOBRE O PARLAMENTO ESTUDANTIL
NO ÂMBITO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
MARANHÃO. – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA  SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 043/
2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO RAFAEL LEITOA,
CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL
BECKMAN” AO SENHOR CARLOS LUPI, PRESIDENTE
NACIONAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
(PDT). – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA  SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 047/
2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO,
CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL
BECKMAN” AO SENHOR JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS
ANJOS, DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO MARANHÃO. – COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA  SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

IV – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 052/
2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO SOUSA NETO, QUE
CONCEDE A MEDALHA “MANUEL BECKMAN” AO SENHOR
CLÉLIO SILVEIRA FILHO. – COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.

V – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

9. 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, ORIUNDO DA MENSAGEM
GOVERNAMENTAL Nº 006/18, 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. - TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA  SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

10. REQUERIMENTO Nº 060/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
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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. - TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA  SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

11. 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. - TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA  SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

12. REQUERIMENTO Nº 066/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA MANISFESTADA EXTENSA ADMIRAÇÃO
AO GESTOR DO INSTITUTO BOM PASTOR DE AMPARO À
INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, O SENHOR BENEDITO
LOUZEIRO FIL, PELO DESTAQUE COMO COLABORADOR
EM VÁRIAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS E SOCIAIS
MARANHENSES, SOBRETUDO À FRENTE DO INSTITUTO
BOM PASTOR, REVELANDO O NOBRE ENGAJAMENTO
COM A RESPONSABILIDADE SOCIAL DO ESTADO. -
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA  SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

13. REQUERIMENTO Nº 067/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO, 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 COMPLEMENTAR Nº 021/2017, DE AUTORIA DO
PODER JUDICIÁRIO. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA  SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

14. REQUERIMENTO Nº 068/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA GRAÇA PAZ, 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 036/2018, DE SUA AUTORIA, QUE INSTITUI O “DIA
DA MULHER EMPREENDEDORA MARANHENSE”, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

15. REQUERIMENTO Nº 069/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, 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 RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 056/2017, DE SUA AUTORIA, QUE CONCEDE
MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN”
AO REVERENDÍSSIMO PADRE CLAUDIO SOUSA
FERNANDES.

VI – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

16. REQUERIMENTO Nº 070/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA CONSIGNADO NOS ANAIS DA CASA
MENSAGEM DE PESAR PELO FALECIMENTO DO LÍDER
COMUNITÁRIO DO BAIRRO DO ANIL EM SÃO LUÍS,
MANOEL PEREIRA DE SOUSA, CONHECIDO COMO
MANOELZINHO.

17. REQUERIMENTO Nº 072/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SOUSA NETO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, SEJA RETIRADO DE TRAMITAÇÃO O PROJETO DE
LEI Nº 023/2018, TENDO EM VISTA QUE A PROPOSIÇÃO É
IDÊNTICA AO PL Nº 022/2018.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 08/03/2018 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 037/18, de autoria do Senhor

Deputado Eduardo Braide, que estabelece as diretrizes para a instituição
da campanha permanente sobre guarda responsável de animais
domésticos no âmbito do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 038/18, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que institui a Semana Estadual de
Orientações de Primeiros Socorros no âmbito do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 039/18, de autoria do Senhor
Deputado Adriano Sarney, que declara de utilidade pública a Associação
Social e Atlética Janaína.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 036/18, de autoria da Senhora

Deputada Graça Paz, que institui o “Dia da Mulher Empreendedora
Maranhense”, e dá outras providências.

PRIORIDADE 3ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 032/18,  enviado através da Mensagem

Governamental Nº 012/18, que altera a Lei Estadual Nº 9.664, de 17 de
julho de 2012, que dispõe sobre o Plano Geral de Carreiras e Cargos
dos Servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do
Poder Executivo Estadual – PGCE e revoga dispositivos da Lei Estadual
Nº 9.299, de 23 de novembro de 2010, que dispõe sobre a criação de
cargos efetivos das Carreiras de Especialista em Políticas Públicas e
Gestão Governamental, de Planejamento e Orçamento e de Finanças e
Controle, no âmbito do Poder Executivo Estadual.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 033/18, de autoria do Senhor

Deputado Edivaldo Holanda, que dispõe sobre a criação da “Central
de Apoio ao Idoso”.

2. PROJETO DE LEI Nº 034/18, de autoria do Senhor
Deputado Bira do Pindaré, que dispõe sobre incentivos à inovação e à
pesquisa científica e tecnológica no Estado do Maranhão e adota outras
providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 035/18, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que torna gratuito o exame de mormo e
anemia infecciosa equina no Estado do MA e dá outras providências.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 014/18,
de autoria do Senhor Deputado Alexandre Almeida, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo “Manoel Beckman” ao Senhor Reynaldo
Soares da Fonseca.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 015/18,
de autoria do Senhor Deputado Junior Verde, que concede a Medalha
da Mérito Legislativo “Manoel Beckman” ao 2º Sargento do Corpo de
Bombeiros Militar do Maranhão, o Sr. Carlos Marcone Martins Dias.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA 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.

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.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 07 DE MARÇO DE 2018.

Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, realizada no dia sete de março de dois mil e dezoito.
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Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Antônio

Pereira.

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

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

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

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

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

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 037 / 18

Estabelece as diretrizes para a instituição da
campanha permanente sobre guarda responsável
de animais domésticos no âmbito do Estado do
Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art.1º - Ficam estabelecidas as diretrizes para a instituição da
campanha permanente sobre guarda responsável de animais domésticos
no âmbito do Estado do Maranhão, com os seguintes princípios:

a) Nunca abandonar seu animal de estimação, pois além de
configurar um crime, é uma prática desumana;

b) Necessidade de prevenir e tratar doenças dos animais de
estimação através de vacinação e consultas regulares ao veterinário;

c) Os animais de estimação devem ser esterilizados para evitar
doenças, crias indesejadas e comércio descontrolado e ganancioso;

d) Os animais de estimação necessitam de água e alimentação
adequada, respeitando-se as características de cada espécie;

e) Os tutores de animais de estimação devem fazer de tudo
para proporcionar o bem-estar dos mesmos, principalmente: mantê-

los protegidos em casa e jamais soltos na rua; utilizar placa de
identificação ou microchip; providenciar a destinação, de forma correta,
de dejetos e carcaças, evitando assim a poluição do meio ambiente.

Art. 2º - A campanha, que se utilizará de cartazes, cartilhas e
paineis, trará alertas contra o abandono de animais e suas consequências
legais e poderá ser divulgada em locais como: escolas, universidades,
órgãos públicos, terminais de ônibus, portos, aeroportos, entidades
privadas e organizações sem fins lucrativos.

Art. 3° - Para a manutenção da campanha, o Poder Público
poderá firmar parcerias que permitam as ações necessárias para sua
continuidade.

Art. 4º - A campanha abrangerá ainda aspectos de saúde animal,
vacinação, ações preventivas, legislação específica e todos os assuntos
que possam incentivar a guarda responsável.

Art. 5º - Poderão participar dessa campanha permanente os
órgãos públicos e as instituições privadas da área de saúde e de defesa
animal.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem por objetivo estimular a
conscientização e a prática da guarda responsável de animais domésticos
no Estado do Maranhão.

Cuidar de um animal (cachorro, gato, coelho, dentre outros) é
um compromisso para toda a vida desse animal, que pode variar entre
10 e 15 anos. Não deve ser assim um ato de impulso ou algo que se
compra para presentear alguém. Requer, acima de tudo,
responsabilidade.

Tutores de animais domésticos devem assegurar-lhes o bem
estar.  A falta de comprometimento pode levar ao abandono, agravando
ainda mais o problema de animais que vagam pelas ruas. Segundo
informações de ONGs que tratam dessa questão, é muito comum
pessoas que adquirem animais, se arrependem e, na primeira
oportunidade, os abandonam. Além de cruel, esse é um ato que gera
diversos problemas socioambientais, tais como: transmissão de doenças
(zoonoses), reprodução descontrolada, desequilibro ecológico, dentre
outros. Ressalta-se ainda que essa situação tende a aumentar,
exponencialmente, durante as festas de fim de ano, quando as pessoas
querem viajar e, em um ato de total irresponsabilidade, acabam soltando
os animais na rua. O abandono de animais idosos também é um problema
constante.

Abandonar animais é crime previsto no artigo 32 da Lei n°
9605D 1998 (Lei de Crimes Ambientais) e isso deve ser divulgado
através de uma campanha permanente. Animais são seres vivos como
nós e não brinquedos, que você pode jogar fora quando não quer mais.

A título de exemplo, cita-se o caso da Holanda, que conseguiu
acabar com o problema de animais abandonados sem precisar sacrificar
nenhum ou aprisiona-los em canis. Através, principalmente, de leis
duríssimas e multas altas para quem abandonar animais, campanhas de
castração e conscientização, esse problema foi totalmente abolido do
país. A Holanda provou assim que, se houver interesse, o problema
pode ser resolvido.

Por fim, enfatiza-se que uma campanha de conscientização
realizada de modo permanente tratará também de informações sobre
saúde, vacinação, ações preventivas e legislações envolvendo proteção
animal.

A instituição em nosso Estado de uma campanha permanente
sobre guarda responsável de animais domésticos permitirá assim que a
população conheça as necessidades desses seres vivos e as legislações
que os protegem.

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

Sala das Sessões, em 06 de Março de 2018. - Eduardo Braide -
Deputado Estadual
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PROJETO DE LEI Nº 038 / 18

Institui a Semana Estadual de Orientações de
Primeiros Socorros no âmbito do Estado do
Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art.1º - Fica instituído no Calendário Oficial de Eventos do
Estado do Maranhão a Semana Estadual de Orientações de Primeiros
Socorros, a ser realizada anualmente na segunda quinzena do mês de
setembro.

Parágrafo único: Durante essa semana serão realizadas
atividades e apresentados cursos e palestras sobre orientações de
primeiros socorros, visando a difusão de sua prática para a saúde da
população.

Art. 2º - A Semana Estadual de Orientações de Primeiros
Socorros terá como prioridade: escolas e órgãos públicos, entidades
privadas e organizações sem fins lucrativos, tais como, associações,
asilos e orfanatos.

Art. 3º - Poderão integrar a Semana Estadual de Orientações de
Primeiros Socorros os órgãos públicos e as instituições privadas da
área de saúde e de defesa civil.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O Dia Mundial dos Primeiros Socorros é celebrado no dia 09
de Setembro.

Em 1859, na região de Solferino (norte da Itália), o jovem suíço
Jean Henry Dunant presenciou o sofrimento de milhares de soldados
que morriam abandonados nos campos de batalha da guerra de franceses
e italianos contra austríacos. Ferimentos simples, pequenas fraturas e
lesões por armas, ainda que com pouca gravidade, eram causas de
mortes desses muitos soldados que em meio à batalha não recebiam
qualquer tipo de atendimento e, em razão do agravamento dessas lesões,
acabavam perdendo a vida. Em face de todo o horror que presenciou,
Dunant organizou um grupo de voluntários com habitantes da região
para ministrar os primeiros socorros àqueles soldados feridos. Por
três dias, permaneceu ali organizando esse grupo de voluntários. Quando
retornou para sua cidade escreveu um livro que foi publicado em
novembro de 1862 intitulado “Uma Recordação de Solferino”, onde
descreve sua experiência naquele campo de batalha e, principalmente,
propõe a criação de grupos de socorros destinados ao atendimento dos
feridos, que deveriam ser reconhecidos e protegidos pelos países em
guerra. Propôs ainda “um princípio internacional convencional e
sagrado, o qual uma vez acordado e ratificado, serviria de base às
sociedades de socorro para os feridos de diversos países”, o que
posteriormente irá inspirar a elaboração das primeiras Convenções de
Genebra. Foi assim fundado o Comitê Internacional de Socorro aos
Feridos, que logo passou a ser conhecido como Comitê Internacional
da Cruz Vermelha.

A partir de então, tornou-se crescente a divulgação da
importância do conhecimento de primeiros socorros para salvar vidas.

Qualquer pessoa pode vir a se envolver em um acidente ou
sofrer um mal súbito, seja em casa (estima-se que 80% dos acidentes
ocorram aqui), no trabalho ou no trânsito. Daí a importância de ter o
conhecimento em noções de primeiros socorros, tanto para ajudar-se
ou para ajudar alguém.

Muitas mortes já foram evitadas por pessoas que tinham
alguma noção de primeiros socorros; muitas vidas, infelizmente, foram
perdidas pois o acidentado ou quem estava próximo não tinha o
conhecimento necessário para prontamente agir até que a ajuda
especializada chegasse.

Ter habilidades na prática de primeiros socorros permite adotar
ações rápidas para reduzir ou estabilizar lesões graves e melhorar as

chances de sobrevivência de uma vítima. Estima-se que depois de três
minutos o cérebro de uma pessoa com parada cardíaca começa a
apresentar lesões, ou uma hemorragia não controlada pode levar a uma
parada cardíaca. Os sistemas de resgate mais avançados do mundo
demandam um tempo médio de seis minutos para chegar ao local do
acidente após uma chamada. Entretanto, em nosso país a ajuda pode
demorar muito mais tempo para chegar e os primeiros socorros
precisarão mesmo ser ministrados por pessoas comuns. Os minutos
iniciais de uma emergência são, portanto, fundamentais e podem
determinar o prognóstico do doente ou acidentado.

A instituição em nosso Estado da Semana Estadual de
Orientações de Primeiros Socorros permitirá que a população esteja
preparada para enfrentar situações de emergência. No futuro, mais
pessoas terão conhecimento sobre o assunto e mais vidas poderão ser
salvas.

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

Sala das Sessões, em 06 de Março de 2018. - Eduardo Braide -
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 039 / 18

Declara de utilidade pública a Associação Social e
Atlética Janaína.

Artigo 1º - É declarada de utilidade pública a Associação Social
e Atlética Janaína, com sede no município de São Luís - MA.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICATIVA
A Associação Social e Atlética Janaína é uma entidade civil,

sem fins lucrativos com sede e foro na cidade de São Luís, no Estado
do Maranhão.

Fundada em 22 de junho de 2008, a instituição tem como
OBJETIVOS: Promoção da Assistência Social; Promoção da cultura,
defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; Promoção
gratuita da Educação; Promover oficinas, palestras e eventos relativos
a preservação do meio ambiente. Promoção de a segurança alimentar e
nutricional; Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e
promoção do desenvolvimento sustentável; Promoção do voluntariado;
Promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;
Promoção da ética, da paz, da cidadania dos direitos humanos, da
democrática e de outros valores universais; Amparo às crianças e
adolescentes, respeitando o ECA- Estatuto da Criança e Adolescente.

Assim, é importante o Estado reconhecer o relevante trabalho
realizado pela Associação Social e Atlética Janaína, que vem
contribuindo de forma significativa e decisiva para o desenvolvimento
e declarando a utilidade pública que a reveste é medida justa com a qual
será possível à entidade auferir os benefícios decorrentes dessa condição.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 06 de março de 2018. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 3° Vice-Presidente

REQUERIMENTO Nº 068 / 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
036/2018, que Institui o “Dia da Mulher Empreendedora Maranhense”,
e dá outras providências.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 06 de março de 2018. -
GRAÇA PAZ - Deputada Estadual
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.03.18
EM: 07.03.18

REQUERIMENTO Nº 069 / 18

Senhor Presidente,

Na forma 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 ordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Resolução
Legislativa n° 056D 2017, que concede a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Reverendíssimo Padre Cláudio Sousa Fernandes.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 06 DE MARÇO DE 2018. -
EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.03.18
EM: 07.03.18

REQUERIMENTO Nº 070 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que, após a
apreciação da Mesa, seja consignado nos Anais da Casa mensagem de
pesar pelo falecimento do líder comunitário do bairro em Anil em São
Luís, Manoel Pereira de Sousa, mais conhecido como Manoelzinho.

Manoelzinho nasceu em 25/12/1941 em Tauá no Ceará. Teve
uma infância um tanto sofrida, mas foi no Maranhão que encontrou a
verdadeira felicidade: o amor genuíno ao povo. Em toda a sua trajetória
foi uma grande liderança em São Luís, com forte atuação principalmente
no Anil, bairro onde morou e construiu a sua família.

Manoelzinho foi para a comunidade um líder nato, levando
benefícios e sempre a serviço do próximo. Teve sua história marcada
pela fiel amizade à família Sarney, em especial ao ministro Sarney
Filho, de quem foi assessor por muitos anos. Deixou um legado pautado
principalmente na honestidade, tinha um coração enorme e como ele
sempre falava “fazer o bem sem ver a quem”.

Ele deixou uma lacuna enorme na história das lideranças
comunitárias, mas deixou o exemplo de que para estar à serviço do
povo, não importa se tem Mandato ou não, pois a bondade precisa ser
genuína. No dia 03/02 ele partiu deixando uma dor incomensurável na
sua esposa Alice, filhos, netos, bisnetos, irmãos, sobrinhos e toda a
sua família.

Demais disso, requeiro seja enviada essa mensagem de
condolências aos familiares enlutados, na pessoa de sua filha: Sra.
Bárbara Soeiro (Travessa São Jorge, 68, Anil – São Luís – (MA),
declarando a solidariedade desta Casa Legislativa à família neste
momento de profunda dor.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 06 de março de 2018. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 3º Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.03.18
EM: 07.03.18

REQUERIMENTO Nº 071 / 18

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do Art. 174 do Regimento Interno desta
Casa Legislativa, à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia
Legislativa do Maranhão, baseando-se na alínea “e”, inciso VIII, art.
30 do Regimento Interno, que coloca as relações de consumo e medidas
de defesa do consumidor como um dos pontos da referida Comissão,
que seja realizada AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO DIA 15 DE MARÇO,
ÀS 16 HORAS, no auditório Fernando Falcão, objetivando discutir
sobre os VÍCIOS CONSTRUTIVOS NOS CONDOMÍNIOS QUE
FORAM ENTREGUES PELA CONSTRUTORA CYRELA, EM
SÃO LUÍS, COM GRAVES PROBLEMAS ESTRUTURAIS.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de março de 2018.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS, PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 07/03/2018

REQUERIMENTO Nº 072 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
Legislativa, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa.
seja retirado de tramitação o Projeto de Lei n° 023/2018, tendo em
vista que a proposição é idêntica ao PL n° 022/2018.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, em 06 de março de 2018. – Sousa Neto – Deputado Estadual.
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.03.18
EM: 07.03.18

INDICAÇÃO Nº 125 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício  ao Senhor Governador Flavio Dino,
bem como ao Senhor Secretário Estadual de Educação Felipe Camarão,
solicitando a construção de uma escola estadual através do
PROGRAMA ESCOLA DIGNA no Povoado Valério, no município
de Jenipapo dos Vieiras.

O referido município, está inserido no PROGRAMA MAIS
IDH do governo do Estado, e a construção de uma escola estadual
nessa localidade será de grande importância para garantir uma educação
de qualidade aos alunos desta localidade.

Justificamos assim, nossa reinvindicação que busca atender os
anseios da sociedade desse povoado, dando mais dignidade aos alunos
que se utilizam do sistema educacional do Estado.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO MARANHÃO, 07 de março de 2018. - RIGO TELES -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 126 / 18

Senhor Presidente

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
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Governador Flavio Dino, solicitando que determine a Secretaria de
Infra Estrutura a adoção de providencias no sentido da recuperação
asfáltica da MA –006, no trecho que liga o município de Grajaú: a
Formosa da Serra Negra, Fortaleza dos Nogueiras a BR - 230, o qual
possui uma extensão de 204 quilômetros.

A referida solicitação, justifica-se pela necessidade de melhorar
a trafegabilidade da população dessa região, pois esses municípios
reúnem uma população de aproximadamente 110 mil habitantes e, tem
nessa rodovia uma importante via de acesso as demais cidades da
região sul do Estado, que é grande recebedora da produção agropecuária
e comercial desses municípios. Assim, à necessidade de urgência na
recuperação asfáltica nesse trecho da MA-006, já que irá favorecer a
condição de trafegabilidade para a população dessa região.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO MARANHÃO, 07 de março de 2018. - RIGO TELES -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 127 / 18

Senhor Presidente

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador Flavio Dino, solicitando que determine a Secretaria de
Infra Estrutura a adoção de providencias no sentido da recuperação
asfáltica da MA –006, no trecho que liga o município de Arame a
Grajaú, o qual possui uma extensão de 125 quilômetros.

A referida solicitação, justifica-se pela necessidade de melhorar
a trafegabilidade da população dessa região, pois Arame é um município
de aproximadamente 35 mil habitantes e, tem nessa rodovia a sua
principal via de acesso a Grajaú, que é grande recebedor da produção
agropecuária e comercial do município. Assim, à necessidade de urgência
na recuperação asfáltica do referido trecho da MA - 006, já que irá
favorecer a condição de trafegabilidade para a população dessa região.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO MARANHÃO, 07 de março de 2018. - RIGO TELES -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 128 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que solicite ao
setor competente a destinação de uma ambulância para Município de
Primeira Cruz.

Esta indicação atende as demandas da população do município
e se justifica em razão da necessidade urgente de uma nova ambulância
para esse município, de modo a proporcionar um atendimento de maior
qualidade à comunidade. Uma ambulância funciona como veículo para
o transporte de pessoas doentes ou feridas, mas que também possibilita
a prestação de primeiros socorros, sendo crucial para o salvamento de
vidas.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de março de 2018.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 129 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Senhor Governador do Estado, para que através
do poder executivo, urbanize a praça situada na Avenida Capricórnio,
Residencial Nova Terra, em São José de Ribamar que se encontra, no
momento, utilizada para depósito de lixo, apresentando condição
insalubre, em razão da presença de animais na área, conforme fotos em
anexo.

A praça deverá contar com núcleo de orientação, quadra de
esporte com equipamentos físicos e esportivos ao ar livre, paisagismo,
calçada com pista para caminhada e área de convivência, recreação e
lazer.

A comunidade assim, será beneficiada com a área destinada ao
lazer, proporcionando bem estar e saúde dos moradores.
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Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de fevereiro de
2018. - Sergio Frota - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 130 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada a Senhora Nair Portela, Reitora da Universidade
Federal do Maranhão, ao Senhor Gustavo Pereira da Costa, Reitor da
Universidade Estadual do Maranhão, à Senhora Elizabeth Nunes
Fernandes, Reitora da Universidade Estadual do Maranhão do Sul e ao
Senhor Roberto Brandão, Reitor do Instituto Federal do Maranhão,
para que seja oferecida a disciplina “o golpe de 2016 e o futuro da
democracia no Brasil”, na carga horária das Universidades.

Essa experiência está sendo realizada no Instituto de Ciência
Política (IPOL) da Universidade de Brasília/UNB, e pretende analisar
o impeachment da presidente Dilma Rousseff e o governo Michel
Temer, identificado nos objetivos por uma “agenda de retrocesso nos
direitos” e também por “restrição às liberdades”.

Dividida em 5 módulos que começarão com a ditadura, o pós
golpe de 1964, e o surgimento do PT, a disciplina tentará entender os
elementos de fragilidade do sistema político brasileiro que permitiram
a ruptura democrática de maio e agosto de 2016, com a deposição da
presidente Dilma Rousseff, analisar o governo presidido por Michel
Temer e investigar o que sua agenda de retrocesso nos direitos e restrição
às liberdades diz sobre a relação entre as desigualdades sociais e o
sistema político no Brasil, além de perscrutar os desdobramentos da
crise em curso e as possibilidades de reforço da resistência popular e
de restabelecimento do Estado de direito e da democracia política no
Brasil.

A UNICAMP também terá a disciplina inclusa na carga horária,
além das Universidades Estaduais da Paraíba, Bahia e Amazonas que
ministrarão em moldes similares ao da UNB. Também demonstraram
interesse em ministrar matéria similar, até o momento, a Universidade
Federal de Sergipe (UFS), Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ),
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC), além da USP.

Desse modo é que apresento o presente expediente indicatório
na certeza da aprovação dos Reitores e na expectativa de que seja
disponibilizada, na carga horária das Universidades, a disciplina sobre
“o golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil” em cursos de
Ciências Sociais, que lidam com o estudo de sistemas de governo,
análises de comportamento político e de atividades políticas em geral.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de
março de 2018. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO -
Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 131 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Governador do Maranhão, Senhor FLÁVIO DINO, e
ao Secretário de Estado da Saúde, Dr. CARLOS EDUARDO LULA,
solicitando-lhes que adotem providências, A FIM DE
RESTABELECER O FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS
SOFOSBUVIR 400MG E DACLATASVIR 60MG, NA FEME
(FARMÁCIA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS
ESPECIALIZADOS), EM SÃO LUIS NO ESTADO DO
MARANHÃO.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de restabelecer o fornecimento dos medicamentos
SOFOSBUVIR 400MG E DACLATASVIR 60MG, que é suma
importância ao tratamento das pessoas com infecção crônica pelo vírus
da Hepatite C (HCV)1 em pacientes adultos.

Vale mencionar o artigo 196 da Constituição Federal de
1988 que preceitua que “A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.

Desse modo fica reconhecido a saúde como direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de março de 2018.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 132 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Governador do Maranhão, Senhor FLÁVIO DINO, e
ao Secretário de Estado da Saúde, Dr. CARLOS EDUARDO LULA,
solicitando-lhes que adotem providências, A FIM DE
RESTABELECER O FORNECIMENTO DA VACINA
MENINGOCÓCICA, EM TODOS ESTADO MARANHÃO.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de restabelecer o fornecimento da vacina
MENINGOCÓCICA em virtude de dois casos em São Luis.

Vale mencionar o artigo 196 da Constituição Federal de
1988 que preceitua que “A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.

Desse modo fica reconhecido a saúde como direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
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universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de março de 2018.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 133 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos,
Sr. Antônio Araújo, solicitando a recuperação asfáltica da Rua Netuno
no bairro Recanto dos Vinhais, nesta cidade.

A presente indicação é oriunda de solicitação dos moradores
da região, que estão sendo prejudicados em razão dos inúmeros
transtornos causados pelas péssimas condições das ruas do supracitado
bairro.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na
qualidade de vida dos moradores do aludido bairro, solicitamos a
pavimentação asfáltica das ruas do Recanto dos Vinhais, especialmente
a Rua Netuno, que encontra-se com uma grande quantidade de buracos
e erosões que causam contratempos e dificultam a trafegabilidade e o
acesso de pedestres, meios de transporte, principalmente no período
chuvoso.

A implantação de uma melhor infraestrutura viária no Recanto
dos Vinhais irá oferecer mais segurança, bem como contribuirá para
uma melhora significativa nas condições de vida da população que
reside no bairro, justificando a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 05 de março 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 134 / 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 Av. São Jerônimo, no trecho que liga os bairros de Santa Barbara e
Andiroba, nesta capital/MA.

A Avenida São Jerônimo dá acesso a diversas localidades da
zona rural, como Jaçatuba, Coquinho, Mato Grosso, entre outras
comunidades, sendo a única via de acesso ao bairro do Cajupari, além
de ajudar a desafogar o trânsito na região.

Sabe-se que o Cajupari conta com aproximadamente 2 (duas)
mil famílias, 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 localidade, e sobretudo,

para a população do município em contento, solicitamos por meio
desta proposição, a pavimentação asfáltica da Avenida São Jerônimo,
no trecho que liga os bairros de Santa Barbara e Andiroba, 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, 06 de março 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 – Senhores Deputados. Ninguém se inscreveu até agora. Algum
Deputado ou Deputada gostaria de se inscrever. Senão, suspenderei a
Sessão, por cinco minutos, até que algum orador se inscreva.

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

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, senhores deputados, galeria,
imprensa, todos que nos assistem pela TV Assembleia. Senhor
Presidente, hoje eu venho à tribuna falar sobre o Dia da Mulher. Como
eu não vou estar aqui amanhã por conta de compromissos no interior
do nosso estado, então hoje eu queria falar desse Dia das Mulheres que
é um dia tão importante, o dia 08 de março, mas todos os dias é o Dia
das Mulheres, Deputado Rigo Teles, a gente tem que dizer que todo
dia é o nosso dia. Então, as mulheres, em todo o mundo, têm conquistado
muitos direitos, mas ainda são objetos de discriminação nos seus locais
de trabalho e vítimas frequentes da violência doméstica. A conclusão é
de um relatório da ONU, Organização das Nações Unidas. Os avanços
das mulheres nas urnas vêm se destacando atualmente, o sufrágio
quase universal é regra em todo o mundo, ao contrário de há um
século quando apenas dois países permitiam o voto a elas, mas ainda
as mulheres precisam conquistar a influência social e o direito político.
As restrições no âmbito pessoal ainda atrasam o seu desenvolvimento
porque esse direito na prática não funciona. Muitas vezes nega-se à
mulher o controle do seu próprio corpo e a voz na tomada de decisões
e a proteção contra as mulheres, diz esse relatório. Hoje no mundo as
mulheres, mais da metade que trabalha fora, enfrentam uma situação
delicada no âmbito profissional e ainda trabalham 7 horas a mais que
os homens, enfrentam dupla jornada de trabalho, desempenham
trabalho precário e são desamparadas pela legislação trabalhista.
Além disso, diz o texto que as mulheres recebem salários 30% a
menos que os homens para exercer os mesmos cargos. Segundo
pesquisa do IBGE, 29 milhões de casas brasileiras são chefiadas por
mulheres. Mesmo sendo casadas, são elas que tomam essa decisão na
questão administrativa. Isso não quer dizer que elas ganham mais que
os maridos, mas elas que tomam as decisões dentro de casa, que têm
que resolver todas essas questões, inclusive a financeira, mesmo
ganhando menos, mesmo trabalhando fora. Então por isso que aumenta
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essa dupla jornada de trabalho das mulheres. Milhões de mulheres
denunciam episódios de violência sofrida e geralmente cometida pelo
companheiro, e isso nós vemos todos os dias. Ontem a Deputada
Valéria, que é a Procuradora da Mulher, fez um belíssimo discurso aqui
na tribuna desta Casa falando sobre a questão da violência sofrida por
essas mulheres, principalmente a violência física, sexual e psicológica.
A pior delas é a psicológica que não deixa marca visível, essa é a pior
violência sofrida pelas mulheres no nosso país. Esta luta é de todas as
nossas mulheres é de combater. E esta casa tem o dever também de
estar debatendo essa questão da violência contra a mulher. Todos sabem
que sempre combati nesta Casa essa violência. Inclusive já me posicionei
sobre o caso do Parlamentar envolvido na violência contra a sua esposa,
o Deputado Cabo Campos, sobre a denúncia feita por sua esposa
Maria José Brandão Marques Campos na Delegacia da Mulher.
Esperamos sempre, ficamos esperando a presença do Deputado para
poder falarmos disso. Muitos sabem que nós aqui sempre combatemos
a violência contra a mulher. Inclusive no dia 06 de dezembro pedimos
pelo fim da violência contra a mulher, mas a gente não pode ficar
calada. Por ser mulher, por ser mãe de mulher. Eu tenho uma filha de 14
anos. Eu tenho sobrinha mulher, então a nossa posição sempre foi
essa: Combater a violência contra as mulheres. E esta Casa tem que
tomar uma decisão sobre esse caso que envolve esse parlamentar,
porque essa Casa tem que dá exemplo. Os parlamentares têm que dá
exemplo, tanto os homens quanto as mulheres, de combater essa
violência. Eu sei que a Comissão de Ética já recebeu essa denúncia das
mulheres, mas tem que ter uma posição. E todos nós sabemos que não
podemos nos calar sobre essa questão da violência que é isso que nós
combatemos todos os dias, porque nós sofremos violência todos os
dias. Todos os dias mulheres do nosso país, nosso estado sofrem
violência. Foram três mulheres assassinadas só este ano em Imperatriz.
Então é importante todos os dias estarmos combatendo essa violência.
Por isso eu venho neste dia desejar a todas as mulheres um Feliz Dia
Internacional da Mulher, e que nossos direitos sejam de fato
reconhecidos e a violência seja de fato combatida e que nossos direitos
sejam de fato aplicados. Para que possamos ver os nossos direitos, ter
os nossos direitos a cada dia, porque muitas vezes esses nossos direitos
ficam apenas no papel. Muito obrigada, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Júnior Verde, por cinco minutos, sem aparte. A
pedido do Deputado Júnior Verde, vai permutar com o Deputado Rigo
Teles. Deputado Rigo Teles, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhores Membros da Mesa, senhoras e
senhores deputados, imprensa. Senhor Presidente, como amanhã eu
tenho um compromisso, provavelmente não poderei usar, não vou
usar do pequeno expediente, tenho um compromisso pela manhã, queria
me antecipar e falar nesta Casa, nesta tribuna para as nossas amigas
deputadas, deputados e em especial nossas amigas deputadas desta
Casa, nossas companheiras, que esta semana é uma semana especial,
porque amanhã, dia 8, é o Dia Internacional da Mulher. Como disse
aqui a Deputada Francisca Primo, todos os dias do ano é o Dia
Internacional da Mulher, esta mulher brava, esta mulher guerreira, esta
mulher lutadora e que todas nós temos nossas mulheres, mães, esposas,
filhas, mas é uma data muito especial. E eu queria neste dia memorando
em especial às mulheres: mulheres lavadeiras, mulheres costureiras,
mulheres que trabalham nos lares, mulheres servidoras e também, em
especial, as servidoras desta Casa Legislativa, as mulheres que
ingressam no Poder Judiciário, no Ministério Público, as mulheres
policiais, enfim, a todas as mulheres, como vejo aí taxistas mulheres,
caminhoneiras, mulheres hoje também pilotando aviões, enfim, em
todos os espaços são preenchidos pelas mulheres. E hoje se fizerem
uma pesquisa em nível nacional, o maior número da população do
nosso país são mulheres e o nosso estado do Maranhão também não
poderia deixar de ser. Então receba aqui em nome da minha filha Lívia,
da minha esposa Abigail, da minha mãe Francisca Teles de Sousa esta

homenagem que se rende a todas as mulheres do nosso Maranhão, do
Brasil e em especial às mulheres aqui do nosso Parlamento estadual.
Parabéns, feliz Dia das Mulheres. As mulheres também que fazem a
imprensa, blogueiras que transmitem tudo que acontece aqui no nosso
trabalho, no dia a dia também transmitido pelas mulheres e em especial
nesse dia. Parabéns ao Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas
as mulheres.

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

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Exmo. Senhor Presidente Othelino Neto, Exmos. senhores e
senhoras deputadas e deputados, imprensa, galeria, a todos que nos
acompanham em todo o estado do Maranhão. Senhor Presidente, quero
destacar uma reunião que tivemos a oportunidade de participar, no dia
de ontem, com o Exmo. Senhor Vice-Governador do Estado do
Maranhão, Carlos Brandão, que hoje é 10, era 10 antes e hoje também
é 10, porque hoje é do PRB. E para nossa honra, para o nosso orgulho
ser republicano tivemos uma agenda muito positiva ontem com o
Brandão, levando, trazendo muitas demandas que realmente hoje se
somam à conjuntura do desenvolvimento do estado do Maranhão e
que foram fundamentais, demandas levadas para o entendimento
republicano de poder formalizar ações propositivas para o Estado do
Maranhão. Eu quero destacar levando as demandas ao Brandão, as
nossas emendas parlamentares pedindo apoio do nosso vice-governador
porque as emendas que nós destinamos para o Maranhão, por exemplo,
tem lá a ponte de São Mateus, que foi uma promessa de campanha,
uma conjuntura que foi delineada em torno da necessidade do município,
que é a ponte “vai quem quer”, o asfalto em Vitória do Mearim e
muitas demandas dos municípios maranhenses que eu levei para nosso
vice-governador para que ele possa fazer a boa interlocução com o
governo e ajudar a fortalecer os municípios. E, como eu falei, uma
questão de promessa foi inclusive objeto de uma importante iniciativa
que foi realizada em São Mateus, por exemplo, lá o governador também
aquiesceu esse projeto da ponte que vai interligar dezenas de povoados
a sede, entre outras demandas que nós levamos ao nosso vice-
governador. Entre elas também eu posso destacar, inclusive, quero
cumprimentar de forma especial um grande advogado desse estado, Dr.
Máximo, que está aqui, que é o advogado do sub judice, advogado do
povo do Maranhão porque representa muito bem na conjuntura de
defesa que faz realmente das causas legítimas do estado na sua profissão
de advogado tem defendido muitas causas importantes no Maranhão,
eu quero aqui lhe agradecer por estar neste plenário hoje e em seu nome
eu cumprimento todos os advogados do Maranhão deste País, porque
realmente fazem defesas das causas que chegam até eles para que
possam defender com embasamento legal. E nessa conjuntura legal, Dr.
Máximo, nós estávamos inclusive falando da questão das demandas
que eu levei ao vice-governador, entre elas, levei a convocação dos sub
judice está aqui mais uma vez e falei ontem inclusive desse documento
que os sub judice nos encaminharam, 705 candidatos sub judice
aguardando o Curso de Formação e Aperfeiçoamento, ou seja, vai
reforçar a segurança pública do Maranhão, o governador já se
comprometeu inclusive de o fazer, destacando também 592 aptos com
todas as etapas, está aqui também a relação nominal e aqui eu quero
destacar que foi feito um trabalho nominal colocando realmente todas
as problemáticas judiciais que envolvem a questão dos sub judice, 113
que foram desligados do curso, estavam fazendo o Curso de Formação
e foram desligados, prejuízo para o Estado, prejuízo para os candidatos
porque fizeram a opção, perderam os seus empregos para poder fazer
o Curso de Formação. Aqueles 38 que estão aguardando só a nomeação,
enfim, entre as demandas eu também levei os sub judice. Mas as
demandas que nós levamos ao vice-governador Brandão elas fortalecem
o entendimento que nós temos de ajudar o Estado do Maranhão, ajudar
na segurança pública, está aqui o exemplo, porque ao longo de 2015
para cá foram convocados mais de 2 mil policiais militares, por quê?
Graças aos esforços também desta Casa, da Comissão de Segurança,
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em audiências públicas, encaminhando indicações ao governador, a
segurança pública foi reforçada. Nós também levamos demandas de
infraestrutura. Quantas estradas nós não pedimos aqui? Por exemplo,
a de Paulo Ramos a Vitorino Freire que vai encurtar a distância na
região, que vai desenvolver aquela região e é um sonho acalentado de
anos à população. Demandas de emendas individuais que nós
encaminhamos para municípios, dezenas de municípios maranhenses
que estão represadas, aí eu destaquei aqui, por exemplo, São Mateus,
Vitória do Mearim, destaco também Monção que é uma quadra
poliesportiva, destaco emendas de infraestrutura porque entendo que
nós precisamos dar a nossa contribuição não só neste Parlamento,
fazendo leis, fazendo as boas leis, buscando as boas práticas e, assim,
a vivência em sociedade e harmonia social, mas falo da infraestrutura
porque levei ao republicano e vice-governador, Brandão, que ali acolheu
as iniciativas, as demandas que entregamos em mãos e que conosco
ficou de advogar, de ser o advogado também dessas causas que são
legítimas. Não é apenas um anseio do Deputado Junior Verde em levar
infraestrutura para os municípios maranhenses, mas é o nosso desejo
de contribuir também de forma decisiva, não só como fazemos aqui
neste Parlamento, mas também levando melhorias para a qualidade de
vida. Eu sempre reforço essa palavra que é importante, qualidade de
vida para o povo do Maranhão. Para isso temos que levar as
condicionantes necessárias, que são a segurança pública, as demandas
da saúde, por exemplo, de São Francisco do Brejão. Está lá a emenda
para a saúde entre outras emendas que nós destacamos pela necessidade
de ajudar os municípios maranhenses. Assim nós vamos cumprir o
nosso papel e ir além do nosso papel como legisladores, mas também
no esforço conjunto de poder desenvolver o estado do Maranhão.
Então, a todos meu muito obrigado e que Deus nos abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano Sarney, por cinco minutos, sem aparte.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente, senhoras deputadas e senhores
deputados, galeria, telespectadores da TV Assembleia, internautas,
servidores desta Casa, maranhenses. É meu dever subir a esta tribuna,
pois, como os servidores estaduais deste estado sabem, eu sou muito
preocupado com a situação atual deles e com a situação futura.
Preocupa-me muito, servidoras e servidores do Estado do Maranhão,
o futuro de vocês. A Previdência do Maranhão está quebrada, já
comuniquei isso em outras oportunidades nesta tribuna e hoje volto a
dizer e provar mais uma vez com números a irresponsabilidade do
governo comunista, que pensa no hoje em se reeleger, mas não pensa
no futuro de vocês. Senhoras deputadas e senhores servidores e
servidoras do Estado do Maranhão, dentro de 10 anos, talvez não
tenham as suas aposentadorias e pensões pagas pelo governo do estado.
Eu trago a prova que estará disponível em meu Facebook, é o anexo da
LDO e os relatórios de execução orçamentária publicados até 2017.
Um dos documentos diz o seguinte: de 2018 a 2027, em 10 anos, o
rombo da Previdência vai ser de pelo menos R$ 10 bilhões! Essa é a
previsão do déficit atuarial da previdência do Estado do Maranhão.
Como se isso não bastasse, eu vou ainda relatar um fato mais grave
ainda e que ocorre nos dias de hoje, nos dias atuais. A Previdência,
como eu disse, já está quebrada. E o Governo hoje comete uma
irresponsabilidade, uma ilegalidade, uma improbidade que é de retirar
dinheiro da educação para cobrir o rombo da Previdência do Estado do
Maranhão neste ano de 2018. Está aqui a prova da LDO em minha
mão, página 423 da LDO, em que o Governo do Estado retira das
fontes 102 e 103, fontes manutenção e desenvolvimento de ensino do
MDE, fontes da educação do Estado do Maranhão, para cobrir a
Previdência de inativos e pensionistas do Estado do Maranhão. Está a
prova aqui, está em minha mão, a LOA, página 423. O Governo do
Estado do Maranhão retirando da fonte 102 e fonte 103, portanto
fontes da Educação para cobrir o rombo previdenciário do Estado do
Maranhão este ano. Governo irresponsável. Vou além, mais uma vez,
todos nós sabemos da manobra do Governo desde o ano passado de

vender o Sítio Santa Eulália. O Sítio Santa Eulália, que pertence aos
aposentados e pensionistas do Estado do Maranhão, o Governo está
vendendo para cobrir um rombo previdenciário. Quero perguntar a
todos os servidores e servidoras do Estado do Maranhão se eles estão
cientes do rombo da Previdência? Se o Governo está dando transparência
e comunicando que dentro de muito pouco tempo o Governo do Estado
do Maranhão não terá dinheiro para cobrir o rombo da previdência e
para pagar as aposentadorias daqueles que virão a se aposentar.
Previdência não é coisa, não é brincadeira, precisa de planejamento. O
dinheiro que entra hoje, que é retirado do servidor, da contribuição do
servidor, é para o futuro, é para que ele no futuro receba. É para que os
servidores que estão entrando agora, fazendo concurso público consigam
receber. É para aqueles servidores que estão prestes a se aposentar
consigam receber. E não é ficar criticando os outros e ficar olhando
para o retrovisor. Porque o Governador Flávio Dino tem que tomar
uma atitude urgente e dramática em relação à previdência do Estado do
Maranhão, que está quebrando. Então, Senhor Presidente, essas são as
minhas palavras. Continuarei nesta Casa sendo um defensor, dando
total transparência esse assunto. Não apenas a esse, mas ao déficit do
Estado do Maranhão, ao rombo do caixa do Estado do Maranhão, que
mais uma vez subo a esta tribuna, demonstrando com documentos,
artigos publicados em meu Facebook, com links publicados pela
Secretaria de Estado de Planejamento, que mostra números reais.
Enquanto a população não souber que o Governo do Estado do
Maranhão está quebrando, o Estado do Maranhão está quebrando, a
previdência do Estado do Maranhão está, agora mais recentemente em
última denúncia ontem, anulando, anulando os empenhos porque não
tem caixa, porque está quebrado. Depois não vem dizer aqui que o
Deputado Adriano Sarney não avisou. Chega de mentiras, chega de
propaganda enganosa. Eu estou aí nesse quesito junto com José
Reinaldo. Chega dessa confusão que o Governo do Estado do Maranhão
se instalou no nosso estado. Vamos falar a verdade para o povo. O
povo merece ouvir a verdade. Vamos falar a verdade, chega de mentiras.

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

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente Othelino, Senhoras e Senhores
Deputados, galeria, imprensa, povo do Maranhão. Senhor Presidente
Othelino, venho destacar que amanhã haverá mais um passo importante
para a criação do Comitê da Bacia do Rio Parnaíba. Amanhã haverá
uma reunião no Conselho Nacional de Recursos Hídricos onde será
apreciado o pacto, ao qual me referi na semana passada, onde o
Governador Flávio Dino, Secretário de Meio Ambiente, o Ministro
Sarney Filho, o Presidente da Agência Nacional de Água, os Comitês
envolvidos nessa Bacia Interestadual protocolaram, assinaram e amanhã
será a apreciação pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. E
voltando essa pauta para o Estado, acabamos de sair da reunião do
Meio Ambiente onde deliberamos que a nossa principal meta para este
ano, por meio da Comissão de Meio Ambiente, é a instalação dos
Comitês dos Rios Estaduais, Presidente Othelino, tendo em vista a
quantidade de bacias que tem o Estado e apenas dois Comitês instituídos,
que é do Comitê da Bacia do Mearim e do Munim. Então, propusemos
uma audiência pública para o mês de abril para que a gente possa
formalizar um pré-Comitê do rio Itapecuru, que é um dos rios mais
importantes do Estado, principalmente para a capital São Luís, onde
praticamente 80% do abastecimento de água da capital é oriundo do
rio Itapecuru e precisamos fazer esse instrumento ser efetivado. Até
porque o rio, por meio de estudos até da própria UEMA, tem
demonstrado que tem perdido a sua capacidade de abastecimento nas
últimas décadas e se algo não for feito, instrumentalizado por meio de
um debate em conjunto com a sociedade civil, com os usuários e com o
Poder Público nós atravessaremos, sem dúvida nenhuma, uma escassez
hídrica sem precedentes. Então, Senhor Deputado Presidente Othelino,
desde 2004 em que a lei foi instituída já se passam quase 14 anos que
não temos um instrumento onde podemos ter ali um Parlamento das
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Águas onde haverá o debate dos conflitos, onde há a solução dos
conflitos e, sobretudo, a preservação do meio ambiente dos nossos
recursos hídricos. Então Senhor Presidente, trago esta pauta para o
Pequeno Expediente, dizer que estamos avançando nessa questão. O
próximo passo é essa audiência pública convocando e desde já estamos
convidando os colegas deputados, os prefeitos gestores dos municípios
que fazem parte da bacia rio Itapecuru, a sociedade civil organizada
que tem interesse nessa política e, sobretudo, também os usuários.
Desde já fica o convite, nós obviamente emitiremos também convites,
mas desde já venho anunciar que no mês de abril vamos fazer e realizar
essa Audiência Pública com esse propósito específico. Eu sei que já foi
feita muita política com relação a esse rio Itapecuru, mas não temos
nada palpável, nada do ponto de vista legal que possa dar uma substância
para a resolução dos conflitos, mas, sobretudo, a sobrevivência do rio
Itapecuru. Então a partir desse passo, Deputado Sousa Neto, que V.
Exa. já fez parte também da Comissão, Deputada Ana do Gás, que
fizeram parte da Comissão de Meio Ambiente nesta legislatura, acho
que a Assembleia Legislativa tem esse papel de puxar esse debate, de
trazer essa discussão para dentro aqui da Casa do Povo, que realmente
o Poder do Povo é instituído por nós para que a gente possa efetivar
essa política. Vamos, obviamente, comunicar ao Conselho Estadual de
Recursos Hídricos, à Secretaria de Meio Ambiente, mas essa discussão
nós não vamos abrir mão de fazer com que esse Comitê cumpra os
preceitos legais por meio dos estabelecidos nas resoluções, nos
decretos e nos projetos de lei, mas precisamos agir do ponto de vista
legal. Então vamos trazer a discussão para dentro desta Casa por meio
de uma Audiência Pública para que a gente possa avançar na criação e
na instituição do Comitê da Bacia do Rio Itapecuru. Senhor Presidente,
era este o meu pronunciamento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Sousa Neto, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Othelino Neto, senhoras e senhores
deputados, deputadas, aos amigos da imprensa, internautas, a galeria,
pois se encontra um grande líder, o Paulo Sampaio, de Paço do Lumiar,
junto com os amigos da comunidade Armindo Reis. Sejam bem-vindos
a esta Casa, a Casa do Povo, ao amigo Leo, Maria do Carmo, Jardeana,
Daniele, Ribamar. Eu queria mandar um grande abraço também ao meu
amigo Ricardinho do Salão que se encontra em Paço do Lumiar fazendo
um grande trabalho, um grande serviço àquela comunidade. Amigos, eu
vim a esta tribuna hoje para fazer um alerta muito sério e grave, deputado
Edivaldo Holanda, fazer um alerta à sociedade do Estado do Maranhão,
pois os profissionais que prestem serviço no Hospital Carlos Macieira
podem parar as suas atividades, a qualquer momento. Eu falo isso
porque recebi anteontem, no meu gabinete, várias informações que
algumas especialidades médicas, que prestam serviços naquela unidade
estão com repasse atrasados, há pelo menos, dois meses. E trago
também para quem tiver alguma dúvida, o contrato da Secretaria de
Estado da Saúde com o Instituto Gerir, que recebe mais de R$ 9 milhões,
por mês, para manter a unidade funcionando. Serviços que estão a
paralisar; cardiologia, eles não recebem há dois meses, eles ficaram de
receber dezembro essa semana; ecocardiografia, também sem receber;
cirurgia torácica, também sem receber; hematologia, também sem
receber; os anestesistas já estão fazendo serviço só de urgência e
emergência, estão sem receber; a hemodinâmica recebeu referente ao
mês de dezembro após informar que iam interromper os serviços,
pagaram somente uma parte. A Urologia também recebeu parcialmente
após informar que iria suspender o atendimento. Pasmem! O Estado
paga atualmente mais de quase R$ 100 milhões pela administração do
Carlos Macieira ao Instituto Gerir e ao que vemos a situação por lá
está caótica e só tende a piorar com esses contratos, caso esses contratos
decidam suspender os serviços. Segundo eles, até agora, nenhum,
ninguém deu satisfação sobre quando os salários serão regularizados.
E o contrato diz, e é bem claro, em várias cláusulas que não permite
atraso no pagamento. Imaginem vocês toda sociedade se tiver com

algum parente, algum familiar, algum amigo, alguém precisando desse
atendimento, Deputado César Pires, seja negado por falta de pagamento
e com o contrato em vigência com mais de R$ 9 milhões por mês para
gerir um hospital com os profissionais sem receber. Imagina se fossem
professores, se fossem policiais ou de outras áreas. Agora da área da
saúde que as nossas vidas ficam nas mãos deles, é uma questão de
lamentar. Eu peço ao presidente da Comissão de Saúde, Deputado
Antônio Pereira, muito respeitado na Casa, que nos ajude a buscar as
informações necessárias para saber o porquê do atraso do pagamento.
Eu vou entrar com um requerimento junto à Comissão de Saúde desta
Casa para saber o porquê desse atraso, porque eles já estão fazendo
um alerta sobre a paralisação geral do atendimento no Hospital Carlos
Macieira, e isso é gravíssimo. O governo comunista tem que parar de
propagandas, tem que trabalhar, não só na área de segurança pública,
que a gente cobra sempre, mas principalmente na área de saúde. Faço
um alerta à sociedade maranhense, pois, se não honrarem os pagamentos
com esses profissionais que estão lá diuturnamente, eles irão parar
porque ninguém trabalha e consegue trabalhar de graça. Fica o meu
alerta, fica o meu pedido ao Deputado Antônio Pereira, que é presidente
da Comissão de Saúde, para que faça uma cobrança ao instituto que
recebe nove milhões de reais por mês para poder gerir a unidade de
saúde Carlos Macieira, mas que não consegue honrar com os pagamentos
de seus profissionais.

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

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, caros colegas, deputados presentes à
Mesa e em plenário, deputados e deputadas, imprensa, galeria de uma
maneira geral, internautas. Senhor Presidente, ocupo esta tribuna para
trazer uma notícia alvissareira que foi dada pelo governador na última
sexta-feira em Imperatriz. E eu gostaria aqui de relembrar alguns fatos
e relembrar ao Deputado Léo Cunha e à Deputada Valéria Macedo, que
representam muito bem a região Tocantina. No dia 8 de maio do ano
passado, 2017, o governador recebeu uma comitiva de vereadores. Dos
21 vereadores de Imperatriz, 17 vereadores estiveram presentes no
Palácio dos Leões capitaneados pelo presidente daquela Casa, da Câmara
Municipal de Imperatriz, José Carlos, Pé de Pato. O governador recebeu
e ouviu todos os vereadores, os 17 vereadores e depois deu a palavra
para o Léo Cunha, deu a palavra para o Deputado Marco Aurélio que
estava presente e deu a palavra para o Deputado Antônio Pereira.
Dentre as minhas colocações, tem uma que eu quero ressaltar hoje que
é exatamente a questão da construção de um hospital de urgência e
emergência, hospital municipal de urgência e emergência para Imperatriz,
um Socorrão para Imperatriz. Nas minhas palavras, naquele dia no
Palácio dos Leões, eu disse ao Governador... O Lula também, o seu
Secretário Carlos Lula, Secretário de Estado da Saúde estava presente.
E eu disse ao Governador que quando tinha sido, enquanto eu passei
como médico, trabalhando em Imperatriz uma das necessidades mais
prementes que eu via era exatamente uma estrutura física que desse
condições para atender na urgência e emergência àquela população,
àquela comunidade, àquela sociedade e também à comunidade
circunvizinha, os municípios circunvizinhos. O hospital municipal de
Imperatriz, o dito conhecido Socorrão, o Deputado Léo Cunha conhece
muito bem. A Deputada Valéria conhece muito mais porque foi diretora
daquela unidade. Trabalhamos juntos lá, sabe que não tem hoje a
infraestrutura, as condições necessárias nem exigidas pela vigilância
sanitária. E eu naquela amanhã, o Deputado Léo Cunha se lembra com
certeza, eu pedi educadamente ao Governador Flávio Dino que se
dispusesse a construir um pronto-socorro, um hospital de urgência e
emergência e entregasse ao município de Imperatriz. E naquela
oportunidade a resposta do Governador  foi que não teria a condição,
o Estado não teria condição orçamentária nem financeira para fazer
naquele momento. Mas que ele já deixava aberto que daria 50% do
recurso financeiro e que nós, de Imperatriz, buscássemos em Brasília,
por meio dos deputados federais, uma emenda de bancada para custear
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os outros 50%. Eu falei: Governador, isso é muito difícil. É muito mais
fácil V.Exa. buscar na bancada federal através do seu coordenador, do
coordenador da bancada federal esse recurso. E agora na última sexta-
feira o Governador, publicamente, num ato público, anunciou a
construção de um hospital municipal de urgência e emergência ali para
Imperatriz, que será construído pelo Estado e entregue à
municipalidade, ao município de Imperatriz. Eu quero dizer a todos os
colegas e colegas aqui que quero que fique muito bem registrado o que
vou dizer agora: Para mim, como médico, como cirurgião. E ali naquele
hospital, a Valéria sabe disso, que trabalhamos juntos lá, fui chefe de
cirurgia por muitos anos. Para mim talvez seja, se não o maior, um dos
maiores feitos conseguidos dentro dos meus mandatos aqui nesta Casa.
Deixa-me feliz o anúncio pelo Governador e me deixará muito mais
feliz quando eu ver entregue àquela comunidade, entregue àquela região
um hospital de tal estatura, com tal importância para atender a saúde
pública na urgência e emergência naquela região. Portanto, assim como
foi a implantação da UEMASUL, coisa importante para o povo daquela
região, assim como foi a implantação do curso de Medicina na UFMA,
na Universidade Federal do Maranhão, assim como foi importante a
implantação do curso de Medicina da Universidade CEUMA, que
tanto trabalhamos para aquilo pudesse acontecer. Assim como será
importante a implantação da Universidade e Faculdade de Medicina
em Açailândia, para mim é tão importante quanto a construção de um
hospital de urgência e emergência, pela minha origem, pela minha história
de cirurgião na urgência e emergência. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente,
na última semana apresentamos algumas indicações provenientes do
nosso trabalho em campo, o nosso trabalho de rua, pelo mandato
popular que exercemos e as atividades realizadas, desenvolvidas na
comunidade, desenvolvidas na periferia, principalmente da região
metropolitana e das cidades onde percorremos. E captamos algumas
dessas demandas que foram apresentadas no decorrer da semana, na
Assembleia Legislativa, para os devidos procedimentos, para os devidos
encaminhamentos das autoridades que possam solucionar o problema.
Dentre elas o Governo do Estado do Maranhão, as Prefeituras de São
Luís, de Ribamar, Paço do Lumiar, Raposa, então foram solicitações
encaminhadas, enviadas pela comunidade, pela população para que
tomassem as devidas providências. E, além disso, também recebemos
duas ou três solicitações, que não só quero compartilhar como já
solicitamos também, por meio da Comissão de Direitos Humanos e da
Comissão de Meio Ambiente, uma visita in loco e uma audiência pública
no consórcio da Alumar para que possamos avaliar, na atualidade, os
impactos ambientais por conta dos lagos na Alumar. Então temos essa
solicitação, precisamos fazer uma visita in loco, precisamos realizar
uma audiência pública e precisamos ter o conhecimento da real situação.
Tem um estudo por parte da Comissão de Meio Ambiente da
Assembleia Legislativa que já dura 10 anos e esses estudos de impactos
ambientais já estão desatualizados, precisamos verificar, constatar como
está a situação atualizada dos impactos ambientais que podem ser
causados com essas lagoas da Alumar. Além disso, também, uma
denúncia com relação ao lixão em São Luís, que estaremos fazendo uma
visita in loco no decorrer do final desta semana para que possamos
apresentar não só na tribuna da Assembleia, mas também na Comissão
de Meio Ambiente para que possamos tomar as devidas providências.
E hoje também, Senhor Presidente, protocolamos e apresentamos à
Mesa desta Casa outra solicitação para que o Governo do Estado
possa fazer a reposição de medicamentos. São dois medicamentos que

fizemos a solicitação, a meningocócica, que é um remédio para meningite
e o Sofosbuvir, que é um remédio para tratamento de Hepatite C.
Então, recebemos estas duas solicitações que apresentamos hoje, mas
estas duas solicitações que apresentamos hoje foram solicitações
encaminhadas ao gabinete de muitos maranhenses que não estão
encontrando essa medicação na distribuição do Governo do Estado.
Então, solicitamos a reposição desses dois medicamentos e
principalmente, na última semana, nós tivemos dois casos de óbitos e,
provavelmente, diagnosticado com meningite. Os dois casos já teve
uma nota por parte da SES e não há ligação entre os dois casos, mas a
população ficou em caso de alerta e as autoridades precisam discutir
esse tema. A sociedade acadêmica, as Universidades precisam discutir
esse tema. Deputado Antônio Pereira, a Comissão de Saúde desta Casa
precisa discutir este tema. Estamos trazendo este tema para discussão
na Comissão de Saúde, foram esses dois casos de meningite em São
Luís. Então, acendeu um alerta, um questionamento por parte da
sociedade e nós estamos trazendo não só essa discussão, não só esse
alerta, mas que o Governo do Estado também possa fazer essa reposição
desse medicamento tanto para Hepatite C como para Meningite. E
observem o absurdo, uma vacina para meningite custa em média 500 a
600 reais. O aluno da escola particular paga 500 a 600 reais por essa
vacina. E os alunos da Escola pública, os alunos da rede pública? Essa
medicação está faltando. Então, vamos trazer esta discussão, solicitar
uma Audiência Pública pela Comissão de Saúde desta Casa com a
Comissão de Direitos Humanos para que possamos tratar do assunto,
tratar do tema e também solicitar mais uma vez ao Governo do Estado
a reposição desses dois medicamentos na rede pública. Era o que tinha
para o momento, Senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Medida Provisória n.º 266/2017, de autoria do Poder
Executivo, Programa Moto Legal, que institui a segunda edição do
Programa Moto Legal concedendo benefícios para pagamento do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente,
quando Vossa Excelência acabar, eu queria pedir vista do quórum para
a questão das votações.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Vista não é mais possível, Deputado César. Vossa Excelência
quer pedir conferência de quórum? Conferência de quórum faremos
sim. A pedido do Deputado César Pires, após a Medida Provisória n.º
266/2017 farei a conferência de quórum. Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à
promulgação. Peço que zere o painel e os deputados e as deputadas
que assim desejarem registrem as suas presenças.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, Questão de Ordem, Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Só comunicando a Vossa Excelência e contando
com a benevolência de Vossa Excelência que o Bloco Independente está
em obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Independente em obstrução.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Bloco PV/PEN
também em obstrução, Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO - Bloco PV/PEM em obstrução.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Oposição
também, Senhor Presidente, Oposição.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco de Oposição em obstrução. Os deputados que ainda
desejarem e queiram confirmar suas presenças para que nós possamos
dar seguimento ou não à Ordem do Dia. Senhores Deputados, vamos
encerar a conferência de quórum. Já temos apenas 18 deputados com a
presença registrada. Não há mais quórum para que possamos dar
continuidade à apreciação dos projetos constantes da Ordem do Dia.
Fica transferida toda para amanhã. Além da matéria já constante na
Ordem do Dia de hoje fica incluído na Ordem do Dia de amanhã.
Requerimentos n.º 068/2018, de autoria da Deputada Graça Paz;
Requerimentos n.º 069/2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide;
Requerimentos n.º 070/2018, de autoria do Deputado Adriano Sarney.
Senhores Deputados, eu peço a todos que ficamos em posição de
respeito para que possamos promulgar a Lei 10.806, de 07 de março de
2018, que altera dispositivo da Lei 9.936, de 22 de outubro de 2013,
que versa sobre a organização administrativa do Tribunal de Contas.
Peço a todos que fiquemos de pé para que possamos promulgar a
presente lei. O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o
parágrafo 2º, combinado com o parágrafo 6º do artigo 47 da
Constituição do Estado do Maranhão, promulga a seguinte lei: Artigo
1º: Os cargos em comissão de Assessor de Procurador de Contas,
previstos na tabela C do Anexo II da Lei nº 9.936, de 22 de outubro de
2013, publicada no Diário Oficial de 24 de outubro de 2013, passam
a ter a simbologia TCCDA3, ou TCFC3. Esta Lei entra em vigor em
primeiro de janeiro de 2018, revogando as disposições em contrário.
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 Manoel
Beckman, em 07 de março de 2018.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Inscrito o Deputado Cabo Campos, por 30 minutos com
direito a apartes. Senhores, eu queria primeiro cumprimentar a todos
presentes na galeria, dizer que todos são muito bem vindos, mas que
nosso Regimento não permite manifestações de aplausos e nem de
vaias. Então pediria que acompanhássemos, sem as manifestações,
atentamente o pronunciamento do Deputado Cabo Campos. V. Ex.ª
tem 30 minutos com direitos apartes.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Obrigado, Senhor Presidente. Senhoras e senhores, o nosso
cordial bom dia. Deus seja louvado e o nome do Senhor exaltado.
Queridos, todos aqui me conhecem, eu sou o Cabo Campos, Roberto
Campos Filho, um garoto de periferia que teve um sonho de um dia
vencer na vida, de ser alguém. Partindo desse princípio a maior conquista
que eu tive, nos meus 49 anos de vida, foi ter conquistado uma família
e fortalecer aquela da qual eu vim. E aqui quero saudar minha irmã que
está aqui, a Beatriz Campos, quero saudar as pessoas que têm nos
apoiado, de modo especial minha mãe, Dona Osmarina, que em um
momento muito difícil foi ela que me acolheu, foi ela que... aos 17 anos
perdi minha mãe querida vítima de câncer, câncer de mama e ela me
acolheu como mãe, então quero saudá-la também, bem como todas as
Deputadas que aqui estão, Deputada Andréa Murad, Deputada Valéria
Macedo, a Deputada Francisca Primo também estava presente, não
está mais presente, quero saudar todas aqui. E eu tive essa ideia de
vencer na vida. Antes de mais nada, quero dizer a todos que não adianta

o homem ter o título que ele tiver, o título de deputado, o título de
cabo, como eu conquistei depois de 17 anos de serviço prestado à
minha Corporação, qualquer outro título, cai por terra, não vale a
pena, parece que se torna sem nexo quando você não tem... depois da
labuta diária você estiver em casa e não encontrar a sua família. Eu tive
essa ideia do casamento. Até brinca muito na Polícia Militar o César
Pires, os demais que só fazem parte da Corporação sabem que é
impressionante quando você entra na polícia imediatamente você casa
logo. E assim aconteceu comigo quando eu era aluno do curso de soldado,
conheci a moça mais linda que alguém poderia me apresentar que foi
minha amada esposa. Todos aqueles eventos de namoro, paixão, tudo
nós tivemos. Eu quero aqui dizer que amo minha esposa e não vou
abandoná-la, em hipótese alguma. Depois de ter conhecido minha
esposa nós tivemos as duas maiores bênçãos que o homem pode ter,
que são seus filhos, no ano de 1994, eu pude colocar nas minhas mãos
uma preciosidade, parecia que só eu era pai nesse mundo, botei em
minhas mãos uma menina chamada Laila Marques Campos, minha
filha, e, no ano de 1999, botei em minhas mãos um garoto chamado
André Roberto Marques Campos, e assim construí minha família. Eu,
policial militar, minha esposa cabeleireira, lutamos muito, labutamos
muito, engraçado que todos aqui que são pais sabem disso que você
deixa de até as vezes... minha mãe fez isso comigo, com minha irmã,
com meu irmão, ela deixava de comer para dar a comida para a gente.
No meu caso, a gente podia ter um plano de saúde, mas não tínhamos
um plano de saúde para dar para os filhos, eu e minha esposa, o sonho
de ter um veículo só veio após a formação da minha filha porque eu
digo ou tenho um veículo ou nós vamos ter um veículo ou nós vamos
dar uma educação de qualidade para a mesma, optamos pela segunda
parte. Conhecemos a palavra de Deus e aqui eu quero saudar todos os
padres, madres, pastores, obreiros, bispos, apóstolos, pessoas que
têm orado pela gente. E com a palavra de Deus vieram muitos outros
benefícios em nossa família, não só para mim, para Maira, Laila e
André, mas também para o Zé Antônio, meu irmão, pra minha irmã,
junto com isso veio muita prosperidade, projeto de paz e de bênção e
quero glorificar o nome de meu Deus por isso. Eu passei e eu tenho 26
anos de policial militar, e, nesses 26 anos, 22 deles na ativa. Existe uma
coisa que os policiais aqui e quem está mais antigo na Casa, muito bem
sabe, senhores, o Max Barros deve saber disso, pois nós lutamos
muito, porque tem uma prisão para o policial militar, só para os militares,
o deputado Wellington do Curso sabe muito bem disso, está no
regulamento, chamado prisão de pronta intervenção. O que é essa
prisão, senhores, de pronta intervenção? A prisão de pronta intervenção,
ela primeiro prende para depois apurar, nós lutamos muito aqui e o
deputado Bira do Pindaré participou muito bem disso, porque ele
fazia parte da Comissão de Segurança, com o deputado federal Zé
Carlos da Caixa, e nós lutamos muito contra isso, o deputado Leitoa,
de Timon, lutou muito contra isso, onde faltava ali a ampla defesa e o
contraditório, questões essas asseguradas a qualquer cidadão. E não
me foi dado até agora. Por isso, eu quero agradecer a todos por pararem
um tempo de suas vidas, você que está me acompanhando pela TV
Assembleia, os internautas, parem um tempo das suas vidas para que
eu possa fazer minha defesa e também estar ampliando aquilo que eu
tenho no que diz respeito a este caso, porque, de primeiro momento,
chocou a todos. Senhores, eu fui crucificado, fui julgado e condenado à
revelia. Nesse julgamento, eu falava para algumas pessoas que ia morrer
calado. Eu quero agradecer à Deputada Andréa Murad. Olha, o deputado
tem que se manifestar, hoje é segunda-feira e ele não falou nada, tem
que falar segunda, terça ou quarta-feira, ele tem que falar alguma
coisa. Eu quero agradecer à Deputada Andréa Murad por ter provocado
isso também, porém, eu quero dizer a todos que eu não iria falar em
hipótese alguma. E qual é o objetivo de não falar, senhores? Para
resguardar o mínimo de intimidade, o mínimo daquilo que se chama
família, porque existe coisa que só acontece na família e deve permanecer
na família. É como se eu estivesse dando uma entrevista hoje para o
Rogério, é como que tivessem tirado as vísceras fora e apresentado
para a sociedade Por isso eu permaneci calado. As pessoas ligavam
solidárias, diziam: “Campos, V. Ex.ª tem que se manifestar. V. Ex.ª está
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sendo escrachado”. Eu disse: “Mas é minha família”. Pela família você
faz tudo. Eu não vou negar, vou continuar fazendo tudo pela minha
família, de modo especial para a pessoa que eu amo, que é minha
esposa. E por que estou falando? Porque a mesma coragem que eu tive
de permanecer calado, a menina que eu criei, que eu peguei nos braços
pequenininha em 94 e que eu criei para que ela fosse uma grande
mulher, ela se manifestou, somente por isso que eu estou falando aqui
para os senhores deputados. Existem coisas complexas que ficam
apenas entre você e Deus. Neste momento, às vezes me sinto forte
como um leão, mas às vezes me sinto fraco e fragilizado. Minha filha,
ela teve a coragem de assumir a sua opção sexual. Ela falou para minha
esposa e teve uma aceitação diferente da minha. A aceitação que eu
tive, a mensagem que chegou para mim quando ela me falou isso. Eu
disse: “Minha filha, pense bem. Não expresse isso ainda até que você
tenha certeza daquilo que você quer”. Porque eu criei minha filha para
que ela pudesse tomar suas próprias decisões. Eu creio que todos aqui
fazem isso. E ela tomou a decisão dela. Com isso começou um histórico
de violência da minha esposa contra a minha filha. Estou colocando
aqui, senhores, as minhas vísceras para que todos possam ver. Com
isso também, por causa dessa situação, assim como minha filha também
sofreu algumas agressões, eu também comecei a sofrer. Até que chegou
a noite em que eu tive que contê-la. E aqui eu faço uma pequena pausa
para uma pequena reflexão de todos os senhores. Eu sou homem de
1.82. As pessoas disseram que eu espanquei a minha esposa, que eu
dei chutes e ponta pés na minha esposa. Eu pergunto uma coisa aos
senhores: Se eu desse um soco na minha esposa, como é que ficaria o
rosto dela? Se eu desse pontapés na minha esposa, como é que ficaria
o corpo da minha esposa? Algum tempo atrás eu estava em casa, no
apartamento que nós temos no Angelim. Ela é proprietária de um salão
profissional maravilhoso. E ela levou uma queda da altura do próprio
corpo ao lavar o salão na parte superior. Ao chegar lá ela estava deitada.
Pedi para que ninguém mexesse. Chamamos o SAMU e a partir daí,
por vezes, ela usa o colar cervical. Por vezes, ela usa o colar cervical e
também por uma questão chamada de hérnia de disco que ela sofre. E
eu fui acusado, fui acusado. A minha filha faz parte, ela é do movimento,
ela é da defesa das mulheres. Eu quero aqui dizer que a lei Maria da
Penha deve existir. No ano de 2015... A sessão que vai ser feita amanhã
foi uma indicação minha. Como policial militar, acompanhei vários
casos também como este e quero aqui dizer de todo meu apoio à Lei
Maria da Penha, porém esse caso não cabe a mim. Não cabe a mim.
Quero também saudar a todos os coletivos de mulheres, os fóruns das
mulheres e se Deus aprouver o tempo dirá qual o entendimento que
tenho de tudo isso. Eu acredito que Deus proporciona ao homem a
condição de ele dar a volta por cima. Eu quero aqui falar da minha filha.
Existem alguns acontecimentos apocalípticos que dizem que o pai vai
se levantar contra o filho, o filho vai se levantar contra o pai, mas não
é o caso da minha filha. Quando minha filha registrou aquele Boletim
de Ocorrência o único entendimento que ela tinha naquele momento
era de buscar ajuda para a mãe, ajuda psicológica, ajuda espiritual até
para que ela pudesse ter entendimento da aceitação. Portanto, quero
aqui saudar minha filha pela sua coragem. Não me cabe aqui, senhoras
e senhores, trazer panos quentes em cima das situações. A situação
dentro do meu lar não estava boa. Não estava. E está aí exposto para
todos agora. Mas uma coisa eu quero fazer. Vou conseguir? Eu não sei
se vou conseguir, senhores, eu não sei se irei conseguir, mas vou tentar
até o final. Reconstruir a minha família, doa a quem doer. Alguém me
dizia que existem pessoas com intuitos obscuros de pegar meu nome e
jogar em mar de lama. Mas aqui eu quero fazer um pedido para vocês.
Se vocês, por favor, a cada matéria, a cada declaração, a cada situação
que parte nas redes sociais, esse meu sonho de reconstruir a família
fica mais distante, porque abre uma nova ferida, abre uma nova chaga.
Daqui a pouco parte dos senhores vão chegar em casa e vão ter o
abraço, o carinho dos seus familiares, eu em parte não vou ter isso. Eu
quero aqui pedir, me render a todos os senhores e senhoras, pedir
desculpas, pedir perdão pelos meus erros. Sou humano, o deputado é
um super-homem, não é. Quero pedir perdão para todos e, de modo
especial, oração, só tem uma forma de eu poder passar tudo isso, é por

meio da oração, nada mais. Tem muitos padres, madres, pessoas da
igreja católica que estão orando, tem muitos pastores, pastoras, bispos,
apóstolos, obreiros, pessoas de todas as denominações que estão orando.
Eu nunca vi o clamor de um povo de Deus que não seja resolvido. Eu
quero aqui agradecer a todos, dizer que amo minha família, que amo
minha esposa e eu quero dizer aqui, não há maldade no coração da
minha esposa, não há e esse entendimento nós vamos ter posteriormente.
Eu quero pedir também aos meus irmãos parlamentares, eu já fui julgado
pela mídia, eu já fui julgado pelas pessoas que estão acima da decência
e vou ser julgado nos tribunais. Por favor, também não me julguem.
Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão. Deputado Rafael Leitoa.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Deputado
Presidente Zé Inácio, Deputada Valéria Macedo quer usar o tempo de
dez minutos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Deputada Valéria Macedo...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente
Zé Inácio, o Deputado Marco Aurélio também vai utilizar dez minutos
do tempo do bloco. Deputado Bira, quanto tempo? Dez minutos?
Deputado Bira também por dez minutos, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Deputada Valéria Macedo, por dez minutos, com direito
a apartes.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente em exercício Deputado Zé
Inácio, senhores deputados, senhoras deputadas, imprensa, galeria,
todos que nos assistem na TV Assembleia. Senhor Presidente, eu estou
aqui hoje na tribuna para deixar claro a minha posição como procuradora
da Mulher desta Casa, que inclusive acredito que tenha sido um passo
importantíssimo, um marco nesta Casa a implantação da Procuradoria
da Mulher. Deputado Eduardo Braide, nós sabemos que a Procuradoria
vai completar agora um ano de existência no dia 10 de março. Quantas
movimentações e participações das mulheres nós tivemos este ano em
fóruns, painéis, encontros de delegadas, encontros de autoridades,
juízas, encontro de prefeitas e vereadoras, encontro que nós tivemos
exitosos e denúncias também que eu, como procuradora, tenho recebido
na Procuradoria da Mulher. São vários fatos, principalmente no que
diz respeito à questão da violência contra a mulher que infelizmente,
no nosso estado, é alarmante o número de casos. Infelizmente, no
Brasil inteiro, há um grande número de homicídios, de feminicídios e
vários casos de diferentes tipos de violência contra a mulher, tanto na
questão do assédio como da violência moral e, principalmente, da
violência física. A cada duas horas, no Brasil, morre uma mulher por
conta de sua condição de mulher agredida. Lamentavelmente, é um
dado que comprova isso. São casos ocorridos no lar, em seu domicílio
e pelo seu companheiro, o agressor principal, Deputado Eduardo Braide,
é o seu companheiro, o seu marido, o pai de seus filhos. E vários são os
fatos que mostram a causa dessa violência doméstica, principalmente
o fato da mulher não ter condições financeiras, como o senhor mesmo
apontou várias vezes na tribuna, para sair daquele meio de violência
ali, quebrar essa barreira de fazer a denúncia. Os outros meios, eu
disse, aqui na tribuna, as outras causas que são a falta do aparato
legítimo do Estado para que essa mulher, quando for fazer uma denúncia,
tenha todo o respaldo do Estado para ter segurança da sua integridade
física, para não ser morta logo em seguida à sua denúncia, para que a
delegacia acate e tome as providências mais urgentes, mais céleres,
para que aquela mulher fique protegida e o agressor seja autuado e ela
tenha a sua condição de cidadã, de mulher respeitada e protegida pelo
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Estado. Por isso cobrei, inclusive ao Governador Flávio Dino, a
intensificação das ações do Estado em defesa da mulher, principalmente
no combate à violência contra a mulher e acredito que todos os outros
poderes têm que fazer, tanto o Ministério Público como o Poder
Judiciário, como o Poder de Polícia, como nós, deputados e deputadas,
que aqui defendemos o povo nesta Casa e somos os propositores das
leis e também somos os cobradores, os vigilantes das ações do Estado
nesse sentido. O que me traz aqui, além do depoimento, além aqui da
fala do Deputado Cabo Campos, que eu quero dizer realmente ao
deputado, que é meu colega de parlamento, um deputado que sempre
teve um bom trato com todos nós, com as mulheres, com os homens
deputados, mas, no último dia 4 do mês de fevereiro, houve uma
ocorrência policial da sua esposa que o acusa formalmente na delegacia
da polícia. Presta depoimento, faz um exame de corpo delito, recebe as
medidas de ação da justiça, as medidas protetivas do Juiz deferida pelo
Juiz. Há um caso em investigação aqui formalizado com todos os fatos
contra o Deputado acusado pela sua própria esposa, de agressão, de
violência e injúria. E eu venho dizer isso, essas informações. E disse
ontem lamentando profundamente essa horrível notícia de ser uma
acusação feita a um deputado, a um colega desta Casa, que tanto tem o
nosso apreço, não é, Deputado? E digo mais, todas as ações que tenho
tomado como Procuradora da Mulher e como mulher que representa as
mulheres nesta Casa não tem nada pessoal contra o Deputado Cabo
Campos, nada. Ao contrário, como disse no início, lamentei muito
quando soube, quando vi na imprensa, quando tive acesso ao boletim
de ocorrência, quando tive acesso a todas as informações da denúncia
feita pela mulher do Deputado Cabo Campos. Lamentei muito por se
tratar de ele ser um colega nosso aqui de parlamento e ser a pessoa que
nós conhecemos. Então eu, como Procuradora e como também deputada
e colega, não tenho nada, nada mesmo pessoal contra o Cabo Campos.
E nem qualquer outro colega deputado que temos aqui a alegria de
partilhar o compromisso com o nosso povo do Maranhão, de lutar em
defesa dos maranhenses e das maranhenses. Mas como Procuradora da
Mulher, com a própria atribuição que o cargo de Procuradora e
Defensora dos Direitos das mulheres, em companhia de várias mulheres
que representam o fórum de mulheres maranhenses, em repúdio que
tem. E todas nós mulheres acredito e homens dessa Casa devem repudiar
a qualquer tipo de violência contra a mulher. E eu tomei as providências
e vou continuar tomando como Procuradora dentro do cargo que ocupo,
dentro da minha posição contra qualquer tipo de violência contra mulher.
Então, deputados, o que eu quero dizer é isso. Eu, como deputada,
pessoalmente não tenho nada contra o deputado. Até aqui digo a ele
que ele fez muito bem digo a imprensa vir a esta tribuna aqui se
manifestar. Nós estávamos mesmo aguardando essa manifestação do
Deputado Cabo Campos pela imputação grave que lhe foi feita pela
sua esposa. Eu quero dizer aqui, como Procuradora, eu apenas tenho
relatado os fatos e tomado a posição como Procuradora da Mulher
aqui nesta Casa e como mulher diante de todos os fatos constatados e
denunciados tanto na polícia como ao Tribunal de Justiça do Estado.
Aguardando, inclusive, a conclusão - e sempre fui clara disso - a
conclusão desse inquérito policial, a manifestação do Ministério Publico
e, consequentemente, a ação do Tribunal de Justiça na questão da
imputação da ação penal. Para que a Procuradoria se manifestasse com
a representação frente à Comissão de Ética desta casa, que tem o dever
político-administrativo de julgar e analisar esses fatos. E hoje o Deputado
Cabo Campos veio aqui, manifestou, colocou a sua defesa. E isso é
muito importante à sociedade, à imprensa. Todos nós esperávamos
isso, mas eu quero aqui deixar claro que eu como deputada, Procuradora
da Mulher da Assembleia Legislativa, vou fazer o que é minha obrigação
e que é o que acredito fazer diante de todas essas denúncias, é instalar,
como disse, um pedido de uma representação que inclusive já protocolei
nesta Casa, uma representação com pedido cautelar de suspensão
temporária do exercício do mandato do Deputado Cabo Campos aqui,
por 60 dias. Essa representação vai à Presidência, depois da Presidência
vai à Comissão de Ética para que analisem todos esses fatos. Como
disse, não fui eu Deputada Valéria Macedo que denunciei, apenas fiz
aqui o meu papel de procuradora, mulher e defensora dos direitos da

mulher. E também, e acredito que todas as mulheres pensam assim, os
homens devem pensar também, nós temos que claramente repudiar
qualquer tipo de violência contra a mulher. Então entramos sim com a
medida cautelar, está aqui protocolada hoje na Assembleia Legislativa,
no Protocolo. Nós queremos uma posição da Comissão de Ética a
respeito de todas as justificativas, de todas as informações que
colocamos nessa representação. Da mesma forma continuo defendendo
que a Comissão de Ética tem que posicionar frente à representação do
Fórum de Mulheres. E acredito que esta Casa tem o dever moral e a
dignidade de analisar esse caso como deve ser analisado, por todos os
fatos que têm sido divulgados na imprensa e aqui nesta tribuna. Não
quero aqui ser a julgadora e nem dizer qual será, vamos dizer, o
julgamento que a sociedade, que as famílias, que as mulheres
maranhenses têm que dar às imputações feitas ao Deputado Cabo
Campos. Mas quero deixar aqui o meu posicionamento claro, primeiro,
sei que há um corporativismo muito forte, principalmente quando se
trata de violência contra a mulher. Nós mulheres não temos que nos
calar mais e nem ficar aos cochichos e nem dizer que uma violência
contra a mulher é uma questão doméstica, emocional de qualquer forma.
Nós temos, Deputada Andréa, que ser muito firmes e lutar todos os
dias fortemente, cobrar do Estado e de todos nós uma posição em
relação à violência contra a mulher. Chega de passar a mão e dizer que
isso vai passar, que tem que ter mais cautela. Não! Se ocorreu a violência,
seja quem for, a nossa posição é essa. Nós temos que sim julgar e
também quem fez tem que pagar, seja quem for. Essa é a nossa posição.
Eu acredito que tem que ser a posição de toda a sociedade. Não quero
aqui recriminar ninguém, o fato policial está sendo julgado por quem é
de competência, pela polícia, pelos Tribunais, pelo Ministério Público.
O caso administrativo tem que ser visto também nesta Casa e analisado.
Nós mulheres temos essa posição, a posição de defender as mulheres
e combater com toda a força, com toda a coragem, com todo o rigor da
lei qualquer tipo de violência contra as mulheres. É essa a nossa posição
e tem que ser, acredito, de toda a sociedade. Hoje temos os casos
alheios à nossa família, amanhã poderemos ter um caso dentro da
nossa casa. A nossa filha pode ser morta por feminicídio, a nossa irmã
pode ser agredida, pode ser também violentada e são casos reais,
acontecem todos os dias, os dados estatísticos mostram isso. Chega de
baixar a cabeça, de ser conivente, chega de dizer que isso não tem nada
a ver conosco, pois nós temos que ter calma, ter paciência, ter algum
tipo de compaixão, com relação a isso, porque quem está apanhando,
quem está perdendo os filhos, quem está morrendo não pensa assim e
não age assim quando se trata das causas internas dentro da sua própria
família, é como se diz: a gente só sente quando é quando a gente
mesmo. Então, a nossa posição é esta e quero deixar claro a todos os
deputados que a minha posição não tem nada a ver contra o deputado.
Eu inclusive digo que se fez necessária a sua posição nesta tribuna, é
muito importante que ele se manifeste e todos devem ter realmente,
como ele disse aqui, tem que ter a outra versão da história, tem que ter
a defesa e para isso a Justiça vai ter o seu momento e esta Casa também
vai ter o seu momento, mas nós não podemos paralisar as nossas ações
enquanto procuradora e enquanto também manifestação formal desta
Casa contra todas essas acusações. Era isso, deputados, e eu quero
agradecer a todos, à imprensa e a todos que nos têm dado apoio, as
mulheres, os homens para que nós possamos exercer com dignidade o
papel de Procuradora da Mulher nesta Casa. Muito obrigada.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD - Senhor
Presidente, o Tempo da Liderança...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Deputada Andréa, eu não entendi.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD - Após o
Bloco, o Tempo da Liderança

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Deputado Professor Marco Aurélio, por 10 minutos,
com direito a apartes.
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O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados,
imprensa, Todos que acompanham a transmissão desta Sessão, eu
venho falar do Sistema da Bonificação nas Notas do Enem, pois vários
parlamentares desta Casa estão irmanados e há cerca de três anos, a
gente tem defendido, nós instituímos uma Frente Parlamentar em
Defesa da Bonificação no Enem para o ingresso na UFMA. E a UFMA
com muita coragem, com muita atitude, aprovou no final do ano passado
uma resolução que garantiu um acréscimo de 20% nas notas do Enem
para estudantes de escolas públicas ou privadas no estado do Maranhão,
para alunos que tenham cursado pelo menos do nono ano até o terceiro
ano do ensino médio em escolas do nosso estado. E todos os alunos
estavam comemorando esta bonificação, porque reforçaria as condições
de ingresso dos estudantes do nosso Estado quando o Ministério
Público Federal entrou com uma ação civil pública requerendo o fim da
bonificação. A Justiça Federal em primeiro grau julgou e suspendeu a
bonificação para este Enem e de lá para cá toda uma preparação foi
feita para garantir uma defesa, para garantir recursos à Corte seguinte,
que é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e de lá para cá
nós já estivemos em varias reuniões com a reitoria da UFMA, com
colegas parlamentares tratando exatamente dos passos que a Assembleia
Legislativa do Maranhão poderia dar para apoiar este recurso na defesa
de garantir manter a bonificação, garantir na Justiça, a exemplo da
UNB que garantiu a bonificação regional e conseguiu manter inclusive
na Justiça, a exemplo da Universidade Federal do Pará, da Federal do
Sul e Sudeste do Pará, da Federal do Pernambuco, do Rio Grande do
Norte. Agora mesmo, no último Sisu, da chamada do Sisu, a nota mais
alta de corte para medicina no Brasil foi do Rio Grande do Norte,
porque lá, Deputado Edivaldo, Deputado Bira, os alunos tiveram
acréscimo de 20% e os alunos de lá que ganharam a bonificação tiveram
as suas notas potencializadas, foi lá pra cima a nota de corte, o que
protegeu os seus estudantes. Agora vem o desafio de a gente garantir
esta bonificação aqui. O único estado onde caiu a bonificação regional
como política afirmativa foi no Maranhão, por isso nós estamos lutando
e iremos lutar até o fim. Quero dizer que inúmeros alunos procuraram
a Defensoria Pública da União que entrou com um recurso solicitando
a manutenção da bonificação. Esse recurso já está lá no TRF-1 e será
julgado. A Advocacia-Geral da União, a AGU, representando a UFMA,
também entrou com recurso que já está tramitando no TRF-1 e será
julgado em breve. Eu venho, nesta oportunidade, informar ao povo do
Maranhão que a Assembleia Legislativa, por meio da sua Procuradoria,
e deixo o nosso reconhecimento ao apoio fundamental do Presidente
Othelino Neto, de todos os parlamentares desta Casa que têm apoiado
esta causa, e que a Assembleia Legislativa já fazia parte ainda em
primeiro grau...

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Deputado
Marcos, me conceda um aparte quando possível.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Em seguida, Deputado Bira. A Assembleia Legislativa já fazia parte
ainda em primeiro grau como Amicus curiae, oferecendo subsídios
para garantir também e reforçar com o apoio institucional, e também já
entrou com a petição requerendo fazer parte deste processo no TRF-
1 e assim o fará. Quero destacar o papel fundamental da Procuradoria
da Assembleia Legislativa do Maranhão, reforçando também porque
esse apoio institucional é de extrema relevância. Os recursos que foram
postos serão julgados em breve, e nós poderemos ter a manutenção da
bonificação para os estudantes do Maranhão. Neste momento, o
Desembargador federal Carlos Moreira Alves, que é o relator dessas
matérias, recursos e dos agravos de instrumentos que foram interpostos
pela AGU e pela Defensoria Pública da União. Nós temos confiança na
Justiça, nós acreditamos plenamente que a justiça será feita e que a
bonificação será mantida, porque só desistiríamos se caísse também
em todos os outros estados onde hoje existe a política afirmativa da
bonificação. Mas só caiu aqui no Maranhão! E é por isso que estamos
lutando e vamos continuar lutando. Deputado Bira.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (aparte) -
Deputado Marco Aurélio, eu quero dizer a V. Ex.ª que continue
contando com nosso apoio e nosso engajamento nessa luta que é uma
luta fundamental, mas que, às vezes, não é compreendida. Eu considero
uma prioridade que a gente resolva essa questão na esfera jurídica
agora e garanta esse direito aos estudantes maranhenses, porque assim
tem acontecido em outros estados e quem está sendo penalizado pela
falta de isonomia é o Maranhão. Então a questão da isonomia que foi o
argumento utilizado pela Procuradoria da República, nesse caso, está
nos prejudicando. Porque nós é que estamos sendo vítimas da falta de
isonomia, porque os outros estados tem bonificação e nós não temos.
Eu quero propor a V. Ex.ª, que preside a Frente Parlamentar na qual a
gente se integra, que a gente agende a presença dessa frente em Brasília
para reunir lá com a autoridade que tiver o processo em mãos no TRF,
para a gente poder também colocar os nossos argumentos. Eu sugiro
que a gente faça esse movimento, porque eu acho que é uma necessidade.
E nós não podemos deixar esse assunto esmorecer. Nós temos que
prosseguir. Nós temos que prosseguir nessa batalha, porque é uma
batalha justa, e eu não tenho dúvida que seremos vitoriosos.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, Deputado Bira. Eu quero destacar que o encaminhamento
que V. Ex.ª faz já está sendo tratado. Muito obrigado pela sugestão.
Vários colegas já estão irmanados no sentido de buscarmos esta agenda
no TRF-1 e lá nós buscarmos mais de perto reforçar com os subsídios,
com os argumentos, mostrando a dificuldade que está tendo de ingressos
dos estudantes do Maranhão, mostrando que, sobretudo, nos cursos
mais concorridos, a exemplo de Medicina, a grande maioria dos
estudantes vem de fora e que na primeira oportunidade esses estudantes
acabam transferindo o curso, deixando a vaga na Universidade Federal
do Maranhão ociosa. E isso não resolve nada. Portanto essa luta é de
todos nós e com certeza precisando do apoio Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(aparte) – Deputado Marco Aurélio, só corroborando com o discurso
de V. Ex.ª na luta que temos ombreado, e o apoio total da Assembleia
Legislativa. Inclusive o Presidente Othelino, quando então era só vice-
presidente já participava também e outros demais parlamentares que
estão nessa luta. Eu quero fazer duas considerações importantes:
primeiro, com relação à expectativa que foi criada por conta da
possibilidade da efetivação dessa política voltada para os candidatos a
uma vaga. Principalmente do curso de Medicina, que é um dos cursos
mais concorridos. E os candidatos têm essa necessidade por conta da
pontuação e por ser um curso de ponta, por ser um curso que tem uma
extrema concorrência. Nós temos aí os candidatos de outros estados
que vêm em massa, a exemplo de estados próximos e estados mais
distantes, do Piauí, do Ceará, do Goiás, do Rio Grande do Sul, de
todos os rincões do Brasil. Então se criou expectativa e expectativa
frustrada. E é perfeitamente salutar a luta em busca da resolutividade
dessa luta encampada pela Assembleia Legislativa. O segundo ponto
que eu quero destacar no pronunciamento de V. Ex.ª é que já é também
uma pauta nacional. Nós temos já levado, inclusive, para a UNALE,
que é de todas as Assembleias Legislativas do Brasil. Sou o Presidente
da Comissão de Educação, temos que levar essa pauta. Já é encabeçada
também pelo Presidente da UNALE, Deputado Luciano, que é o do
Piauí. E muitas outras Assembleias Legislativas. Então que nessa agenda
sendo realizada em Brasília, nós possamos contar também com o apoio
dos deputados que são participantes da UNALE, bem como também
da bancada federal, que com certeza já tem deputados, como o Deputado
Rubens Júnior, os deputados que já têm se dedicado à causa. Nós
possamos também levar a participação dos demais deputados federais
da bancada e senadores do Estado do Maranhão, até porque é uma luta
de todos. Muito obrigado, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, Deputado Wellington, pela contribuição. Eu reforço ainda
o nosso reconhecimento, a luta incansável da Universidade Federal do
Maranhão, na pessoa da reitora Nair Portela, que sempre abraçou essa
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causa e nunca desistiu dela. Os nossos cumprimentos à reitora Nair
Portela, a toda a sua equipe, o jurídico. Meu respeito à Defensoria
Pública da União que fez um reconhecimento às necessidades dos
estudantes que se sentiram entristecidos quando caiu a bonificação,
aqui em primeiro grau, e também à AGU que faz essa representação
pela Universidade Federal do Maranhão, na defesa dos estudantes.
Presidente Othelino, o nosso reconhecimento ao apoio fundamental
também da Procuradoria desta Casa, portanto, estamos muito firmes
nessa luta e não iremos desistir. Muito obrigado.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD - Tempo da
liderança.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Deputado Bira do Pindaré, por 10 minutos com apartes.
Deputada Andréa, logo em seguida.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, quero registrar com
alegria que esta manhã foi feita a inauguração da mais nova unidade do
Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, o IEMA,
dessa vez na área Itaqui-Bacanga, na estrada do Gapara, próximo a Vila
Embratel. Um equipamento extraordinário muito bem concebido e todo
devidamente equipado para oferecer uma educação da melhor qualidade,
de alto padrão, com todas as necessidades fundamentais para o trabalho
de estudantes e também de professores. Visitei as estruturas com muito
orgulho e alegria e verifiquei laboratórios, equipamentos como auditório,
refeitório, toda a estrutura necessária, salas climatizadas para oferecer
um ambiente adequado de trabalho para todos os professores, todos
os estudantes. De fato é algo que nos orgulha muito e quero aqui
parabenizar o Governador Flávio Dino, a equipe da Ciência e Tecnologia
na pessoa do Davi, também do Jhonatan Almada e o Reitor do IEMA.
Orgulha-nos porque fui Secretário de Ciência e Tecnologia e a principal
tarefa que o Governador nos deu, quando eu era Secretário, é que a
gente organizasse essa rede de educação profissional no estado do
Maranhão. Porque não existia. O Maranhão tinha zero escolas técnicas,
zero! Nenhuma em funcionamento no estado do Maranhão. Só
tínhamos o IFMA, que é o Instituto Federal. A partir de então o
cumprimento de promessa do próprio Governador, que colocou essas
propostas na campanha, nós partimos para a estruturação do IEMA.
Estudamos as melhores experiências no Brasil, conhecemos as
experiências de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, de Pernambuco,
do Ceará, de todos os cantos e procuramos fazer o que era melhor, o
melhor possível de um modelo que combinasse a educação básica com
a educação profissional. E creio que conseguimos aquilo que é o melhor
que pode ser oferecido neste momento. Hoje temos uma estrutura que
já é uma realidade e o IEMA, onde ele está presente, faz uma diferença
muito grande em todas as cidades onde ele já funciona. Aqui na ilha de
São Luís temos o antigo Marista, que é uma unidade plena do IEMA,
temos em São José de Ribamar, temos também agora na área Itaqui-
Bacanga e temos em vários municípios do estado do Maranhão, em
todas o êxito é total. A empolgação e o entusiasmo de professores
estudantes é algo que nos contagia e os estudantes do IEMA hoje estão
indo além das fronteiras do próprio IEMA porque hoje eles participam
de programas que estão indo para São Paulo, para o Rio, para todo
canto do País, indo para o mundo também, já organizaram até um
programa interno chamado IEMA no Mundo porque tem estudante do
IEMA nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, participando de
programas por merecimento e é o destaque que eu faço porque o
IEMA apenas é um instrumento, um potencial que está sendo
desenvolvido, é o potencial da nossa juventude, de estudantes de escola
pública que muitos achavam que não tinha jeito, que não tinha nenhuma
forma de reconstruir a perspectiva dessa juventude e o IEMA está
provando que isso é possível. São jovens que talvez, deputado Marco
Aurélio, fossem cair na violência, na criminalidade, no vício das drogas,
mas esses jovens estão abrindo os seus horizontes e estão tendo uma

outra perspectiva, de maneira que me orgulho muito de poder participar
dessa inauguração, dessa solenidade, por isso me atrasei à sessão porque
estava lá na estrada do Gapara participando dessa inauguração com o
governador Flávio Dino e vendo a alegria nos olhos de cada pessoa, das
pessoas da comunidade, dos estudantes, professores de todo mundo a
empolgação por essa grande realização, que é a implantação da unidade
do IEMA, na área Itaqui-Bacanga. Alegro-me porque foi uma indicação
que eu fiz, deputado Marco Aurélio, eu vim a esta tribuna, formalmente,
entreguei ao governador, propus que criasse essa unidade e, em tempo
recorde, e graças à parceria, e nós temos que destacar aqui com a Vale
do Rio Doce, porque, coincidentemente, o SENAI desistiu daquele
prédio, ali funcionava uma unidade do Senai. E o Senai, por razões
próprias, entregou, devolveu o prédio à Vale que quando ouviu essa
proposta de que o IEMA poderia existir, ela ofereceu ao Estado que
aceitou e implementou em tempo recorde. Hoje é uma conquista que
ninguém tira mais do povo da área Itaqui-Bacanga e do povo do
Maranhão e, sobretudo, da nossa juventude, deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(aparte) - Deputado Bira, eu também estava lá, fiquei muito feliz com
a inauguração, com a expectativa naquela grande, imensa comunidade e
que precisa de escola. A escola que protege, que envolve, a escola que
reforça os sonhos e que é a garantia de oportunidade. Eu fiquei feliz
também pelo formato, porque é mais uma escola em tempo integral do
Governo do Estado, porque não existia nenhuma numa rede e na rede
estadual e agora já soma-se mais uma Unidade do IEMA, que é o
ensino profissionalizante que traz o ensino médio integrado ao técnico.
Eu fiquei feliz também com os estudos que foram feitos e os cursos
que foram implantados, cursos já totalmente conectados com uma
demanda de mercado, a exemplo do curso que vai trabalhar
especificamente uma mão de obra para se absorvida no Porto do Itaqui.
O curso de vulcanização, que é um dos pioneiros no Brasil, porque é
uma demanda que a própria Vale tem e que passa formar essa mão de
obra já com o intuito de estar dando a oportunidade para essa juventude
que vai se preparar e que vai estudar. São cursos que garantem direto
uma empregabilidade, isso é importante sobretudo em tempos difíceis
como os que a gente vive. Garantir que o jovem se prepare para continuar
na universidade, mas garantir que ele vai ter um emprego também para
ajudar sua família, para reforçar sua dignidade e a sua independência.
Parabenizo demais o Governador Flávio Dino por estar firme nesta
linha de reforçar a escola de tempo integral, de reforçar essa rede do
IEMA. Parabenizo também V. Ex.ª que participou muito firme da
concepção dessa ideia lá no início do governo e que hoje vê esses frutos
toda hora nascendo e trazendo grandes resultados para o povo do
Maranhão. Secretário Davi Teles, secretário Jonathan Almada que agora
é o reitor do IEMA, o nosso respeito também pela grande contribuição,
mas, sobretudo, à comunidade do Itaqui-Bacanga, a toda São Luís que
recebe essa nova unidade do IEMA, parabéns.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Muito bem,
Deputado Marco Aurélio. Eu incorporo suas palavras ao meu
pronunciamento e quero dizer mais ainda que o Governador Flávio
Dino tem sido destacado como o melhor governador do Brasil. Isso
está no site da própria rede Globo, o famoso site G1, que fez essa
análise do desempenho de todos os governadores e colocou o governador
no topo da lista. Há muitas razões para isso e uma delas é o trabalho
que o governador faz hoje na área da educação porque eu pergunto a
vocês: quantos estados neste momento inauguram tantas escolas como
têm sido inauguradas aqui no estado do Maranhão? Quantos estados?
Quais os estados que estão fazendo isso? São pouquíssimos, são raros.
Então nós precisamos reconhecer, e eu sei que alguns têm muita
dificuldade de reconhecer o grandioso trabalho que o governador faz
em todas as áreas, de maneira especial na área de educação. Mas não
tem como negar. Negar é querer esconder o sol com a peneira porque é
uma realidade nua e crua e que é transformada a cada dia, a cada estudante
que consegue uma vaga em uma escola dessas, a cada um que se forma,
a cada professor que se integra a essas redes, não só do IEMA, mas da
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Escola Digna que está trocando casa de taipa, escola de taipa por
escola de verdade lá no povoado. As reformas das escolas do ensino
médio são hoje uma realidade. As escolas eram prédios caindo, mas
agora são lugares dignos de se estudar. As escolas de tempo integral
que a Seduc também administra já são uma realidade em muitos cantos.
Aqui nós não tínhamos nenhuma, mas já estamos indo para mais de 30,
vamos terminar o governo com mais de 40 escolas de tempo integral.
Então é essa mudança que está acontecendo no mundo da educação.
Todos dizem que educação é prioridade. Todos dizem, sobretudo na
campanha eleitoral, esse é o discurso que está na ponta da língua de
qualquer candidato: educação é prioridade. Só que há uma distância
entre o discurso e a realidade. Aqui no Maranhão, o governador tem
mostrado a diferença porque de fato não é apenas um discurso, é uma
prática, é uma realidade e a prova está aí, o IEMA é uma grande
comprovação do grande trabalho que está sendo feito em prol da
educação. Registro aqui a minha alegria, a minha felicidade, hoje foi um
dia realmente de a gente celebrar mais uma conquista, dessa vez a área
Itaqui-Bacanga, mas virão outras, nós temos outras unidades ainda a
inaugurar este ano. Eu quero, desde já, ao concluir essa minha fala,
defender mais uma indicação que eu vou formalizar amanhã mesmo, ou
hoje mesmo, por meio aqui da Mesa Diretora, que é um pedido que eu
faço ao Governador Flávio Dino e a toda sua equipe. Da mesma forma
em que pedi que a gente pudesse viabilizar uma unidade na área Itaqui-
Bacanga, eu quero pedir também para a gente viabilize uma área para
aquela grande região, que é a região da cidade Operária e da Cidade
Olímpica. Uma região que cresce a cada dia, a cada dia é mais densa do
ponto de vista populacional. E hoje carece de uma intervenção como
essa voltada para a educação em tempo integral e voltada para a Educação
profissional e tecnológica. Então vou formalizar e nós vamos entrar
nesta batalha, procurando formas e caminhos que viabilizem uma
unidade para aquela grande área da nossa cidade, da nossa ilha. Porque
ali tem São Luís e ali tem também São José de Ribamar. Então é uma
área que realmente precisa e merece. Como também destacar que assim
como foi feita na área do Itaqui-Bacanga, assim como nós podemos
fazer na área da Cidade Operária, Cidade Olímpica, fizemos também
em Santa Inês. Na sexta-feira foi a inauguração da unidade plena, como
nós já colocamos aqui também a indicação. E batalhamos para que
pudesse ser uma realidade. E hoje é uma realidade a unidade plena do
IEMA no município de Santa Inês. Essa cidade que está ali comandando
toda a região do Pindaré. Portanto é uma cidade que realmente merecia
essa intervenção e hoje também já é uma realidade. Portanto, Senhor
Presidente, é com alegria que faço esse registro e a nossa luta está
apenas começando. Nós vamos seguir adiante que o Governo Flávio
Dino certamente ainda tem muitos resultados para oferecer ao povo do
Maranhão. Muito obrigado pela atenção.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Deputada Andréa Murad pela liderança do Bloco
Parlamentar de Oposição.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente em Exercício, senhoras e senhores
deputados, galeria, imprensa, em relação ao pronunciamento do
Deputado Cabo Campos, eu sempre defendi desde o início que ele
viesse a essa tribuna prestar os seus esclarecimentos. E sempre achei
que todos deveriam ouvir o outro lado da história. Mas também quero
dizer que não foram feitas, Deputado Fernando, acusações vazias. A
própria justiça reconheceu a violência contra a mulher. O fato de ela
ter, como ele mencionou aqui, a questão da filha não nos cabe realmente
nos envolvermos em uma questão pessoal. Mas a questão do Cabo
Campos não é uma questão mais pessoal. Ele é acusado de ter agredido
a esposa. Tem uma investigação, tem uma decisão da justiça para que
ele se mantenha distante dela. Tem a ocorrência. Então eu acho que
esta Casa realmente precisava se manifestar e nisso partir para a
Comissão de Ética. Esse caso não é meu, esse caso é da Comissão de
Ética. A Comissão de Ética deve agir, deve apreciar o caso, independente.
E aí friso isso, quero que vocês tenham bastante atenção, independente

da justiça e do Ministério Público esta Casa tem a prerrogativa de
investigar o caso e de entrar no caso. Ele é um parlamentar e esta Casa
merece isso, o povo, a sociedade merece isso desta Casa, ou então de
nada adianta esta Assembleia. E em relação ao caso específico do
Deputado Cabo Campos, eu não estou, Deputado Fernando, defendendo
uma mulher, eu estou defendendo a situação de várias e várias mulheres
que vivem esse tipo de situação e que não têm, diga-se de passagem,
que inclusive no meu pronunciamento anterior falei que não têm esse
mesmo amparo ágil e resolutivo da justiça, como foi com a mulher de
um parlamentar. Infelizmente as mulheres ficam aí aguardando as
decisões da justiça que às vezes vem e às vezes demoram uma vida
inteira para vir. Então eu também queria chamar a atenção para isso,
porque realmente quando as coisas acontecem com uma pessoa pública
se resolve de um jeito e quando são com pessoas comuns que precisam
muito de assistência, as coisas acontecem de outra forma. Então isso
eu também quis chamar muita atenção. Como disse, eu gosto do
Deputado Cabo Campos, não tenho absolutamente nada contra o
Deputado Cabo Campos. Eu torci muito para que ele viesse a esta
tribuna desde a semana passada para dar uma explicação, ainda bem
que ele veio, mas o fato é que o que nós queremos saber, e acho que
isso está ainda na cabeça de todo mundo: Cabo Campos bateu ou não
bateu na mulher? O Cabo Campos agrediu ou não agrediu a mulher?
Era isso que eu esperava ouvir dele aqui nesta tribuna e, infelizmente,
não tivemos respostas para isso. Eu também queria falar a respeito da
UPA da Cidade Operária, que me chegou uma denúncia de que estão
passando por situações de pressão muito grande, de assédio moral por
parte da direção da unidade. Como já venho denunciando há muito
tempo, não só na UPA da Cidade Operária, mas em várias Unidades do
Estado, continua aquela situação trabalhista indigna, os direitos
trabalhistas não existem e na UPA da Cidade Operária especificamente,
há três anos eles estão com os direitos trabalhistas irregulares. Ou seja,
sem férias, sem FGTS e eu quero saber até quando se vai achar isso
normal. Porque se eu tenho um funcionário, coloco um funcionário na
minha casa, Deputada Valéria, para trabalhar e não assino a carteira
dele, é um problema. E deve ser realmente um problema, porque as
pessoas precisam dos seus direitos. E isso tem acontecido no Governo
e não vejo uma tomada de providência. Nós denunciamos, entramos
com ações, com representações, com tudo e nada acontece. E na UPA
da Cidade Operária o que está acontecendo muito também é que os
funcionários estão sendo coagidos pela direção da Unidade de Pronto
Atendimento. A direção afirma em alto e bom som que é determinação
essa questão de que se eles falarem alguma para serem investigado e
colocar logo na rua, ou seja, se eu denuncio que minha carteira não está
assinada, porque isso é fato e todo mundo sabe, que eles descontam a
mais do dinheiro sabe-se lá por qual motivo que eles nem entendem
porque em um mês eles recebem um valor e no outro mês eles recebem
outro. Desconta isso, desconta aquilo e ninguém pode reclamar nada,
pois se reclamar você está fora. Infelizmente, as pessoas precisam
ainda ficar se submetendo a isso, porque as pessoas têm suas contas
para pagar, têm filhos para sustentar, têm sua casa para manter, então
eu quero saber se é justo as pessoas sofrerem as consequências de
tantos erros do governo e exigirem e o governo exigir tanto ainda dos
funcionários, porque ninguém pode sequer nem na própria unidade
reclamar pelos seus direitos. Então, uma unidade, por exemplo, eu vou
dá um exemplo, deputado Wellington, lá não tem ponto eletrônico,
eles não estão cumprindo as normas da CLT, mas aí, eles começam a
criar se funcionários chegam atrasados, se não chega e aquela
perseguição: “Você vai sair agora porque você está chegando atrasado”
e aí a pessoa sai. Então, deputado Fernando, é uma situação muito
complicada, todos os dias chegam para mim denúncias da rede estadual
de saúde e eu vim trazer esta questão da UPA da Cidade Operária,
porque ela é primordial, a UPA da Cidade Operária para aquela
comunidade, para aquela região não pode ficar sem funcionários, não
vai poder ficar sem as pessoas que dão o seu sangue para aquela
unidade funcionar mesmo sendo tratado de forma tão indigna. Então,
eu acho que já está na hora do Governador Flávio Dino, do Secretário
de Saúde resolver essa questão trabalhista, porque é mais do que indigno,
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isso daí é uma crueldade o que estão fazendo com os trabalhadores e,
consequentemente, com as pessoas que vão ser atendidas nessas
unidades que não vão ter ou enfermeiros, ou a pessoa da recepção, a
pessoa não tem, Deputado Wellington, como ter o mesmo amor pelo
que faz, o mesmo comprometimento, sendo tratados dessa forma.
Então, eu torço muito para que o governo resolva essa situação, por
isso eu exijo tanto, eu cobro tanto para que o governo resolva a situação
de forma definitiva dos funcionários da saúde, porque o que está fazendo
com essas pessoas, é uma maldade muito grande. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Bloco Parlamentar independente. Deputado Max
Barros.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Declino, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Bloco Parlamentar de Oposição. Deputada Andréa.
Não tem mais orador inscrito. Partido Verde, Deputado Edilázio,
ausente. Bloco Parlamentar Democrático, Deputado Vinícius Louro.
Declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Deputada Valéria Macedo. Dez minutos com apartes.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, membros da Mesa, senhoras
e senhores deputados, galeria, imprensa. Senhor Presidente, eu volto à
tribuna para registrar a todos os maranhenses, principalmente do centro
do Maranhão e da região Tocantina, sobre uma reivindicação que tenho
feito e formalizei essa indicação desde julho de 2011, no meu primeiro
mandato como deputada estadual e também como gestora que fui da
saúde no município de Porto Franco, que é o polo de saúde, e também
gestora do hospital municipal de Imperatriz, que é o Socorrão de
Imperatriz e que é referência para mais de 20, quase 30 municípios da
região. Não lembro agora porque aumentou da regional de Imperatriz
que também atende na região central do Maranhão na parte de urgência,
emergência e alta complexidade do hospital Socorrão de Imperatriz.
Desde que fui gestora desse hospital e conheço as dificuldades da
gestão daquele hospital que atende uma região e vim aqui para esta
Casa como deputada, eu tenho me manifestado aqui nesta tribuna por
meio de requerimentos, proposições, discursos, inclusive
encaminhamentos nas audiências com secretários de saúde sobre a
necessidade da construção de um hospital regional de urgência e
emergência para a região Tocantina. Nós sabemos, senhores deputados
e senhoras deputadas, que o Hospital Municipal de Imperatriz, o
HMI, o Socorrão de Imperatriz, vem fazendo esse papel de atender a
região, mas, assim como todos os hospitais de média e alta
complexidade, ele também precisa do aporte, da ajuda do governo do
estado para que se possa manter. No entanto, às vezes, essa ajuda não
é continuada, há muitas deficiências nesse atendimento muitas vezes
por não ter esse atendimento com qualidade, esse atendimento de
alcance a todas as pessoas que procuram pela falta de recursos
financeiros, às vezes até equipamentos. Muitos maranhenses têm que
se deslocar para outros estados e mendigar esse atendimento. O povo
da região fica desassistido, por isso eu venho fazendo essa proposição,
essa indicação desde 2011 usando esta tribuna e pedindo que realmente
se construa um hospital de portas abertas de urgência e emergência do
Estado, que tem mais poder e condições de conseguir recursos
financeiros do próprio Estado, que tem mais força, vamos dizer assim,
mais musculatura do que um município para manter um hospital
regional, a exemplo do que o ex e saudoso governador Jackson Lago fez
em Presidente Dutra ao abrir as portas do Hospital Regional de
Presidente Dutra, que é mantido pelo Estado, e a gente vê como tem

sido assim uma benfeitora importante para todos da população, toda a
região central do Maranhão e parte da região norte, leste, oeste que
procura aquele hospital para atendimento. Eu vejo que, nesses mesmos
moldes, o ex-governador Jackson Lago tinha esse projeto de fazer um
hospital estadual de portas abertas no município de Imperatriz, que é
a macrorregião de saúde daquela região. Vejo primeiro pela quantidade
de pessoas que estão ali precisando de um atendimento de urgência e
emergência de portas abertas nas especialidades de neurocirurgia,
cirurgias gerais, UTI especializada, ortopedia, a parte vascular, a parte
de atendimentos, de vários atendimentos de especialidades,
otorrinolaringologia, outros tipos de especialidades que todo hospital
de alta e média complexidade regional deve ter e também um atendimento
de urgência e emergência com excelência, com equipamentos novos,
modernos, com medicamentos, com profissionais capacitados treinados.
E hoje em Imperatriz nós já temos praticamente três cursos de Medicina.
Já temos um campo vasto de profissionais já se especializando, já
vindo profissionais da área médica. Já tem formados com doutorados,
mestrados, pesquisadores que contribuem, inclusive, com o atendimento
de excelência que esse hospital pode ter. E quando se inaugurou o
macro regional de Imperatriz Rute Noleto, eu fiquei muito feliz. Inclusive
achando que ele seria de portas abertas. E depois nós ficamos sabendo
que ele ia atender realmente só as demandas das eletivas, das UTIs,
algumas cirurgias de media e alta complexidade regional, que foi muito
importante e está sendo. É tanto que é muito elogiado pela sua excelência
em atendimento. Mas a urgência e emergência continua sendo de
atribuição do município de Imperatriz, que é claro, é pactuado com os
outros municípios. Mas ainda carece de mais investimentos, de mais
especialidades com um atendimento, mais ágil, mais em conformidade
com a necessidade de toda a região. Por isso eu estive, inclusive, indo
com o Governador a semana passada, há duas semanas para Carolina.
E no avião eu disse para o Governador Flávio Dino: “Governador,
desde os meus discursos do primeiro mandato até os nossos discursos
aqui na campanha, no seu palanque, eu pedi que o senhor construísse
um hospital de urgência e emergência de portas abertas para a região
Tocantina. Eu conheço isso, essa realidade da saúde, porque eu vivi
essa realidade como gestora, como moradora da região, como pessoa
que conhece a realidade da saúde da região, como necessidade de a
gente ter uma porta de entrada de referência de alta complexidade,
porque São Luís é longe e Presidente Dutra também é longe para nós”.
E ele me disse isso, o Governador: “Deputada, eu vou fazer, sim, esse
hospital de urgência e emergência de portas abertas para a região
Tocantina”. E eu disse a ele que o legado dele seria muito grande. E aí
ele disse, inclusive, que eu fizesse o pronunciamento afirmando que é
um compromisso dele com a região Tocantina. E eu quero aqui,
inclusive, aplaudir essas palavras do Governador e voltar novamente a
essa tribuna, como fez o Deputado Antônio Pereira mais cedo no
Pequeno Expediente, cobrando a construção do hospital de urgência e
emergência de porta aberta para o município de Imperatriz e para
atender toda a região. Como eu cobrei e peço que assim seja feito
também no hospital de Balsas, no macrorregional de Balsas, para
atender a região sul e extremo sul do estado, que ainda usa muito os
hospitais da região Tocantina para esse atendimento de média e alta
complexidade, de emergência. Sendo cidades que estão às margens de
BRs, de MAs e que têm, consequentemente, acidentes e que também
têm necessidades de um hospital completo  de urgência e emergência
que tenha todas as condições. E que o Estado, como um todo,
conseguindo recursos federais, de deputados federais, de senadores e
recursos realmente do Ministério da Saúde para manter um hospital de
excelência e de qualidade também na urgência e emergência. Tanto
Imperatriz, como em Balsas, estou ratificando e já ratifiquei a minha
indicação. Quero dizer ao Governador Flávio Dino que acredito muito
nele e principalmente nesse compromisso de ele abrir as portas de um
hospital de urgência e emergência para a região Tocantina. Para finalizar,
Presidente, deputados, eu quero aqui convidar a todos os presentes, a
todos que nos ouvem e que nos vê através da TV Assembleia, para a
Sessão Solene do dia 08 de Março, Dia Internacional da Mulher. Vai
ser uma sessão muito festiva, privilegiada, uma sessão de homenagens,
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mas uma sessão também, como vai ser todo o nosso dia, de reafirmação
das nossas posições, das nossas lutas a favor dos direitos das mulheres.
Quando falamos em mulheres, senhores, estamos falando de toda a
família. Quando uma mulher está bem, quando a sua família tem uma
mulher que é bem tratada, a mulher tem seus direitos da saúde
garantidos, a sua proteção, ela trabalha, ela tem todo acesso a todas as
políticas públicas, a família é bem dirigida, a família vai bem, e isso é o
que nós queremos para todas as mulheres maranhenses. Por isso que
amanhã vamos homenagear mulheres, vamos ressaltar o vigor, a luta, a
coragem, a perseverança de muitas mulheres que fizeram muito pelo
estado do Maranhão e por muitas pessoas no campo social, no campo
da pesquisa, no campo da Saúde, no campo do meio ambiente, no
campo das lutas por mulheres indígenas, em todos os campos, que
contribuíram muito para a melhoria da sociedade de modo geral e de
suas famílias. E por isso que estamos homenageando. Mas também é o
momento em que vamos cobrar, cobrar do Governo do Estado, cobrar
do Governo Federal, cobrar de todos os Poderes que atuem firmemente
a favor dos direitos das mulheres e que combatam com muita veemência,
com muita força a violência contra a mulher. Como disse aqui no jornal,
há mais de dois mil e tantos casos já de violência, só este ano, registrados
no Maranhão. Então por isso queremos convidar todos vocês. Teremos
às 14h30 uma audiência com o Governador Flávio Dino, onde vai
assinar Decretos, anunciar projetos a favor da mulher no Estado do
Maranhão. E às 16h teremos uma grande caminhada pelas ruas de São
Luís, pelo Centro de São Luís iniciando uma grande manifestação feita
por todas as mulheres do Fórum Maranhense de Mulheres, por todas
as mulheres que quiserem usar a fala, desabafar e dizer o que querem
do seu Brasil, do seu Maranhão para as mulheres e, principalmente, na
garantia dos seus direitos. Estão todos convidados, um grande abraço
e que Deus nos abençoe nessa grande caminhada, principalmente para
que o Governador execute essa promessa que é a construção do Hospital
de Urgência e Emergência para a região Tocantina. Isso é de muita
valia, de muita importância para todos os munícipes dessa região. Um
grande abraço e que Deus nos abençoe.

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

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Stênio

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior

Verde.

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

Curso. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente,
o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando em único
turno, regime de urgência, o Projeto de Decreto Legislativo nº 010/
2017, de autoria da Deputada Valéria Macêdo, que dispõe sobre a
concessão de Medalha do Mérito Legislativo “Jackson Lago” para a
Senhora Terezinha Rêgo, com parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, este projeto foi aprovado e
encaminhado à promulgação. Em primeiro e segundo turnos, regime de
urgência o Presidente anunciou o Projeto de Resolução Legislativa nº
008/2018, de autoria da Deputada Valéria Macêdo, que concede título
de Cidadã Maranhense a Senhora Miguelina Paiva Vecchio e suspendeu
a sessão para que a CCJC emitisse o respectivo parecer. Reabertos os
trabalhos, o Deputado Fernando Furtado, Presidente, em exercício, da
CCJC informou que o referido projeto foi aprovado. Desta forma o
Presidente da Mesa submeteu à delioberação do Plenário o Projeto de
Resolução Legislativa nº 008/18, o qual foi aprovado e encaminhado à
promulgação. Antes do Presidente anunciar o próximo ítem da Ordem
do Dia, foi feita a verificação de quórum regimental a pedido do
Deputado Wellignton do Curso. Nesta ocasião, declararam obstrução
o Bloco Parlamentar de Oposição, o Bloco Parlamentar Independente,
o PV e o PEN. Sendo constatado que não existia quórum regimental
para apreciar a matéria, esta ficou transferida para a próxima Sessão.
Sujeitos a deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs
064/2018, do Deputado Edivaldo Holanda, solicitando que seja
justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas no período de
19 a 22 de fevereiro do corrente ano, conforme atestado médico e 065/
2018, do Deputado Alexandre Almeida, também solicitando que seja
justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 06,
07 e 08 de fevereiro do corrente ano, em razão de visita ao Senado
Federal para viabilizar Projetos estaduais. Na forma do Regimento
Interno desta Casa, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária o Requerimento nº 066/2018, de autoria do Deputado
Júnior Verde. No primeiro horário do Grande Expediente, ouviu-se a
Deputada Valéria Macêdo. Não houve oradores inscritos no tempo
dos Blocos e Partidos, nem no Expediente Final. 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, 07 de março de 2018.

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

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

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio

Braga.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Andréa Murad, Bira do
Pindaré, Carlinhos Florêncio, César Pires, Edilázio Júnior, Edivaldo
Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca Primo, Graça Paz,
Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Othelino Neto, Paulo Neto,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles,
Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio
Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé
Inácio.  Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Ana do Gás, Antônio
Pereira, Cabo Campos, Doutor Levi Pontes, Edson Araújo, Fábio
Macêdo, Fernando Furtado, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Léo
Cunha, Max Barros, Nina Melo e Sérgio Vieira. 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 seguinte Expediente: Projetos de Lei nºs:
033/18, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda, que dispõe sobre a
criação da “Central de Apoio ao Idoso” e 034/18, de autoria do Deputado
Bira do Pindaré, que dispõe sobre incentivos à inovação e à Pesquisa
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Científica e Tecnológica no Estado do Maranhão; Projetos de Resolução
Legislativa nºs: 014/18, de autoria do Deputado Alexandre Almeida
que concede a Medalha “Manuel Beckman” ao Senhor Reynaldo Soares
da Fonseca e 015/18, de autoria do Deputado Júnior Verde,  que concede
a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao 2º Sargento
do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, Senhor Carlos Marcone
Martins Dias”; Requerimentos n°s: 064/18, do Deputado Edivaldo
Holanda, solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões
Plenárias realizadas no período de 19 a 22 de fevereiro do corrente ano,
conforme atestado médico; 065/18, do Deputado Alexandre Almeida,
solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias
realizadas nos dias 06, 07 e 08 de fevereiro do corrente ano, em razão
de visita ao Senado Federal para viabilizar projetos estaduais;
Indicações nºs: 082 e 083/18, ambos do Deputado Wellington do Curso,
ao Senhor Prefeito de Anajatuba, Sydney de Costa Pereira e ao
Secretário de Administração, Ademir Duarte da Cruz, solicitando o
término da construção da Casa de Farinha bem como, reparos na estrada
que liga o Município ao Povoado de Cajueiro na Cidade de Anajatuba;
084/18, do referido autor, ao Senhor Governador do Estado, Flávio
Dino e ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto,
solicitando reparos na MA 339 que liga a Cidade de Anajatuba ao
Povoado Afoga; 085 e 086/18 ainda do Deputado Wellington do Curso,
ao Prefeito de Santa Rita, Hilton Gonçalo de Sousa, solicitando a
pavimentação da Rua da Piçarreira em Santa Rita, bem como a conclusão
da praça e da quadra esportiva na Rua da Piçarreira, naquela cidade;
087/18, do Deputado Wellington do curso, ainda ao Prefeito de
Anajatuba e ao Secretário Municipal de Administração, solicitando a
implantação de coleta de lixo e descarte em local adequado; 088/18,
também do Deputado Wellington do Curso, ao Prefeito de Anajatuba e
ao Secretário de Saúde, James Arnoldo Mendes da Costa, solicitando a
conclusão da construção da Unidade Básica de Saúde na Travessa
Victor Lobato, Bairro Limirique, em Anajatuba; 090/18, do Deputado
Wellington do Curso, ao Prefeito de Anajatuba e ao Secretário de Saúde,
solicitando a reforma da unidade Mista Santa Maria localizada na Rua
Benedito Leite, no Centro de Anajatuba; 089/18, também do Deputado
Wellington do Curso, ao Prefeito de Anajatuba e ao Secretário de
Administração, solicitando a conclusão da construção do Estádio
Municipal Cerqueirão, bem como do Complexo Esportivo; 091 e 09218,
do mesmo autor, também ao Prefeito de Anajatuba, e ao Secretário de
Educação, Weliton Jorge Sousa de Oliveira, solicitando que seja
reativada a Escola de Ensino Fundamental no Povoado Caquena, como
também a reforma da Escola Municipal Princesa Isabel localizada no
Povoado Quebra, em Anajatuba;  093/18, ainda do Deputado Wellington
do Curso, ao Prefeito de Anajatuba, e ao Secretário de Administração,
solicitando a construção da praça da Igreja Matriz, com a como área de
eventos na Rua da Igreja Matriz, em Anajatuba; 094/18, do Deputado
Wellington do Curso, ao Prefeito de Santa Rita, Senhor Hilton Gonçalo
de Souza solicitando o término da construção da ponte que atravessa o
Rio Itapecuru no Povoado Areías em Santa Rita; 095, 096 e 097/18, do
Deputado Wellington do Curso ao Prefeito Municipal de Anajatuba e
ao Secretário Municipal de Administração, solicitando que seja
concluída da construção do poço artesiano no Povoado de Moído, bem
como a recuperação da estrada que liga Anajatuba aos Povoados Moído,
Baunilha I, Baunilha II, Capaúba, Roncador e Peso Grande, solicitando
ainda a construção do novo Matadouro de Anajatuba; 098/18, do
Deputado Bira do Pindaré, ao Senhor Governador do Estado do
Maranhão, Flávio Dino, a fim de que, junto ao setor competente,
viabilize a promoção de estrutura permanente e definitiva ao projeto
Praia Inclusiva; 099/18, do Deputado Bira do Pindaré, também ao
Governador do Estado do Maranhão a fim de que determine ao setor
competente a ampliação do Projeto Travessia para o Município de
Timon; 100/18, do Deputado Júnior Verde, ao Senhor Presidente da
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, o Senhor
Lawrence Melo, para que determine ao setor competente, a implantação
de uma linha de ônibus para servir a Comunidade Carlos Augusto,
zona rural do Município de Paço do Lumiar; 101/1, do Deputado
Júnior Verde, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos,
Senhor Antônio Araújo, solicitando a pavimentação asfáltica das ruas
do bairro Recanto dos Ipês, nesta cidade; 102/18, ainda do Deputado

Júnior Verde, ao Diretor de Relações Institucionais, o Senhor José
Jorge Leite Soares, solicitando, com a maior brevidade possível, a
substituição do transformador da Escola Terezinha Borges, localizada
no município de Pedro do Rosário. Não havendo mais matéria sobre a
Mesa, o Presidente encaminhou o Expediente à publicação, deferiu as
Indicações acima mencionadas e concedeu a palavra ao Deputado Júnior
Verde que destacou a importância da Lei que dispõe sobre a definição
dos limites dos municípios que compõe a região metropolitana de São
Luís. O Deputado Rigo Teles discorreu sobre a decisão do Campeonato
Estadual de Futebol, parabenizando o Cordino Futebol Clube pela
vitória no jogo contra o Sampaio Correia. Na sequência o Deputado
Carlinhos Florêncio destacou o mutirão da saúde realizado no Hospital
Laura Vasconcelos, na cidade de Bacabal, agradecendo ao Governador
e ao Secretário de Estado da Saúde pelo apoio a essa instituição e
solicitando que sejam incluídas neurocirurgias de urgência e emergência
no rol de serviços deste hospital. Por sua vez, o Deputado Edivaldo
Holanda discorreu sobre a necessidade e importância de políticas
públicas de apoio ao idoso e solicitou o apoio de seus pares, no sentido
da aprovação do Projeto de Lei de sua autoria que cria a Central de
Atendimento do Idoso. Com a palavra, a Deputada Andréa Murad
informou que entrou com uma representação na Comissão de Ética
desta Casa contra o Deputado Doutor Levi Pontes que, segundo a
Parlamentar, ameaçou o Prefeito Magno Bacelar para barganhar votos
no município de Chapadinha. Por fim, ouviu-se o Deputado Eduardo
Braide que destacou a realização de uma Audiência Pública promovida
pela Comissão de Educação desta Casa para discutir a Medida
Provisória que altera o Conselho Estadual de Esportes e Fundo Estadual
de Esportes, afirmando que está Medida Provisória é arbitrária e
maléfica para a democracia. Esgotado o tempo regimental destinado ao
Pequeno Expediente, o Presidente informou que as inscrições dos
Deputados Rafael Leitoa e Wellington do Curso ficaram transferidas
para a próxima Sessão e declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
em primeiro e segundo turnos, regime de urgência o 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 012/2018, de autoria do Deputado Stênio Rezende, que
denomina de Doutor Humberto Coutinho o Hospital dos Servidores
do Estado do Maranhão. Com parecer favorável da CCJC, estes Projetos
foram aprovados e encaminhados à Sanção Governamental. Em único
turno, regime de urgência, foi aprovado e encaminhado à promulgação
o Projeto de Decreto Legislativo nº 010/2016, de autoria do Deputado
Vinícius Louro, que dispõe sobre a concessão de Medalha do Mérito
Legislativo “Maria Aragão” ao Padre José Geraldo Teófilo da Silva,
com parecer favorável da CCJC. O Projeto de Decreto Legislativo nº
010/2017 e o Projeto de Resolução Legislativa nº 008/2018, ambos de
autoria da Deputada Valéria Macêdo, ficaram transferidos para a
próxima Sessão Ordinária devido à ausência da autora. Com parecer
favorável da CCJC, foi aprovado em primeiro e segundo turnos, regime
de urgência o Projeto de Resolução Legislativa nº 010/2018, de autoria
do Deputado Professor Marco Aurélio, que concede título de Cidadã
Maranhense a Senhora Maria Dalvanir de Oliveira Mota. Em primeiro
turno, tramitação ordinária, o Plenário aprovou o Projeto de Resolução
Legislativa nº 034/2016, de autoria do Deputado Vinícius Louro, que
concede Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Dicival Gonçalves
da Silva, com parecer favorável da CCJC. Antes do Presidente anunciar
o próximo item da Ordem do Dia, foi feita verificação de quórum
regimental a pedido do Deputado Sousa Neto. Nesta ocasião, declararam
obstrução o Bloco Parlamentar de Oposição, o Bloco Parlamentar
Independente, o PV e o PEN. Sendo constatado que não existia quórum
regimental para apreciar a matéria, esta ficou transferida para a próxima
Sessão. Sujeito à deliberação da Mesa, foi deferido o Requerimento nº
062/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde, solicitando que seja
justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 26 e
27 de fevereiro do ano em curso. Na forma do Regimento Interno desta
Casa, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária
os Requerimentos nºs: 064/2018, de autoria do Deputado Edivaldo
Holanda e 065/2018, de autoria do Deputado Alexandre Almeida. No
primeiro horário do Grande Expediente, ouviu-se o Deputado Bira do
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Pindaré que relatou sua participação no Congresso Nacional do PSD,
onde ocorreu um importante debate ao final do qual, houve um
entendimento que o PSD permanecerá no campo da esquerda.  No
tempo dos Blocos e Partidos, o Deputado Wellington do Curso falando
pela Liderança do Bloco Parlamentar Independente discorreu sobre a
situação dos aprovados no concurso público para Cidade de Matões
do Norte, informando que o Ministério Público já determinou a
nomeação dos aprovados. No Expediente Final não houve orador
inscrito. Nada mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e lavrada a
presente Ata que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
05 de março de 2018. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado
Stênio Rezende - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Fábio
Braga - Segundo Secretário, em exercício.

LEI Nº 10.806, DE 07 DE MARÇO DE 2018.

Altera dispositivos da Lei nº 9.936, de 22 de
outubro de 2013, que versa sobre a Organização
Administrativa do Tribunal de Contas do Estado
do Maranhão.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da
Constituição do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte
Lei:

Art. 1º Os cargos em comissão de Assessor de Procurador de
Contas, previstos na Tabela C do Anexo II da Lei 9.936, de 22 de
outubro de 2013, publicada no Diário Oficial do dia 24 de outubro de
2013, passam a ter a simbologia de TC-CDA-3 ou TC-FC-3.

Art. 2º O cargo em comissão de Assistente de Gabinete da
Vice-Presidência, previsto na Tabela C do Anexo II da Lei 9.936, de 22
de outubro de 2013, publicada no Diário Oficial do dia 24 de outubro
de 2013, passa a ter a simbologia de TC-CDA-7 ou TC-FC-7.

Art. 3º Os valores dos cargos em comissão previstos nas Tabelas
A e B do Anexo II da Lei 9.936, de 22 de outubro de 2013, publicada no
Diário Oficial do dia 24 de outubro de 2013, ficam reajustados em 5%,
a partir de 1º de janeiro de 2018, e em 5%, a partir de 1º de janeiro de
2019.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018,
revogando as   disposições em contrário.

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 07 de março de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Decreto Legislativo nº010/2016, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º  490/2018

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Maria
Aragão” ao Padre José Geraldo Teófilo da Silva.

Art.1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Maria
Aragão” ao Padre José Geraldo Teófilo da Silva.

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

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

 PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 06 de março de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado STÊNIO
REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado ZÉ INÁCIO
- Segundo Secretário, em exercício.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 06 DIAS DO MÊS DE MARÇO  DO ANO  DE 2018,  ÀS  8
HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANH

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

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 023/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

001/2018 – AUTORIZA o Poder Executivo a celebrar contrato de
concessão de colaboração financeira não reembolsável com o Banco
Nacional do Desenvolvimento Social –  BNDES e dá outras
providências.

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

Voto do Relator.
PARECER Nº 025/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

317/2017 – DISPÕE sobre a “vida útil”  de Viaturas que compõem a
frota do Sistema de Segurança Pública do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
DECISÃO: REJEITADO por maioria, nos termos do Voto do

Relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.
PARECER Nº 029/2018 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

352/2017 – DISPÕE sobre a obrigatoriedade de identificação de
passageiro de transporte público intermunicipal, quando o percurso
da viagem seja igual ou superior a 100 km (cem quilômetros).

AUTORIA: Deputado SÉRGIO FROTA
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
DECISÃO: Pela PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 040/2018 – Emitido ao   PROJETO DE LEI Nº

005/2018 – INSERE no Calendário Cultural, Turístico e Religioso do
Estado do Maranhão, o “Festejo de São Sebastião”, no município de
Carutapera-Ma.

AUTORIA: Deputado JOSIMAR DO MARANHÃOZINHO
RELATORIA: Deputado CARLINHOS  FLORÊNCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 042/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR  Nº 021/2017 – (MENSAGEM GOV. Nº 022/
2017) - 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.
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AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 044/2018 – Emitido  à  MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 266/2017 -– (MENSAGEM GOV. Nº 123/2017) – ALTERA a Lei
nº 10.693, de 28 de setembro de 2017, que INSTITUI a 2ª Edição do
Programa Moto Legal, concedendo benefícios para o pagamento do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e da
Taxa de Licenciamento.

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

Voto do Relator.
PARECER Nº 045/2018 – Emitido  à MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 269/2018 -– (MENSAGEM GOV. Nº 005/2018) – ALTERA a Lei
nº  9.860, de julho de 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.

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

Voto do Relator.
PARECER Nº 046/2018 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

020/2018 – CONSIDERA de Utilidade Pública a Associação dos Pais
e Amigos dos Excepcionais de Senador La Roque-Ma.

AUTORIA: Deputado ANTÕNIO PEREIRA
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 047/2018 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

013/2018 –  DISPÕE sobre instituição do “Dia Estadual de Mobilização
dos Homens pelo Fim da Violência contras Mulheres” no Estado do
Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada VALÉRIA MACÊDO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÈLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 048/2018 – Emitido ao   PROJETO DE LEI Nº

355/2017 – ALTERA o inciso III do art. 2º, DA Lei 8.945 de 13 de abril
de 2009,  que DISPÕE sobre a isenção de taxas cartorárias às Entidades
e Instituições sem fins lucrativos.

AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: REJEITADO por maioria, nos termos do Voto do

Relator, contra o voto do Senhor Deputado  Antônio Pereira.
PARECER Nº 050/2018 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 001/2018 – CONCEDE a Medalha
“Manuel Beckman” ao Senhor RODRIGO MAIA ROCHA.

AUTORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 051/2018 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 002/2018 – CONCEDE a Medalha
“Manuel Beckman” ao Advogado AMÉRICO BOTELHO LOBATO
NETO.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 052/2018 – Emitido ao   PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 003/2018 – CONCEDE o Título de
Cidadão Maranhense ao Secretário de Estado de Administração
Penitenciária MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA.

AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM

DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
Voto do Relator.

PARECER Nº 054/2018 – Emitido ao PROPOSTA DE
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 002/2018 – 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.

AUTORIA: Deputado JÚNIOR VERDE, subscrita por outros
Senhores Deputados.

RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 07 de março de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/
2018-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6046/2017-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão, sob a forma Presencial, de nº 006/2018-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata do Registro de Preços de produto alimentício do tipo café
torrado e moído, visando futuras aquisições para atendimento das
copas da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O recebimento
e abertura dos envelopes de Proposta de Preços e de Documentação de
Habilitação será em Sessão Pública a ser realizada às 09:30 horas do
dia 22 de março de 2018, na Sala de Licitações da CPL, localizada no
térreo do prédio da sede da Assembleia, sito no Palácio Manoel
Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor,
Cohafuma, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação, de 2ª
a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser consultados e/ou
obtido gratuitamente por meio digital, bem como pela internet através
do endereço eletrônico www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São
Luís, 07 de março de 2018. LINCOLN CHRISTIAN NOLETO
COSTA. Pregoeiro da ALEMA
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