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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13/03/2018 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13.03.2018

I - PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

PRIMEIRO TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL(ART. 262)

1. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº  002/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO JÚNIOR VERDE,
SUBSCRITA PELA TERÇA PARTE DOS DEPUTADOS, QUE
ACRESCENTA DISPOSITIVOS AO ART. 51 DA CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO PARA DISPOR SOBRE O PODER
REGULAMENTAR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,
IMPONDO LIMITAÇÕES E ESTABELECENDO MECANISMOS
DE TRANSPARÊNCIA. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

II – MEDIDA PROVISÓRIA EM VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

2.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.

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

3.PROJETO DE LEI Nº 053/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, QUE INSTITUI NO ÂMBITO
DO ESTADO DO MARANHÃO, O CADASTRO PARA
BLOQUEIO DE PROPAGANDA. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. - RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO
AURÉLIO E DA COMISSÃO DE 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.

4.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.

5.PROJETO DE LEI Nº 261/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, QUE INSTITUI 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.

IV – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

6.PROJETO DE LEI N 143/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM, QUE REVOGA O INCISO II,
E ALTERA O INCISO III DO ART 48 DA LEI N 9.985/2014, QUE
DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE SERVIÇO PÚBLICO DE
TRANSPORTE AQUAVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE
PASSAGEIROS, VEÍCULOS E CARGAS NO ESTADO DO
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
COONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO DR. LEVI PONTES. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

V – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº 594/
2017)

7. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 008/2017,
DE AUTORIA DA DEPUTADA VALÉRIA MACÊDO, QUE DISPÕE
SOBRE A REALIZAÇÃO DE PLEBISCITO PARA CONSULTA
POPULAR SOBRE A ALTERAÇÃO DO NOME DO MUNICÍPIO
DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO. –  COM PARECER
VERBAL E 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 DO DIA 22/08/17 CONFORME ACORDO DAS
LIDERANÇAS.

VI – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

8.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 ASSEMBLEIA 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.

9.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
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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.

10.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.

VII – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

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

VIII – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

12. REQUERIMENTO Nº 059/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE 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 ECONOMICO
E SOCIAL – BNDES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. -
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

13. REQUERIMENTO Nº 060/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE 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.

14. REQUERIMENTO Nº 061/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE 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.

15. REQUERIMENTO Nº 066/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA MANIFESTADA EXTENSA
ADMIRAÇÃO AO GESTOR DO INSTITUTO BOM PASTOR DE
AMPARO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, O SENHOR
BENEDITO LOUZEIRO FILHO, 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.

16. REQUERIMENTO Nº 067/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE 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.

17. REQUERIMENTO Nº 068/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA GRAÇA PAZ, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE 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. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

18. REQUERIMENTO Nº 069/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE 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. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR,
POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

IX - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

19. REQUERIMENTO Nº 075/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJAM ABONADAS SUAS FALTAS NO PERÍODO DE
19 A 22 E DE 27 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,
HAJA VISTA QUE ESTAVA EM BRASÍLIA NA REFERIDA DATA,
TRATANDO DE ASSUNTOS POLÍTICOS DE INTERESSE DO
ESTADO DO MARANHÃO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 13/03/2018 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 042/18, de autoria do Senhor

Deputado Zé Inácio, que dispõe sobre o período mínimo de gratuidade
nos estacionamentos dos Shoppings Centers, centros comerciais,
supermercados, hipermercados, rodoviárias, aeroportos, portos e
hospitais.
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2. PROJETO DE LEI Nº 043/18, de autoria da Senhora

Deputada Ana do Gás, que considera de Utilidade Pública a Associação
dos Amigos de “João Leocádio”.

3. PROJETO DE LEI Nº 044/18, de autoria do Senhor
Deputado Rogério Cafeteira, que institui e inclui no Calendário Oficial
do Estado do Maranhão o “Dia do Antigomobilismo Maranhense”.

4. PROJETO DE LEI Nº 045/18, de autoria do Senhor
Deputado Adriano Sarney, que declara de Utilidade Pública o Instituto
Educacional e Social Shalom.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 016/18,
de autoria da Mesa Diretora, que cria o Grupo de Estudo da Constituição
Estadual em Comemoração aos seus 30 anos.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 040/18, de autoria do Senhor

Deputado Othelino Neto, que considera de Utilidade Pública a Oficina
Comunitária Viva Cidadania.

2. PROJETO DE LEI Nº 041/18, de autoria do Senhor
Deputado Bira do Pindaré, que altera o art. 1º da Lei Nº 10.286 de 21
de julho de 2015, que dispõe sobre o Programa Estadual “Cidadão do
Mundo”, adequando-a a Lei Nº 12.852, de 5 de agosto de 2013, que
estabelece o Estatuto da Juventude.

ORDINÁRIA 3ª 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 4ª E ÚLTIMA 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 12 DE MARÇO DE 2018.

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

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

Rezende.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.
Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados

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

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.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (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 STÊNIO REZENDE (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI N° 042 / 18

Dispõe sobre o período mínimo de gratuidade nos
estacionamentos dos Shopping Centers, centros
comerciais, supermercados, hipermercados,
rodoviárias, aeroportos, portos e hospitais.

Artigo 1º. Fica estabelecido que os usuários do serviço de
estacionamento privado dos Shopping Centers, centros comerciais,
supermercados, hipermercados, rodoviárias, aeroportos, portos e
hospitais no âmbito do Estado do Maranhão ficam isentos da cobrança
de taxas, tarifas e afins nos primeiros 30 (trinta) minutos que
permanecerem nesses estabelecimentos, devendo ser iniciada a cobrança
de qualquer valor somente após este período.

Parágrafo Único. Inclui-se no conceito de usuário os
proprietários ou condutores de veículos automotores.

Artigo 2º. O descumprimento do disposto na presente Lei
acarretará ao estabelecimento infrator multa diária de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com aplicação em dobro no caso de reincidência.

Artigo 3º. O Poder Executivo estabelecerá os regulamentos
necessários à implantação do disposto nesta lei, prevendo o(s) órgão(s)
responsável(éis) pelas providências administrativas e de fiscalização.

Artigo 4º. Ficam os estabelecimentos citados no caput do artigo
1º da presente Lei obrigados a divulgar o conteúdo desta Lei através da
colocação de placas, cartazes e afins em suas dependências, sobretudo
na área dos estacionamentos.

Artigo 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 07 de março de 2018. - “É de Luta, É da Terra!” - Zé Inácio -
Deputado Estadual – PT

JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei visa alcançar a política estadual das

relações de consumo, que tem por objetivo o atendimento das
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, proteção
de seus interesses econômicos, bem como a transparência e
harmonização dos interesses dos participantes das relações de
consumo.

Justifica-se, sobretudo, pelo fato de existirem inúmeros clientes/
consumidores/usuários idosos ou que possuem mobilidade reduzida –
a exemplo das pessoas com deficiência –, os quais necessitam de um
maior tempo para embarque e desembarque do local.

É importante ressaltar também que há estacionamentos de
grande porte que demandam do cliente/usuário maior tempo para
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localizar uma vaga, consumindo boa parte da tolerância de 15 minutos
sem cobrança de taxas oferecida pela maioria dos estabelecimentos.

Por fim, destaca-se que na capital maranhense já existe uma
Lei Municipal (nº 6.113/2016) que teve sua constitucionalidade
reconhecida recentemente pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, nos
termos do ACÓRDÃO Nº 219295/2018, e dispõe sobre o período
mínimo de 30 minutos de gratuidade nos estacionamentos privados de
São Luís, direito que deve ser estendido a todo o Estado do Maranhão.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 07 de março de 2018. - “É de Luta, É da Terra!” - Zé Inácio -
Deputado Estadual – PT

PROJETO DE LEI Nº 043 / 18

Considera de Utilidade Pública a Associação dos
Amigos de João Leocádio.

Art. 1° - Fica considera de Utilidade Pública a Associação dos
Amigos de “João Leocádio” – AJOL, entidade da sociedade civil sem
fins lucrativo, com sede na cidade de Buriti Bravo.

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel

Beckman, em São Luis (MA), 12 de março de 2018. – Ana do Gás (PC
do B) – Deputada Estadual.

PROJETO DE LEI Nº 044 / 18

Institui e Inclui no Calendário Oficial do Estado
do Maranhão o “Dia do Antigomobilismo
Maranhense”.

Art. 1º - Fica instituído o “Dia do Antigomobilismo
Maranhense”, que será comemorado no Estado do Maranhão, no dia
28 de Julho.

Art. 2º - Denomina-se Antigomobilista quem, de algum modo,
preserva ou contribui para a preservação dos veículos e modelos, antigos
e originais, segundo os critérios da Federação Brasileira de Veículos
Antigos (FBVA) e a Federação Internacional de Veículos Antigos
(FIVA).

Art.3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de março de 2018. -

ROGÉRIO CAFETEIRA - Deputado Estadual - Líder do Governo

PROJETO DE LEI Nº 045/ 18

Declara de utilidade pública o Instituto Educacional
e Social Shalom.

Artigo 1º - É declarado de utilidade pública o Instituto
Educacional e Social Shalom, com sede no município de São José de
Ribamar - MA.

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

JUSTIFICATIVA
O Instituto Educacional e Social Shalom é uma entidade civil,

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

Fundado em 02 de fevereiro de 2001, tem como OBJETIVOS:
promover ensino fundamental, Pré-escola, médio, formação geral,
técnico, profissional e, desenvolver atividades sociais, culturais,
assistenciais e desportivas; dar apoio assistencial e educativo às crianças
carentes, criar oficinas pedagógicas e profissionalizantes; receber o
assessoramento com base e benefícios da Lei Orgânica da Assistência
Social, defesa e garantia dos seus direitos; prestar serviços permanentes
e gratuitos sem discriminação de clientela; promover a proteção à

família, à adolescência, à maternidade e a velhice; promover a integração
no mercado de trabalho; preservação do meio ambiente, inclusive,
promovendo campanhas educativas e reivindicar recursos financeiros
junto ao Ministério ou outro (a) proteger a família, a maternidade, a
infância, a adolescência e a velhice; amparar criança e adolescentes
carentes; promover ação de prevenção, habilitação e reabilitação de
pessoas portadoras de deficiências; promover gratuitamente, assistência
educacional ou de saúde; requerer melhorias em geral para o bairro,
inclusive com projetos, junto ao Município, Estado e a União.

Assim, é importante o Estado reconhecer o relevante trabalho
realizado pelo Instituto Educacional e Social Shalom, 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, 09 de março de 2018. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 3° Vice-Presidente

REQUERIMENTO N° 075 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a mesa, seja abonadas as
minhas faltas no período de 19 a 22 e de 27 a 28 de fevereiro do
corrente ano, haja vista estava em Brasília na referida data, tratando de
assuntos políticos do Estado do Maranhão.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, em 09 de março de 2018.  -
STENIO REZENDE - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 13.03.18
EM: 12.03.18
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REQUERIMENTO Nº 076 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso III do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que, após
ouvida a mesa, seja realizada, por intermédio da Comissão de Assuntos
Econômicos, na data de 12 de abril de 2018, horário de 14:30, no
Auditório do Plenário Gervásio Santos ( Plenarinho ), Audiência Pública
sobre “A economia familiar e os direitos de crianças e  adolescentes
filhos/as de famílias de catadores/as no Maranhão”.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de março de 2018. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS, PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 12/03/2018

REQUERIMENTO Nº 077 / 18

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do Art. 174 do Regimento Interno desta
Casa Legislativa, à Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa
do Maranhão, baseando-se art.30,  inciso XII, do Regimento Interno,
que seja realizada AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO DIA 15 DE MARÇO,
ÀS 8 HORAS, na sala das Comissões, objetivando discutir sobre
“sobre a Medida Provisória nº 264 e 265/2018 e a gratificação das
funções”.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 de março de 2018.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA, PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 12/03/2018

REQUERIMENTO Nº 078 / 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 “c”, inciso VIII, art.
30 do Regimento Interno, que coloca a defesa dos direitos sociais
como um dos pontos da referida Comissão, solicita-se que seja realizada
AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO DIA 02 DE ABRIL, ÀS 14 HORAS, no
auditório Plenarinho, objetivando discutir sobre A RETOMADA DA
CRIAÇÃO DA RESEX DE TAUÁ-MIRIM E OS IMPACTOS
SOCIAIS PARA A POPULAÇÃO DA ÁREA DO CAJUEIRO E
ADJACÊNCIAS.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 12 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: 12/03/2018

REQUERIMENTO Nº 079 / 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 “c”, inciso VIII, art.
30 do Regimento Interno, que coloca a defesa dos direitos sociais
como um dos pontos da referida Comissão, sendo um desses direitos
o salário, solicita-se que seja realizada AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO
DIA 21 DE MARÇO, ÀS 14 HORAS, no auditório Plenarinho,
objetivando discutir sobre os ATRASOS NOS REPASSES DO
GOVERNO DO ESTADO E INSTITUTO BIOSAÚDE, O QUE
TEM IMPLICADO NO ATRASO DOS SALÁRIOS DOS
EMPREGADOS.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 12 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.

REQUERIMENTO Nº 080 / 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 “f”, inciso VIII, art.
30 do Regimento Interno, que coloca transporte, armazenamento e
distribuição de alimentos como um dos pontos da referida Comissão,
que seja realizada AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO DIA 20 DE MARÇO,
ÀS 15 HORAS, na Câmara Municipal de Paço do Lumiar, objetivando
discutir sobre os “Os táxis Lotação”.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 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.

INDICACÃO N° 135 /18

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Educação, Felipe
Camarão, a presente Indicação solicitando a estes que adotem as
medidas legais e administrativas necessárias, no sentido de viabilizar
Recursos Financeiros e Orçamentários destinados à Reforma completa
da Quadra Poliesportiva do Centro de Ensino “Fortunato
Moreira Neto”, no Município de Porto Franco, neste Estado.

 Trata-se de um estabelecimento de ensino com centenas de
alunos, cuja situação da infraestrutura de sua quadra de esporte encontra-
se bem precária, atualmente. Desta forma, necessita, urgentemente, de
uma ampla reforma da cobertura, das arquibancadas, do alambrado, do
vestiário, das calçadas, da iluminação (refletores), visto que além de
melhorar o ambiente para realização das aulas de educação física
viabilizará, também, a prática de várias modalidades de esportes, como
ginástica, basquete, vôlei, futsal, etc, bem como para realização, também,
de eventos culturais estudantis, vez que o espaço interno da escola
tornou-se muito pequeno para outras atividades, em vista do crescente
número de estudantes. Ressalte-se, ainda, que a reforma da referida
quadra esportiva, também poderá viabilizar a realização de eventos
sociais coletivos, tanto paras os estudantes quanto para a população
em geral, como congressos, festejos juninos, dias das mães, dos pais,
natal, entre outras festividades.

Assim, a reforma da quadra em referência, será de considerável
importância para aquela comunidade estudantil, bem como para a
comunidade em geral, o que virá a contribuir para uma relevante melhora
das condições sociais e de vida e saúde dos jovens estudantes, e, de
modo geral, de seus habitantes.



TERÇA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2018                                                                                      DIÁRIO DA ASSEMBLEIA8
São Luís (MA), 02 de março de 2018. - VALÉRIA MACEDO

- Deputada Estadual PDT
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 136 / 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 determine ao
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Senhor Davi
Telles, implantação de uma Unidade Plena do Instituto de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA no região da Cidade Operaria
e Cidade Olímpica, no município de São Luís.

O IEMA é um importante avanço na qualidade de ensino
oferecida pela rede pública. São inúmeros os jovens maranhenses que
vem sendo impactados positivamente pela instalação do Instituto nas
mais diversas regiões do Estado. Neste contexto, a presente indicação
busca atender as demandas dos cidadãos residentes na região dos bairros
da Cidade Operária e Cidade Olímpica, assim como áreas próximas, a
fim de garantir uma instituição que possa oferecer educação de qualidade,
com ensino técnico e vocacional aos jovens da localidade.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 de março de 2017.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 137 / 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 Municipal, Sr. Edvaldo
Holanda Júnior, com encaminhamento para o Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, Sr. Antônio Araújo,
reiterando a indicação nº 607/17, solicitando, com a maior brevidade
possível, a recuperação asfáltica da Avenida Brasil, onde está localizada
a Feira do Mangueirão, no bairro da Divineia, nesta capital.

A Avenida Brasil beneficia não apenas o bairro da Divineia,
sendo também importante via de acesso para uma das feiras mais
importantes da região metropolitana, a Feira do Mangueirão. Embora
a feira funcione há mais de 20 (vinte) anos no mesmo local, atendendo
os bairros próximos, como Araçagi, Santa Rosa, Turu e Vila Luizão,
esta não possui regulamentação, padecendo com sérios problemas de
infraestrutura, uma vez que as barracas precisam dividir o espaço das
vias com pedestres, ciclistas, motos e carros.

Ademais, a avenida carece de diversas intervenções, sobretudo
em relação a 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 do referido bairro, e sobretudo, para
os consumidores atendidos pela feira, solicitamos por meio desta
proposição, a recuperação asfáltica da via da Feira do Mangueirão,
concedendo maior segurança e facilidade de locomoção aos pedestres,
que utilizam a via para transitar na feira, além de fornecer meio
adequado para deslocamento do tráfego.

Por esse motivo, faz-se necessária a recuperação asfáltica da
mencionada via, diante das constantes reclamações dos moradores e
comerciantes do local que são diariamente prejudicados pela dificuldade
e precariedade de acesso, em razão da inexistência de condições
adequadas de infraestrutura. Assim, a reparação viária na Feira do
Mangueirão 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, 03 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 138 / 18

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 08 de fevereiro de 2018 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 139 / 18

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 08 de fevereiro de 2018 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 140 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão, o
Sr. Flávio Dino, com encaminhamento para o Secretário de Estado de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, REITERANDO a Indicação
nº698/2017, que solicita a recuperação da pavimentação asfáltica da
rodovia MA-375, no trecho que liga os municípios de São Raimundo
das Mangabeiras a Sambaíba, neste Estado.

É sabido que a infraestrutura rodoviária é de extrema
importância para viabilizar o avanço econômico, reduzir os custos dos
transportes, além de contribuir para a diminuição nos índices de
acidentes com vítimas fatais, cada vez mais corriqueiros nas estradas
do país.  Para tanto, o intenso fluxo de veículos a infraestrutura precária
de algumas rodovias são os principais obstáculos enfrentados por
motoristas.

Lamentavelmente a rodovia MA 375, que interliga os municípios
de São Raimundo das Mangabeiras e Sambaiba, também se inclui nesse
contexto. Tem-se que a estrada que cruza os municípios em epigrafe
resta intrafegável, dada a existência de buracos, erosões e algumas
depressões ao longo da via, agravados durante o período chuvoso,
culminando na dificuldade de acesso aos municípios, transtornos e
diversos acidentes, muitas vezes com vítimas fatais.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na
qualidade de vida, tanto dos moradores do município de São Raimundo
das Mangabeiras quanto de Sambaíba, REITERAMOS por meio desta

Indicação a solicitação para recuperação da pavimentação asfáltica da
MA-375, no trecho de aproximadamente 22km que interliga os dois
municípios, beneficiando a população local, gerando renda e avanços
para toda a região.

Deste modo, torna-se imprescindível a recuperação asfáltica
do trecho supracitado, tendo em vista os inúmeros benéficos oferecidos
a população com a melhoria na estrutura viária e consequentemente a
um incremento da economia do estado, justificando assim a presente
demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 07 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 STÊNIO REZENDE - Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

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

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa,
internautas, queria cumprimentar o nosso amigo Edivaldo Holanda. É
uma satisfação aqui estar com V. Ex.ª. Meus amigos, ainda sobre o caso
do contrabando e descaminho, talvez a gente fale e sempre fica faltando
alguma coisa. Eu falava que a competência é da Justiça Federal. O que
eu dizia e continuo dizendo e que me causa espécie é qual é o interesse
que a S. Ex.ª o senhor juiz Dr. Ronaldo tem neste processo? Eu vi uma
reportagem dele dizendo que o Deputado Cutrim não conhece Direito
Penal. Eu dizia a ele que eu passei a vida toda fazendo isso. Fui delegado
de Polícia Federal uma vida, fazendo inquéritos e estudando a lei penal
substantiva, a lei penal subjetiva e tudo isto. Agora eu faço um desafio
aqui para me encontrarem qualquer jurisprudência que tenha no Brasil
que diga que o crime de contrabando e descaminho seja da Justiça
Estadual. Não existe! Você vê que jurisprudência tem muita coisa,
muitas correntes, mas essa aí não tem. Houve uma mudança no artigo,
porque o 334 vem de 1940. O nosso Código Penal tem trezentos e
sessenta e um artigos. Veio de 1940 e naquela época era um decreto. E
o Código de Processo Penal tem oitocentos e onze artigos, que também
é a Lei Penal Adjetiva. Dentro dessa época toda, houve uma mudança
agora recente, que é a Lei nº 8.013/2014, onde apenas definiu alguma
coisa no artigo 334. Apenas no artigo 334 por quê? “Contrabando ou
descaminho”. O que eles fizeram? Uma conjunção, meus amigos,
coordenativa. “Ou” é uma conjunção coordenativa e apenas tiraram a
conjunção coordenativa e colocaram uma conjunção integrante:
“Contrabando e descaminho”. Conjunção integrante. E o que definiu?
Que a lei do artigo 334, Deputado Roberto Costa, no artigo 334 a pena
é de um a quatro anos. E o contrabando a pena é de dois a cinco anos.
Então mudou! A pena, só isso. O artigo, para vocês terem uma ideia, o
334, na nova lei, continuou com três parágrafos e quatro incisos. O
334-A vem com três parágrafos e cinco incisos. Então o último inciso
dos dois, o parágrafo 3º diz o quê? Nesse caso é com relação à pena. Se
o contrabando ou descaminho vem por via aérea, marítima ou fluvial, a
pena aumente em dobro. Só isto. Então o juiz aqui vir me dizer que:
“Olha, o Cutrim deve ter tido uma informação privilegiada”. Eu não
acredito que o magistrado esteve brincando ou menosprezando a minha
inteligência. No dia do fato eu assisti de manhã, 7h, na Rádio Mirante,
dizendo que o crime, que a mercadoria tinha vindo do Suriname, mas
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isso não tem nada a ver com a tipificação. Aqui neste caso só há três
locais: se veio pela via marítima, então ou veio do Suriname ou veio das
Guianas ou desses navios que ficam ancorados. Não existe o quarto!
Não precisa ser inteligente. Agora, o juiz vir dizer que o laudo da
Polícia Civil, do IML, que eu acho que ele se enganou, porque quem
faz o laudo é o ICRIM, o IML é exame de corpo e delito, de necropsia,
etc, era inconclusivo. Eu não acredito que esses três peritos... quem foi
formado na época que o deputado era o Secretário e foram bem formados,
são pessoas preparadas. Então para ver o laudo, que se chama laudo
merceológico, não precisa muita coisa, é ver a origem, que está no
rótulo do uísque. Ali está dizendo onde foi fabricado. E o cigarro está
ali também. Então não precisa, veja bem, não tem o selo de pagamento
de IPI? É contrabando ou descaminho. A diferença do contrabando
para o descaminho? O descaminho o artigo, diz: Iludir, no todo ou em
parte, o pagamento de imposto devido pela entrada. E o contrabando
não pode ser pago o imposto, é proibido! É proibido importar ou
exportar mercadoria proibida. Aí me pergunta, no caso de pele de
animais, aí é contrabando? Não. É proibido, mas aí vai para o meio
ambiente. No caso de armas que vêm de lá pra cá, armas proibidas, aí
vai para o artigo 12, da Lei de Segurança Nacional, e assim
sucessivamente. Então o que se diz? A lei diz o seguinte: A lei especial
se sobrepõe sobre as leis ordinárias. Então a competência está prevista
no artigo 10, da Lei n.º 5.010/66, que é a Lei de Organização da Justiça
Federal. Essa lei é desde 1966. O artigo 66, diz que o inquérito policial,
no caso da Polícia Federal, faz o flagrante e tem 15 dias para ser
comunicado ao juiz. Concluído o inquérito com 15 dias e a comunicação
tem que ser de imediato ao Procurador da República e ao Juiz Federal
dentro das 24 horas, podendo ser ainda prorrogado por mais 15 dias.
Quando chegar depois da primeira quinzena, aí o delegado é obrigado a
levar o preso à presença do juiz. Isso é desde 1966. Já no Código de
Processo Penal, no artigo 10, diz que o prazo de conclusão de um
inquérito desses, ou com prisão preventiva, ou com ordem de prisão
em flagrante são 10 dias. E então o inquérito já está com o juiz há muito
tempo, com 10 dias e não pode ser prorrogado, a não ser que a pessoa
solte todo mundo e vem pedir o prazo na forma do artigo 10, parágrafo
3º, do Código do Processo Penal, para novas diligências, então é outro
caso. O que nós temos que ter em mente, minha gente, o que me deixa
preocupado é o interesse pessoal deste magistrado em segurar um
processo que não é seu. Aí você me pergunta o que tem? Eu não tenho
nada a ver, mas eu sou advogado, eu sou deputado e me preocupo,
vocês se lembram o que fizeram com o deputado Cutrim, armação
toda, e por que o interesse desse magistrado, cadê a Corregedoria da
Justiça? O corregedor que ali está eu conheço o trabalho dele, é uma
pessoa séria, um estudioso, competente, será que não vê? Não tem
correição? Porque na polícia quando eu era secretário tinha correição,
um caso desse não passaria 24 horas, eu já mandava embora, já mandava
o corregedor ir lá, por que está segurando um processo que não é
competência? Isto é que me causa espécie. Isto é que a gente fica
preocupado, isto é preocupante, gente, nós estamos em pleno século
XXI, nós não podemos como parlamentares, como deputados deixar
que essas coisas fluam. Eu não estou defendendo delegado, não tem
nada a ver com o fato, eu tenho a ver com o aspecto jurídico que está
errado. E onde faço um desafio para quem quer que seja, se encontrar
uma sequer jurisprudência que diga que a competência é do Estado,
uma só, uma só jurisprudência que diga que é de competência do
Estado. Então, vamos ter cuidado com esses fatos, vejam o que fizeram
aqui em dois mil, passado, aqui na época do Décio Sá, aquele ex-
secretário com aqueles três bandidos, que se diz que é delegado, o que
fizeram com o Deputado Cutrim. Isto aqui com a conivência de um
representante do Ministério Público. Já viu a que ponto se chegou? E
eu pedi agora recentemente, se vocês não sabem, a reabertura do caso
Décio Sá. Eu soube que foi lá para o DEIC, já foram ouvidas duas ou
três pessoas e me parece que o negócio estava indo para outro lado, aí
o secretário mandou parar. Será que ele tem essa autoridade toda? Eu
quero é que esclareça! Até hoje, o caso de Décio Sá não tem ainda... A
autoria está definida, mas o mandante não está. Quem está dizendo

aqui é o Deputado Cutrim, não está definido o mandante desse crime.
Então, a sociedade tem o direito de saber quem mandou matar o Décio
Sá, isto doa a quem doer. Se disserem que é o Cutrim... E por que eles
têm medo de mandar reabrir? Por que tem medo? Então, o Cutrim tem
uma história, em querer falar tudo... E aquele fato no WhatsApp? Que
diz tinha dois deputados envolvidos. Vamos ver quem são os dois
deputados. Viu, Senhor Presidente, nós temos que encaminhar ao
secretário que ele venha dizer quem são os dois deputados. Qual é o
envolvimento, o que têm os deputados. E aquilo ali saiu porque o
Presidente aqui, ele não defendeu o Cutrim porque eu não preciso de
defesa dele, ele defendeu o Parlamento, da maneira que o secretário
veio me agredir e naquilo ele soltou logo o WhatsApp. E aquele
WhatsApp saiu da onde? O juiz disse que não foi ele quem autorizou.
É outro crime! Como é que ele vai aceitar um WhatsApp daquele sair
do telefone do preso e sair para as redes sociais? Aí é outro crime!
Porque o preso, ou indiciado, se é apreendido um telefone celular,
Deputado Sousa Neto, se é apreendido um celular, para a polícia ter
acesso àqueles dados, é obrigatoriamente o juiz autorizar, por quê?
Porque naqueles dados podem ter indícios de crimes, pode ter crimes,
mas ali existem coisas particulares de família, que são pessoais e
protegidas pela Constituição Federal. Então como é que saiu? Ninguém
apura? Então, até agora, ninguém soube de onde saiu. O que se deduz
é que tenha saído do celular do preso. E como tiveram acesso? A
Justiça está dizendo que não autorizou. Então, aí é crime! E é ato de
improbidade administrativa do delegado que acessou esses dados. Esses
dados são pessoais, eles só podem ser abertos, os dados, se o juiz
autorizar, é como se fosse uma quebra de sigilo e, como eu digo sempre,
hoje nós estamos vivendo uma ditadura jurídica, e isso é preocupante
para a democracia. Não vê um juiz de primeiro grau, no caso do
presidente da República e que nomeou o ministro, e ele suspendeu. A
que ponto se chegou! Só quem poderia fazer era o Supremo Tribunal
Federal. Isso é preocupante! Em pleno século 21, a gente está vivendo
uma situação jurídica dessas. Esse fato que eu venho batendo aqui é
preocupante. Qual o interesse do juiz em segurar um inquérito,
homologar um flagrante que não é dele? Por quê? Qual interesse pessoal
que ele tem? Cadê a Corregedoria do Tribunal de Justiça, que está de
braços cruzados? Será que a gente fala aqui e não tem eco? Isso aqui é
obrigação nossa, não é favor que se faz. É com lealdade? Eu digo: é
obrigação da pessoa, não é favor de ninguém, você trabalha, você tem
que ser leal onde está. Se você é deputado, você tem que ser leal a sua
casa, você não pode estar abraçando outras causas. Então a Corregedoria
aqui no Tribunal de Justiça tem que tomar providência, porque isso é
um absurdo, a gente fala e não tem eco. Então me digam onde é que está
errado. Digam se tem alguma jurisprudência no Brasil que diga que a
competência é do Estado. Eu desafio aqui uma pessoa para me dizer
isso. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rogério Cafeteira, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhoras deputadas e senhores
deputados, galeria, imprensa. Eu queria fazer um registro aqui, Senhor
Presidente, da visita que fiz há pouco ao Hospital Aldenora Bello,
Deputado Braide, V. Ex.ª que é um defensor das causas que envolvem
os tratamentos oncológicos, em especial a Fundação Antônio Jorge
Dino. Estive agora presente na inauguração do Consultório Amigo da
Vida e quero aqui ressaltar e agradecer, em nome do povo do Maranhão,
ao povo do Japão que, por meio de seu cônsul em Belém do Pará, fez
a doação do consultório móvel, Deputado Braide. E eu tenho certeza
que vai ajudar no combate, na prevenção do câncer de colo de útero,
que, infelizmente, ainda é uma enfermidade que atinge um número
absurdo de mulheres no nosso estado. E eu queria aproveitar para
destacar a atuação da Dra. Rachel Cossetti, que foi idealizadora desse
projeto. Tem a Dra. Eneide, que mesmo com os 90 anos, ainda nos
auxilia durante os nossos pronunciamentos; o amigo Antônio Dino; o
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Secretário Lula, que esteve presente na solenidade. E queria fazer um
anúncio público do que foi dito na solenidade. O Governador Flávio
Dino autorizou que fosse feito por meio de recursos do Estado o
complemento da obra, que deve chegar na ordem de R$ 2 milhões, das
obras de infraestrutura. Para que o acelerador linear, que já está chegando
aqui, possa entrar em funcionamento, já que a Fundação está tendo
dificuldade na obtenção de recursos, inclusive, a instituições financeiras.
E o Estado, sensível a esse problema, se colocou à disposição. E, por
meio da Secretaria de Saúde, Deputado César, irá fazer esse
complemento. E tenho certeza de que será de fundamental importância
para que pacientes que precisam de tratamento radioterápico possam
ter seu tratamento feito aqui e que agente possa diminuir esse fila tão
grande. E aqui só lamentar, porque, infelizmente, houve um hiato na
questão da parceria do Governo do Estado do Maranhão com a
Fundação Antônio Jorge Dino. E agora durante esse governo atual do
Governador Flávio Dino foi reatado esse laço. E aí tenho certeza que
quem vai colher os frutos dessa parceria são os pacientes, é o povo do
Maranhão. Nós já fizemos durante esse período agora desses três anos
convênios de fundo a fundo, para que pudesse ser feito o custeio de
tratamentos, doação de aparelhos. E tenho certeza de que agora esse
anúncio de hoje é de fundamental importância, para que a Fundação
Antônio Jorge Dino cumpra de maneira brilhante, como faz jus pela
sua história, com sua função maior que é o tratamento de pessoas com
problemas oncológicos. Senhor Presidente, era isso que eu tinha a
falar, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Edivaldo Holanda, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
senhoras e senhores do comitê de imprensa. As dificuldades, Senhor
Presidente, na área da saúde são muito grandes, quaisquer que seja o
Estado, Deputado Sousa Neto, passa por imensas dificuldades, porque
Saúde é uma coisa cara. E aí V. Ex.ª vê deficiências mostradas pelas
televisões, pelos jornais nos seus vários horários e por várias emissoras,
hora mostrando São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, capitais do Nordeste
e do Norte do país, enfim, vivemos uma situação de imensas dificuldades.
Claro que em outros segmentos da administração, seja municipal,
estadual ou federal, na crise que vivemos sofre também profundas
dificuldades e carências, mas a área da Saúde se reflete mais porque
cuida da vida, seja criança, jovem, adulto, idoso, mulher, homem,
quaisquer que sejam as classes ou categorias, todos padecemos de
carências, inclusive a rede privada de Saúde no Brasil. O Prefeito
Edivaldo Holanda Júnior vem priorizando a Saúde em São Luís desde
o início da sua gestão. Os dois Socorrões gastam R$ 32 milhões,
Deputado Dr. Levi Pontes, e recebem apenas R$ 2 milhões do Governo
Federal, o restante tem que ser bancado pelo município. É São Luís? É
não, é em todo lugar, como a merenda escolar que muita gente acha que
é o Governo Federal quem banca, mas não é. Quem banca a merenda
escolar em todo o país são as Prefeituras, o Governo Federal manda
centavos por alunos. Deputado Fábio Braga, são centavos, salvo
engano, vinte centavos. E as Prefeituras que cuidem de dar a merenda
escolar, assim é a Saúde. Os recursos são sempre escassos e os gestores
têm que se virar. E aí eu quero falar do atual Secretário de Saúde do
Município, Dr. Lula Filho, que tem sido uma grata surpresa, revelação,
na gestão da saúde pública, em São Luís, tem feito um trabalho excelente.
Assim, priorizando a saúde, o Prefeito de São Luís oferece uma cirurgia
inédita na rede municipal, onde no Hospital da Mulher, referência em
Neurocirurgia no Brasil, aqui no Anjo da Guarda, diz assim a nota: Pela
primeira vez, no Maranhão, uma cirurgia endoscópica de coluna foi
oferecida na Rede Pública Municipal de Saúde. O procedimento que
foi realizado terça passada, dia 06, no Hospital da Mulher, localizado
no Anjo da Guarda, é mais um resultado dos investimentos que a
gestão do Prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, vem realizando
para ampliar o alcance de serviços públicos na área da saúde. A oferta

do procedimento da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de
Saúde, comprova os avanços do Poder Público Municipal nessa área.
O Secretário de Saúde, Dr. Lula Filho, explica que os reflexos destas
melhorias são perceptíveis no Hospital da Mulher, onde será realizado
o procedimento. A Prefeitura vem trabalhando para oferecer serviços
de vanguarda e ampliar cada vez mais a oferta de procedimentos de alta
complexidade na rede pública municipal. O Hospital da Mulher, por
exemplo, já é uma referência em neurocirurgia, com um grande número
de procedimentos sendo realizados em condições de excelência, afirma
o Secretário Lula Filho. A cirurgia endoscópica de coluna realizada por
vídeo é, portanto, uma técnica de mínima invasão, além de ser um
procedimento que leva menos tempo do que a cirurgia tradicional, a
cirurgia endoscópica de coluna possuiu entre as vantagens, um tempo
menor de recuperação, a necessidade de um corte menor do que na
cirurgia convencional e menor dor durante o pós-operatório. Entre
outras patologias, o procedimento é indicado para tratamento de hérnia
de disco que pode provocar dor aguda, dormência e demais sintomas.
Nós parabenizamos, Senhor Presidente, o Prefeito Edivaldo Júnior e o
seu Secretário, Dr. Lula Filho, por essa iniciativa inédita na área de
cirurgia na Rede de Saúde Pública de São Luís, por meio do Hospital da
Mulher, no Anjo da Guarda. Muito obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Deus seja louvado! O Senhor Deus é a nossa luz, é o nosso
escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o
que é bom. Livro dos Salmos, capítulo 84, versículo 11. Com essa
mensagem bíblica, nós queremos aqui externar os nossos cumprimentos
ao Excelentíssimo Senhor Deputado, Presidente desta Casa, Othelino
Neto. Em seu nome, saudando todos os senhores deputados e senhoras
deputadas, a imprensa, a galeria, todos que nos acompanham em todo
o estado do Maranhão pelas redes sociais. Senhor Presidente, na tarde
de hoje, destaco uma reunião que tivemos na Caema, na verdade, foram
duas reuniões. Na semana passada, tivemos a oportunidade de ir à
Caema defender o nosso amado estado do Maranhão no que se refere
ao saneamento básico. Discutimos longamente com o nobre Presidente
Carlos Rogério, que ali já está direcionando seus esforços no sentido
de resolver problemas sérios e antigos da Caema, tentando transformá-
la de fato no que nós queremos, que é a oportunidade de poder fazer a
boa gestão, levando água para todos os municípios do estado do
Maranhão, de forma especial para São Luís com a duplicação da adutora.
Conversamos também sobre esse assunto, foram muitos assuntos
discutidos no que se refere ao projeto Água para Todos, enfim, de
forma bem pontual levamos na bagagem para dialogar com o nobre
presidente uma iniciativa que já foi objeto de indicação nossa para o
município de Sambaíba, que é a melhoria do sistema de distribuição de
água do município, desse município de Sambaíba, que foi com a
construção de um poço artesiano no povoado, no bairro Bela Vista, na
verdade na sede desse município no bairro Bela Vista. Acompanhado
do líder político Benerru, conversamos com o nobre presidente no
sentido de poder efetivar esse sistema de abastecimento de água para o
bairro Bela Vista, uma vez que a população padece hoje com a falta de
água. Já tem o sistema construído, mas falta ampliar esse sistema e
uma bomba que permita dar vazão e assim fazer com que a população
de Sambaíba tenha acesso à água por meio do empreendimento, do
sistema de água que já foi implantado no município, mas que está
inoperante. Nós fomos defender mais uma vez, defender a necessidade
de implantação desse sistema no município de Sambaíba. Senhor
Presidente, senhoras e senhores, em reunião também com o nobre
Presidente Carlos Rogério, nós tivemos a oportunidade de defender
mais 30 municípios maranhenses que fazem parte do plano Mais IDH.
Faço referência, acompanhado inclusive na reunião do prefeito de
Afonso Cunha, o Arquimedes, que tem feito um grande trabalho naquele
município, tem se comprometido com as causas sócias de Afonso
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Cunha, entre elas está a condicionante de levar água potável para o
povo de Afonso Cunha, ampliando o sistema de abastecimento de água
e não só isso, também a melhoria de qualidade de vida do povo daquele
município com os sistemas que vão ser implantados pelo Mais IDH,
que são os kits sanitários. Estivemos acompanhados do prefeito e do
nobre presidente da FAMEM, Tema, e ali discutimos o projeto Mais
IDH para esses 30 municípios no que se refere à implantação dos kits
sanitários. Eu faço referência a uma iniciativa do Prefeito Arquimedes
que é justamente melhorar hoje, por meio do aditivo, o que está sendo
implantado nos municípios que hoje utilizam um equipamento que,
infelizmente, não está sendo adequado. O equipamento que está sendo
implantado desses kits sanitários já é um material pré-moldado, um
material já pronto. E que, infelizmente, já há vários problemas nos
municípios em que estão sendo implantados, não está a contento. E a
iniciativa é poder fazer com que os prefeitos possam optar entre os
materiais que já são usados de forma, inclusive tradicional, materiais
de revestimentos, materiais pré-moldados, materiais de alvenaria. Enfim,
no sentido de poder melhorar e dando oportunidade para que esses
prefeitos gerem emprego e renda nos seus municípios, porque o material
que estava sendo comprado, inclusive comprado em outro estado.
Tendo oportunidade, pelo contrário, de gerar mão de obra para a
construção desses kits sanitários, fazendo sumidouros da forma
tradicional como já acontece. Ou seja, o próprio município direcionando
os seus trabalhadores para essa implantação, gerando mão de obra.
Então nós vamos ter a oportunidade com essa iniciativa, Senhor
Presidente, para concluir, de poder fortalecer os 30 municípios que
estão incluídos nesse plano do Mais IDH. Entre eles Afonso Cunha,
Água Doce, Aldeias Altas, Amapá do Maranhão, Araioses, Arame,
Belágua, Brejo de Areia, Cajarí, Centro Novo do Maranhão, Conceição
do Lago Açú, Fernando Falcão, Governador Newton Belo, Itaipava do
Grajaú, Genipapo dos Vieiras, Lagoa Grande do Maranhão, Marajá do
Sena, Milagres do Maranhão, Pedro do Rosário, Primeira Cruz, Santa
Filomena do Maranhão, Santana do Maranhão, Santo Amaro, São
Francisco do Maranhão, São João do Carú, São João do Sóter, São
Raimundo do Doca Bezerra, São Roberto, Satubinha e Serrano do
Maranhão. Então esses municípios podem ser contemplados não só
com essa iniciativa, mas com a melhoria dessa iniciativa, permitindo
que o sistema seja também da forma tradicional gerando emprego e
renda. Até porque os kits sanitários, o kit sanitário em si é uma ação do
Governo do Estado, que está junto aos municípios e tem o déficit no
que se refere à implantação de banheiros ou sanitários de uso exclusivo
nas residências maranhenses nos municípios que eu fiz aqui a referência.
De acordo com os dados da síntese de indicações sociais divulgados
em 2015. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE,
aponta que no Maranhão, por exemplo, 83.6% das residências não
possuem banheiros ou sanitários de uso exclusivo. O estado fica atrás
somente do Piauí com 85.8%. Ou seja, essa iniciativa dos kits sanitários
é para fortalecer o saneamento básico no estado do Maranhão, Deputada
Graça. Então nós precisamos transformar essa iniciativa no sentido de
poder não só implantar os kits dos banheiros, melhorando esses
indicadores sociais, mas também pensando na geração de emprego e
renda que pode ser feita por meio de materiais e vai ser utilizado para
a implantação desses kits. Então essa foi a nossa defesa, mais uma vez
fazendo valer, aí na oportunidade que o povo nos deu, em fazer uma
defesa ampla em todos os segmentos sociais de algo que é fundamental
para a saúde pública no Estado do Maranhão, que são os kits sanitários
que devem ser implantados. Porque pensar em saúde pública é pensar
em saneamento básico. Por isso que mais uma vez nós reiteramos aqui
e fomos discutir com o nobre presidente da CAEMA, Carlos Rogério,
nessa oportunidade, a implantação, a mudança do plano de trabalho,
para que de fato os prefeitos possam ter a opção de construir esses
kits sanitários de acordo com o material que eles têm nos seus municípios
e também com a mão pertinente. Muito obrigado e que Deus abençoe
a todos.

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

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, dois rápidos
registros nesta tarde. O primeiro é em relação à questão da conjuntura
econômica maranhense. Nós convidamos o Presidente do IMESC e na
qualidade de Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, aqui
desta Casa, estamos convidando todos os parlamentares, a imprensa,
a sociedade se quiser participar de uma sessão da Comissão de Assuntos
Econômicos que vai receber o Presidente do IMESC, Felipe de Holanda,
na quarta-feira, às 08h30, onde teremos uma análise da conjuntura
econômica maranhense. Ele virá para expor sobre a situação econômica
do Estado e, sobretudo, diante dos números mais recentes que foram
revelados a respeito do crescimento do PIB do Estado do Maranhão
que apontou quase 10% no crescimento do PIB, que foi o maior
crescimento do país. E é bom que se destaque isso para aqueles profetas
do Apocalipse que diziam que o Maranhão estava acabado, destruído,
terra arrasada e o PIB é mais um indicador de que a realidade é
completamente diferente, que nós estamos no caminho certo. Temos
muito por fazer, mas o caminho é esse, o caminho está certo na liderança
do Governador Flávio Dino com todas as ações que foram desenvolvidas
e que estão produzindo resultados. Então para compreender melhor
esse indicador, esses números nós estamos convidando o Presidente
do IMESC, ele virá aqui à Assembleia e qualquer colega que queira
participar, levar suas questões acho que é uma boa oportunidade,
porque afinal de contas o IMESC é quem tem o controle das informações
a respeito da conjuntura econômica do Estado e poderá subsidiar o
bom debate nesta Casa. Porque já vi discursos aqui que são um
verdadeiro disparate, de pessoas que dizem que o Maranhão está
acabado, arruinado, destruído, aí vem a informação do PIB e diz que o
Maranhão cresceu quase que 10%, muito acima da média nacional que
ficou na casa de 1%. Portanto, é mais um indicador, além de outros que
já saíram na segurança pública, que vão sair em relação à educação e
outras avaliações que estão sendo feitas e que mostram que o Maranhão
está no caminho certo. Portanto precisamos fazer o bom debate, mas é
preciso fazer com fundamentação, com elementos fáticos, com
conhecimento científico e é por isso que estamos trazendo o Presidente
do IMESC Felipe de Holanda, que vai trazer os elementos, subsídios
para que a gente possa realmente fazer essa avaliação com qualidade,
com a qualidade necessária. Portanto, convido a todas e todos que
queiram debater esse tema, quarta-feira, às 08h30, na Sala das
Comissões, com a presença do Felipe de Holanda, Presidente do
IMESC, debatendo o assunto da conjuntura econômica no estado do
Maranhão. Esse é o primeiro tema. O segundo, Senhor Presidente, na
última quinta-feira eu propus aqui que, nesse plano de expansão do
IEMA, o Governo do Estado pudesse examinar, estudar a viabilidade
de se implantar uma unidade, lá na região da Cidade Operária. Pois
bem, hoje pela manhã, acompanhei o Reitor do IEMA, Jonathan Almada,
na Cidade Operária, fomos até o prédio do CAIC, ali fizemos uma
análise panorâmica sobre as condições daquele prédio, da localização,
e constatamos que ali cabe perfeitamente uma unidade do IEMA para
atender aquela região. Mas o Reitor vai levar ao setor da Engenharia,
vai levar ao setor da Pedagogia, vai fazer uma análise técnica, e vai levar
ao Governador um pleito que nós estamos fazendo, no sentido de que
a gente possa ter a 1ª Unidade do IEMA, na região da Cidade Operária
e Cidade Olímpica, que é muito importante para a Cidade de São Luís,
do Maranhão. No mesmo passo, tivemos a iniciativa de, ao sair do
CAIC da Cidade Operária, fomos ao CAIC do Maiobão, o CAIC do
Paço do Lumiar, e lá a situação é semelhante, as condições são precárias,
e se adapta perfeitamente em todas as dimensões para que também
funcione uma Unidade do IEMA, no Paço do Lumiar, porque já tem
um terreno designado pela Prefeitura. Mas o terreno tem um conflito,
envolve situações lá com a comunidade que, até hoje, infelizmente, não
foram resolvidas. Então, nós vamos submeter ao Prefeito Domingos



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                 TERÇA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2018 13
Dutra, porque lá funcionam escolas municipais do Ensino Fundamental,
que o Prefeito possa examinar essa possibilidade, para que em conjunto
com o Governador Flávio Dino, a gente possa garantir a viabilidade da
Unidade do IEMA, em Paço do Lumiar, porque já está programado,
quando fui Secretário de Ciência e Tecnologia, nós deixamos programada
a implantação de uma unidade para o Paço do Lumiar, mas o terreno é
problemático e nós temos o prédio do CAIC, que pode ser recuperado,
colocado em condições plenas para atender o funcionamento do IEMA,
com tudo que precisa: biblioteca, laboratórios, quadra esportiva,
refeitório e etc. Portanto, nós fizemos essas indicações, estamos
acompanhando cada passo e, se Deus quiser, teremos respostas
positivas para que isso possa ser uma realidade, em breve, fortalecer o
IEMA, na sua expansão e, sobretudo, atender o nosso povo que precisa
de uma educação de qualidade gratuita e, cada vez mais, próximo de
todos. Muito obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA (sem revisão do
orador) – Boa tarde, Senhor Presidente, boa tarde servidores desta
Casa, Deputados, Deputadas, galeria, imprensa, a toda população
maranhense. Quero aqui usar o espaço de hoje para destacar duas
importantes ações do Governo do Estado que ocorreram na semana
passada, na cidade de Açailândia. A primeira delas na área da segurança
pública, onde o município de Açailândia teve a oportunidade de receber
duas viaturas para Polícia Militar, para ajudar na mobilidade daquele
Batalhão, que é um Batalhão que atende seis cidades. Açailândia é o
polo e aquele Batalhão de Polícia atende mais cinco cidades no entorno
de Açailândia. Então é mais uma luta conquistada por nós, pelo governo
do estado. Parabenizo o Governador Flávio Dino por essa atitude
nobre ao atender o nosso pedido e enviar essas duas viaturas. Sabemos
que nós temos a necessidade de mais coisas, equipamentos, talvez de
viaturas e efetivo, mas estamos começando a resolver e satisfazer essa
necessidade, nós estamos cumprindo com o nosso compromisso de
que, enquanto estivéssemos aqui, nós íamos levar ações concretas
para a cidade de Açailândia. Então me sinto muito satisfeito em trazer
essa notícia para a população do Maranhão, para a população da
cidade de Açailândia de que nós recebemos duas viaturas policiais para
ajudar na mobilidade dos policiais daquele Batalhão de Açailândia e
região. Vamos continuar a cobrar e pedir ao Governo do Estado que
nos atenda, que atenda as nossas reivindicações, que atenda as
reivindicações e que consigam dar uma solução para o povo que
necessita, principalmente na área da segurança pública, porque você
vê por todo o Brasil índices alarmantes de violência, muito disso
derivado da crise econômica que o Brasil vive, mas tenho certeza de
que o Governador Flávio Dino vai nos atender todas as vezes que nós
fizermos as nossas reivindicações, visando dar uma melhor qualidade
na segurança pública de nossa região e do estado do Maranhão. Outro
tema que eu quero destacar aqui que conseguimos e parabenizar mais
uma vez o Governador Flávio Dino que teve a sensibilidade de atender
o nosso pedido. Nós estivemos aqui há uns dez dias, nesta mesma
tribuna, fazendo um discurso, um pronunciamento sobre a necessidade
que a cidade de Açailândia estava passando, de nós termos uma resposta
positiva em relação à pavimentação asfáltica dessa cidade, porque,
nesse período chuvoso que o Maranhão está passando, é chuva
praticamente todos os dias. As ruas estavam esburacadas e nós apelamos
ao governo do estado para que, se não der para fazer essa pavimentação
asfáltica devido às chuvas, que nós fôssemos com a medida paliativa
do tapa-buracos. Mais uma vez nós recebemos esse programa na
segunda-feira passada, eu tive a oportunidade de receber a empresa
que foi lá fazer o serviço sob a coordenação da prefeitura municipal,
pois no nosso discurso nós pedimos essa parceria para que o governo
do estado fizesse essa parceria com a administração municipal de
Açailândia e levasse a operação tapa-buracos para aquela cidade. Hoje

sob as orientações do governo municipal, que o governo estadual está
realizando de forma direta uma operação tapa-buracos, atendendo assim
mais uma reivindicação nossa, uma reivindicação da população daquela
cidade, pois são ações como esta que nos trazem aqui para dizer ao
povo daquela cidade que compromisso feito é compromisso cumprido.
Nesse final de semana, tive a oportunidade, no sábado, de acompanhar
a operação tapa-buracos no bairro da Vila Ildemar, onde eu estive
pessoalmente acompanhando e fiscalizando os serviços da empresa
executora desta operação tapa-buracos. Dizer à população da Vila
Ildemar que todas as ruas que estão passando por um problema da
grande quantidade de buracos, nós indicamos as ruas à empresa. E a
empresa vai fazer o serviço em todas a ruas necessárias, em todas as
ruas necessárias. Então fique tranquila a população daquele bairro. E
que os restantes dos bairros da cidade fiquem tranquilos, porque assim
que terminar a operação no bairro da Vila Ildemar, continuaremos nos
outros bairros da cidade até atendermos a totalidade dos bairros que
necessitam dessa operação tapa buraco. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ordem do Dia.

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, pois não.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Conferência de quórum, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Claro. Peço que zere o painel e os deputados e deputadas,
que assim o desejarem, confirmem suas presenças.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, o
Bloco PV/PEN em obstrução.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Presidente,
Bloco Parlamentar de Oposição também está em obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco PV/PEN em obstrução. Bloco de Oposição em
obstrução.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente,
Bloco Independente em obstrução.

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

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Pela Ordem,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de
Ordem) - Cinco minutos acho que é o suficiente para a pessoa se
deslocar do gabinete para cá. Eu queria vossa compreensão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Claro, Deputado César. Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas já registraram suas presenças? Eu vou encerrar a conferência
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do quórum. Tendo em vista que só 17 deputados registraram presença,
não há quórum para deliberar. As matérias constantes da Ordem do Dia
de hoje ficam transferidas para a sessão de amanhã. Inclusão na Ordem
do Dia da Sessão Ordinária de terça-feira, 13 de março: Projeto de
Decreto Legislativo n.º 008/2018, de autoria da Deputada Valéria
Macedo; Requerimento n.º 075/2018, de autoria do Deputado Stênio
Rezende.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rogério, V. Ex.ª vai utilizar o Grande Expediente?
Deputado Rogerio Cafeteira, por 30 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhora e senhores deputados,
galeria, imprensa. Senhor Presidente, inicialmente queria parabenizar
hoje os profissionais, os bibliotecários pelo seu dia. E aqui fazer um
registro que o nosso governo tem, sem sombra de dúvida, Deputado
Carlinhos Florêncio, valorizado também essa categoria. Hoje pela manhã
eu até vi uma reportagem no Bom Dia Mirante, salve engano, onde fez
algumas colocações, algumas matérias sobre o Farol do Saber, que é
uma ação realmente, é um projeto, Deputada Andréa, de 20 anos e que,
infelizmente, não foi preservado. Até mesmo quem criou, deixou depois
que ele se deteriorasse. Mas agora o nosso governo, aqui ressaltando o
trabalho do Secretário Felipe Camarão, e do Secretário Diego Galdino
que tem feito um investimento forte na recuperação dessas estruturas
importantes para a nossa cultura e para a formação acadêmica dos
nossos jovens. Então aqui foram entregues já os Faróis de Barreirinhas,
Lago Verde, Belágua, Mirador, Peritoró. Em São Luís, o do Renascença
e o do Anjo da Guarda, no futuro bem breve vamos nesse mês ainda
inaugurar mais 10, em Paulo Ramos, Rosário, São José de Ribamar,
Presidente Vargas, São Luís Gonzaga, Pirapemas, Buriti Bravo,
Paraibano, São João do Sóter, Passagem Franca, Chapadinha, Codó,
um investimento grande com mais de R$ 2,5 milhões, porque, além
disso, nós agora estamos trabalhando para levar Internet para todos
esses Faróis do Saber, essas bibliotecas, pois tenho certeza de que
serão uma forma de incentivar a nossa cultura. Também na mesma
linha o Estado anunciou, o secretário, e aprovado aqui no Orçamento,
aprovado por esta Casa o Orçamento, a previsão de um concurso para
bibliotecários e um seletivo feito... um concurso feito pela SEDUC, e
o seletivo feito pela Secretaria de Cultura, deputado Levi, para que
esses dispositivos culturais sejam administrados por profissionais desse
segmento. Nos últimos dias, infelizmente, pela proximidade das
eleições, eu vejo alguns membros da Oposição com uma... e que eu
tenho dito que são vozes do agouro que fazem questão de tentar primeiro
desvirtuar a verdade, depois fazerem previsões que não têm o menor
fundamento, e eu queria ressaltar a parte positiva do nosso Governo.
Primeiro, a cidade de São Luís, Deputada Andréa, depois de muitos e
muitos anos sai da lista das cidades mais violentas do Brasil e do
mundo. É importante que a gente ressalte: é a única capital do Nordeste
que conseguiu esse feito. E isso não é por acaso, isso é resultado de
uma política séria e de investimento, o maior da história do nosso
Estado em segurança pública e que agora nós começamos a colher os
frutos. Eu tenho certeza de que não é só isso, nós também podemos
ver que os índices de violência em todos eles, nós tivemos uma melhora
e com certeza não é o que ainda desejamos, mas estamos no caminho
certo. E tenho certeza de que chegamos a uma realidade bem diferente
do resto do País, porque infelizmente hoje se vê envolvido praticamente
em uma guerra urbana, a exemplo nós temos de Fortaleza, do Rio de
Janeiro com intervenção militar, o que é lamentável. Outro fato
importante também é no segmento da cultura, e é sempre importante
que a gente faça comparações, o Maranhão hoje pode se orgulhar de
pagar os melhores salários do país, e a gente pode pegar como exemplo
o Estado de São Paulo, que é o Estado mais rico do Brasil, que sempre
serve de modelo para alguns de administração. O Estado do Maranhão,

Deputado Cutrim, paga o dobro dos salários de professor do Estado
de São Paulo, de 40 horas, paga quase o dobro no 20 horas. E o governo
do estado do Maranhão paga quase o dobro para um delegado de
polícia em relação ao estado de São Paulo. Então isso mostra a
valorização que o nosso governo tem com os profissionais, tanto da
segurança quanto da educação, e também da saúde que, depois de mais
20 anos, está tendo agora um concurso público para essa área. Queria
também ressaltar e essa é de forma mais enfática, porque eu vejo
muito, em alguns meios de comunicação ligados à oposição, a questão,
Deputada Andréa, de que o Maranhão estaria mal financeiramente, que
a saúde do Maranhão está mal e parece que as pessoas que pegam esse
mote não deram muita sorte no time em que eles abordaram o assunto.
Vieram inclusive da Rede Globo, mesmo sistema de comunicação ligado
aos membros da oposição, o desmentido. Recentemente, apareceu o
ranking do PIB dos estados brasileiros, e a surpresa qual foi? Para
quem, todos os dias, utiliza seus meios de comunicação para dizer que
o Maranhão está quebrado, Deputada Andréa? O Maranhão, o maior
crescimento do PIB do país. A média do país 1%, o Maranhão 10%,
dez vezes mais do que a média nacional. E aí eu vejo alguns querendo
colocar: ah, cresceu apesar do governo. Mesmo com o governo, ele
cresceu porque é da área agrícola e tal. Só que se esquecem de dizer que
esse segmento cresceu e teve um incentivo fiscal importante do governo,
pois as alíquotas baixaram de 12% para 2%, mas infelizmente alguns
só olham quando existe um aumento, o que nós não gostaríamos de ter
dado, como o do combustível, por exemplo, que nós tivemos um
acréscimo de 1%. Mesmo assim, o Maranhão tem o combustível mais
barato do país, Deputada Francisca. Então, isso demonstra, de forma
muito clara, muito transparente, que não existe nenhum arrocho,
nenhuma carga tributária desproporcional. Infelizmente, existem
necessidades de que o Estado cumpra com suas obrigações. E aqui,
voltando à questão do PIB, do primeiro do Maranhão. Então qual foi
o grande incentivo? Foi a diminuição da alíquota de 12% para 2%, que
de forma intensa, forte, aumentou a nossa produção e a nossa
comercialização. Aqui eu queria dar um dado muito importante,
principalmente para quem diz que isso cresceu, Deputado Wellington,
apesar do governo Flávio Dino. Talvez algumas pessoas não saibam o
nome da empresa, mas tenho certeza de que conhecem a marca de arroz
Tio João, conhecida no mercado, nem maranhense é. Salvo engano é de
Goiás. Ela, Deputado Wellington, tinha um incentivo fiscal pelo que
ela pagava, apesar de não produzir e comprar arroz de outros países
ou de outros estados, de 100%, ela pagava zero de imposto. Mas, mais
grave ainda, Deputada Andréa, ela não pagava isso por meio de um
incentivo fiscal. Ela pagava por meio de um regime especial. E o que é
a grande diferença disso? O incentivo fiscal serve para todos desse
setor; um regime especial, para uma empresa específica. Deputado
Bira do Pindaré, esse incentivo pelo qual a empresa Arroz Tio João
pagava zero só ela tinha. Mais ainda, para agravar ainda mais a situação,
era de gaveta, nunca foi publicado. Era um regime especial que nunca
foi publicado. O que é uma exigência da lei. Então o que nós fizemos?
O incentivo que deveria ser dado para um setor e que era dado apenas
para uma empresa, nós agora concedemos, o Governo Flávio Dino
concedeu para todos do setor. E o resultado, Deputado Bira, está aí.
Não é por acaso que o Maranhão tem o maior PIB, o Estado que hoje
teve o maior crescimento no seu PIB. Isso é resultado de uma política
séria, planejada de incentivos fiscais, Deputada Andréa. Não é uma
política como era utilizada de regimes especiais, que, independente
dos seguimentos, eram dados para determinadas empresas. Eu acho
que tanto nesse segmento como na educação, eu tenho certeza que num
futuro muito próximo, Deputado Bira, o Maranhão vai ter a
possibilidade de colher esses frutos. E, sem dúvida nenhuma, a maior
obra que o Governador Flávio Dino vai deixar para o Maranhão é esse
grande investimento na educação, porque ele será eterno. Obras podem
se acabar, principalmente quando não tem o cuidado em mantê-las.
Um exemplo disso é o que eu falei há pouco do Farol do Saber. Foram
planejados há 20 anos, foram feitos de fato. Nunca funcionaram a
contento. Mas, depois, mesmo quem os criou os abandonou. E agora
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diferente do que dizem que nós damos continuidade aos programas de
outros governos, quem está recuperando e colocando para funcionar
como deveria funcionar desde o início é o Governador Flávio Dino.
Muito obrigado pela atenção, Senhor Presidente, era o que eu tinha a
falar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE - Tempo dos Partidos. Partido Verde.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Tempo da
Liderança.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE - Bloco Parlamentar Democrático. Deputada
Andréa, V. Ex.ª pode participar pelo seu bloco se assim o preferir.
Deputado Carlinhos Florêncio. Declina. Com a palavra a Deputada
Andréa Murad pela liderança do seu bloco, por 06 minutos com direito
a apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) - Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa. Vários
funcionários do Hospital Carlos Macieira estiveram denunciando, a
mim, as irregularidades que vêm ocorrendo na Unidade de Alta
Complexidade do Maranhão. Os profissionais que passaram por várias
gestões, Deputada Graça, concluem hoje que essa é a pior de todos os
tempos, sem precedentes. Pelo fato de ser uma gestão de total
incompetência, Deputado Wellington, tomando conta, arriscando a
vida de centenas de pessoas, de pacientes e isso realmente a gente não
consegue ainda compreender as razões do Governo Flávio Dino. Eu já
venho denunciando isso há quanto tempo? Há quanto tempo subo
nesta tribuna para denunciar, para falar tudo que tem acontecido no
Hospital Carlos Macieira? Na área trabalhista todos já conhecem a
precariedade com que o Governo Flávio Dino trata os profissionais.
Inclusive na última quinta-feira o próprio Deputado Sousa Neto
denunciou aqui os salários atrasados e o risco de várias especialidades
sumirem do hospital, porque não pagam os profissionais, sequer pagam
os médicos, Deputado Júnior Verde. Sem falar também na precariedade
da quantidade de enfermeiros e técnicos de enfermagem. Inclusive para
suprirem o desfalque de funcionários criaram uma tal de escala extra
que... e aí vou fazer um “parágrafo”, é lógico que os trabalhadores vão
buscar aumentar a sua renda fazendo o plantão extra, mas o fato é que
eles terminaram, desculpem a palavra, se arrebentando, porque desde
outubro de 2017 que a escala extra não é paga aos profissionais. Isso
sem falar nos vigilantes que há meses estão sem receber salários,
contratados pela... Deputado Wellington, ali é uma confusão tão grande,
que ali é uma “quarteirização”, não é só terceirizada, ali há uma
“quarteirização”. Amazonas que é contratada pela Gerir, que a Gerir é
pela EMSERH, é uma verdadeira esculhambação. Ou seja, o hospital é
muito mal administrado. O maior hospital do Maranhão é administrado
dessa maneira. E o mais grave é o que acontece hoje com os pacientes,
que estão sem medicamentos adequados para saírem, Deputada Graça,
vivos daquele hospital. Chegaram para mim e disseram, Deputado
Edivaldo: “Deputada, o meu tio não teve antibiótico”. Ou seja, aonde
é que nós vamos parar? E aí eu que conheço muitas das pessoas,
Deputado Zé Inácio, que ainda trabalham no Carlos Macieira, que não
vou divulgar nomes, muito obviamente, porque se a pessoa apenas me
conhecer ela já é demitida. A enfermeira disse para mim: “Deputada,
realmente, não tem antibiótico e isso é um absurdo!” E aí ela me disse:
“Deputada, não tem heparina, que é um remédio para trombose, que
realmente precisa ter numa unidade. Não tem dobutamina. E aí depois
eu fiquei pensando: Aonde que esse governo pensa que vai parar? Eles
acham que o mundo, que a vida das pessoas está para brincadeira. Eles
só estão pensando numa eleição. Nessa barca furada dessa eleição, que
Flávio Dino, eu, realmente, eu não sei se ele acredita que ele vai se
reeleger Governador com esse Governo pífio, Deputado Edivaldo,
porque: oh! Governador ruim. Um governador que foi eleito com 70%

dos votos, aí hoje diz que tem 35 e ele está comemorando. Isso é uma
coisa que realmente para nós pensarmos, porque se com 35%, ele está
na cadeira de Governador é porque em outubro ele vai para rua, ele vai
deixar de ser Governador, porque o Maranhão não aprovou a gestão
dele. Um péssimo gestor, só mostrou sua incompetência, sua
inabilidade. Realmente, o Governador Flávio Dino pra Governador
não deu, pra deputado federal, creio que também não deu, a sair com
“malazinha” de dinheiro, lá da Odebrecht. Então, realmente, deixou de
ser juiz à toa. Então, voltando ao caso do Carlos Macieira, neste fim de
semana, por falta de insumos, porque estão devendo, Deputado
Edivaldo, fornecedores há 12 dias, os pacientes que estão internados
esperando cirurgias ficaram frustrados, Deputado Edivaldo, porque os
procedimentos foram suspensos, ou seja, ele deixa de pagar
fornecedores, aí as cirurgias são canceladas; ele não paga enfermeiros,
técnicos, ele não paga sequer um vigilante da unidade. E aí não pensa
no desgaste físico, emocional desses pacientes, um desgaste psicológico
muito grande, principalmente no risco de morte, porque as vezes só
damos a devida... Não é atenção, mas só sabemos, Deputado Edivaldo,
a dimensão quando existem pessoas assim, quando é com um dos
nossos. Se fosse com alguns dos dele, era assim que ele agiria? Então o
que está acontecendo hoje no Carlos Macieira é um caos total na
unidade, UTI com 12 pacientes ficam apenas três técnicas de
enfermagem sem saber como dar atenção. Qual seria o ideal? Uma
técnica para cada dois pacientes. Então elas estão sobrecarregadas.
Tem setor lá que é uma enfermeira e quatro técnicos de enfermagem
para uma ala com 47 pacientes, ou seja, é de enlouquecer qualquer
profissional e ainda pôr em risco a vida de pessoas que estão lutando,
querendo viver. O Hospital Carlos Macieira hoje não oferece o mínimo
de condições para tratamento adequado, várias pessoas me relataram,
não só pacientes, principalmente, como os profissionais que ali
trabalham. O aumento de óbitos ali é enorme, um quadro grave de
infecções hospitalares. Tudo isso acontecendo e o Governador Flávio
Dino e o Secretário Carlos Lula, loucos, Deputado Edivaldo, depois de
tudo isso, dessa lambança toda, loucos para receber o Certificado de
Excelência pela Organização Nacional de Acreditação, a ONA. O
hospital dessa forma, e eles querendo receber certificado, isso tudo
para fazer propaganda enganosa, porque isso é a única coisa que o
governo Flávio Dino sabe fazer. Então, o HCM está um caos, está sem
enfermeiros, está sem técnicos, vigilantes sem receber salários, a
estrutura toda sem receber seus salários, médicos revoltados sem receber
seus direitos, e ele preocupado em receber o Certificado de Excelência!
É para rir, Deputado Zé Inácio. Realmente é para rir. O hospital, um
caos, e ele querendo receber o Certificado de Excelência pela Organização
Nacional de Acreditação. Ele devia era procurar ter, Deputado Edivaldo,
vergonha na cara. Eu só não vou tratá-lo como ele merece porque ele já
tem deputados da base aliada que o tratam da forma como ele merece
ser tratado pelo povo do Maranhão. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE - Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.
Deputado Zé Inácio, por cinco minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, demais deputados, galeria, imprensa. Subo
a esta tribuna mais uma vez para tratar de um caso que inclusive será
debatido aqui nesta Casa em audiência pública solicitada pelo Deputado
Rogério Cafeteira, pelo Deputado Wellington, que tratará sobre o caso
Cyrela. Faço este pronunciamento, mesmo considerando a importância
que tem as nossas audiências públicas, as relevâncias e os resultados
inconcretos que as audiências têm proporcionado. Mas esse caso
CYRELA, além da audiência pública, nós precisamos por parte deste
Parlamento ter medidas mais enérgicas. Eu vou relatar o que eu vi hoje
e a conclusão que eu chego para, inclusive, pedir apoio de vários
deputados. A Deputada Graça, que está aqui, Deputada Andréa,
Deputado Wellington e demais deputados que estão nos ouvindo,
Deputado Stênio. Envolvido nessas construções e nesses condomínios
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de apartamento, são mais de quinze mil pessoas ao todo prejudicadas.
Mil e quinhentas ações individuais foram ingressadas na justiça e o
Ministério Público também abriu o Termo de Ajustamento de Conduta
com a CYRELA. Só que esse Termo de Ajustamento de Conduta a
CYRELA não vem cumprindo. E a promotora do consumidor, a
Promotora Lítia Cavalcante, precisa não só de apoio de outros órgãos,
mas também apoio desta Casa, para que o trabalho, que já vem sendo
feito há alguns meses pelo Ministério Público Estadual, possa de fato
ter um desfecho. Para que esta empresa possa vir a ser condenada e
pagar por tudo que tem feito ao povo do Maranhão. São quatro,
Deputado Wellington, V. Ex.ª sabe disso, quatro condomínios que estão
em situações precárias: o Vitória, o Pleno, Farol da Ilha e Jardins. E
hoje, pela manhã, eu tive a oportunidade de acompanhar a Dra. Lítia
Cavalcante, alguns engenheiros que estão acompanhando o caso, Corpo
de Bombeiros. E constatamos in loco, eu observei as irregularidades no
Condomínio Vitória. Condomínio este que são 1.312 famílias que ali
moram. Ou seja, no mínimo aí nós temos em torno de cinco mil pessoas
afetadas. E lá, além de rachadura nas paredes, infiltração, sistema
hidráulico e elétrico comprometido, detectei o absurdo que é um crime
ambiental que deve ser apurado. E esse crime ambiental vai além da
competência da Dra. Lítia Cavalcante. Nós temos, Deputados, nessa
audiência amanhã que tratar disso, porque é importante que o Promotor
do Meio Ambiente também se envolva nesse caso. À margem do Rio
Paciência foi construída uma piscina, foi construída uma quadra de
esportes. E o absurdo maior: à margem do rio, uma estação de tratamento
de esgoto. Eu não sei como os órgãos competentes deram a licença.
Então o que eu acho? E por isso vou que fazer um encaminhamento
aqui no final e solicito o apoio dos parlamentares. Eu acho que vai
muito além da ação específica da Promotoria do Consumidor. Vai muito
além ainda que importantíssima, dessa Audiência Pública amanhã. Nós
temos que apurar o caso com a gravidade que o caso requer. Tenho
certeza que a Cyrela não faz empreendimentos em São Paulo, por
exemplo, onde está a matriz da empresa, da forma como faz aqui,
mesmo tendo condomínio popular, como é o caso do Condomínio
Vitória, via programa Minha Casa Minha Vida, com financiamento do
FAT, do seguro-desemprego, financiamento por meio do Banco do
Brasil ou Caixa Econômica, mas faz também condomínios de luxo, que
são poucas pessoas com condições de adquirir o apartamento. E lá em
São Paulo eu tenho certeza que eles não cometem as irregularidades, a
falta de respeito com os moradores como fazem aqui com o povo
maranhense. E nós deputados temos que tomar uma providência. Então
acho que vai muito além de uma simples relação de consumo, nós
temos que investigar as permissões, as licenças das autoridades
competentes para que esses empreendimentos se instalassem na nossa
cidade. Os problemas que enfrentam, tanto Vitória, como o Pleno,
Farol da Ilha, Jardins, depois que os moradores tiveram acesso, foram
de imediato detectados. Foi o caso do Jardim de Toscana, que foi até
interditado por conta de vazamento de gás e as famílias tiveram que
sair do apartamento. Então é um desrespeito completo que precisamos
apurar a responsabilidade civil e criminal de quem está por traz desses
empreendimentos. Não tem outra saída, Deputado Wellington, desde
já solicito o seu apoio e dos demais deputados que ainda estão aqui no
Plenário, como a Deputada Andréa, a Deputada Graça e o Deputado
Stênio, estou apresentando um Requerimento nos termos do nosso
Regimento Interno, nos termos das Constituições Federal e Estadual,
um Requerimento solicitando uma CPI para apurar o caso Cyrela, no
Maranhão, que é um total desrespeito com o povo do Maranhão e
precisa, além de uma audiência pública, uma ação concreta por parte
de nós parlamentares para que de forma pedagógica e de forma punitiva
essa empresa não continue a usar os maranhenses para lucrar, e lucrar
de forma exorbitante, à custa dos maranhenses. Então estou aqui com
o documento pronto, solicito que aqueles que acham que cabe uma
CPI, porque o caso é um caso certo, determinado e em 120 dias nós
teremos condições de investigar o que está por trás do empreendimento
Cyrela. Quais foram as vantagens que tiveram na exploração do povo
maranhense, as vantagens que tiveram nos órgãos públicos para terem

esses empreendimentos autorizados e licenciados e, assim, vender e
passar para o consumidor, para a população maranhense, para os
moradores que se sacrificam. A casa própria por mais simples que seja,
da mais simples ou a mais luxuosa que seja, é algo que é um sonho de
qualquer família que às vezes trabalha anos e anos, fazem investimentos
para terem um lar que passe a ser seu ambiente de sossego e agora o
que a gente constata que são só problemas. Então da complexidade do
caso, Deputada Graça, que já tive a oportunidade de ver inclusive
laudo do Corpo de Bombeiros, laudo da Defesa Civil, constatei in
loco, como eu disse, o crime ambiental, lá no Condomínio Vitória, os
fatos que eu já consegui me apropriar, eles cabem com certeza uma
CPI e, neste momento, eu peço inclusive o apoio dos colegas para que
a gente possa, de fato, levar essa CPI adiante e punir tanto civilmente
como criminalmente aqueles responsáveis por esse grande mal ao povo
do Maranhão. Muito obrigado.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR DEPUTADO EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Não há oradores inscritos.

O SENHOR DEPUTADO EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a presente Sessão.

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

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

Holanda.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Bira do
Pindaré, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edivaldo Holanda, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Fernando Furtado, Hemetério Weba, Josimar
Maranhãozinho, Júnior Verde, Max Barros, Othelino Neto, Professor
Marco Aurélio, Raimundo Cutrim, Roberto Costa, Sérgio Frota, Sousa
Neto, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio.
Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre Almeida, Antônio
Pereira, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, Edilázio Júnior, Edson
Araújo, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz,
Léo Cunha, Nina Melo, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Rogério
Cafeteira, Sérgio Vieira e Stênio Rezende. O Presidente Deputado
Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do
texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente
que foi encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos
Deputados Raimundo Cutrim, Edivaldo Holanda, Doutor Levi Pontes,
Ana do Gás, Roberto Costa, Júnior Verde e Fábio Braga. Esgotado o
tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia quando, a pedido do Deputado
Wellington do Curso, foi feita a verificação de “quórum”. Nesta ocasião,
os representantes do Bloco Parlamentar de Oposição, do Bloco
Parlamentar Independente, PV e PEN declararam obstrução. Constatada
a ausência de quórum regimental, a matéria constante na Ordem do Dia
foi transferida para a próxima Sessão Ordinária. Na sequência, o
Presidente submeteu à deliberação da Mesa, que deferiu os
Requerimentos nºs: 070/2018, do Deputado Adriano Sarney, solicitando
que seja consignada nos Anais da Casa mensagem de pesar pelo
falecimento do Líder Comunitário do Bairro do Anil em São Luís, o
Senhor Manoel Pereira de Sousa, conhecido como Manoelzinho e 072/
2018, de autoria do Deputado Sousa Neto, solicitando que seja retirado
de tramitação o Projeto de Lei nº 023/2018, de sua autoria. No primeiro



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                 TERÇA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2018 17
horário do Grande não houve orador inscrito. No tempo dos Blocos e
Partidos, os Deputados Raimundo Cutrim e Zé Inácio falaram pelo
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão e o Deputado Bira do Pindaré
pela Liderança deste Bloco. O Deputado Wellington do Curso falou
pela Liderança do Bloco Parlamentar Independente. No Expediente
Final não houve oradores inscritos. 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, 12 de março de 2018.

Ata da Décima Quinta 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.

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. O
Presidente Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, em
nome do povo e invocando a proteção de Deus. Em seguida, ouviu-se
a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente a seguir: Projetos de Lei nº: 037/18, de autoria do 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; 038/18, também de autoria do
Deputado Eduardo Braide, que institui a Semana Estadual de
Orientações de Primeiros Socorros no âmbito do Estado do Maranhão;
039/18, de autoria do Deputado Adriano Sarney, que declara de Utilidade
Pública a Associação Social e Atlética Janaína; Requerimentos nºs:
068/18, da Deputada Graça Paz, solicitando que seja convocada uma
Sessão Extraordinária, logo após a presente Sessão, para votação em
regime de urgência do Projeto de Lei nº 036/2018, de sua autoria; 069/
18, do Deputado Eduardo Braide, no mesmo sentido, para votação do
Projeto de Resolução Legislativa n° 056D 2017, de sua autoria; 070/
18, do Deputado Adriano Sarney, solicitando que 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; 071/18, do Deputado Wellington
do Curso à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa
do Maranhão, para que seja realizada uma 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 e 072/18, do Deputado Sousa Neto, solicitando que seja
retirado de tramitação o Projeto de Lei n° 023/2018, de sua autoria;
Indicação nºs 125/18, do Rigo Teles ao Governador Flavio Dino, para
que determine ao órgão competente a construção de uma escola estadual
através do Programa Escola Digna no Povoado Valério, no Município
de Jenipapo dos Vieiras; 126/18, do referido Deputado, ainda ao
Governador do Estado, solicitando que determine a Secretaria de
Infraestrutura a recuperação asfáltica da MA –006, no trecho que liga
o Município de Grajaú a Formosa da Serra Negra e Fortaleza dos
Nogueiras; 127/18, ainda do Deputado Rigo Teles, solicitando que o

Governador Flavio Dino, determine a Secretaria de Infra Estrutura a
recuperação asfáltica da MA –006, no trecho que liga o Município de
Arame a Grajaú; 128/18, do Deputado Bira do Pindaré ao Governador
do Estado, para que determine a destinação de uma ambulância para o
Município de Primeira Cruz; 129/18, do Deputado Sérgio Frota ao
Governador do Estado, para que determine a urbanização da praça
situada na Avenida Capricórnio, Residencial Nova Terra, em São José
de Ribamar; 130/18, do Deputado Zé Inácio a Senhora Nair Portela,
Reitora da Universidade Federal do Maranhão, ao Senhor Gustavo
Pereira da Costa, Reitor da Universidade Estadual do Maranhão, a
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; 131 e 132/18, do Deputado Wellington do Curso ao
Governador do Estado, e ao Secretário de Estado da Saúde, Carlos
Eduardo Lula, solicitando-lhes providências visando restabelecer o
fornecimento dos medicamentos sofosbuvir 400mg e daclatasvir 60mg,
na Farmácia Estadual de Medicamentos Especializados, bem como da
Vacina Meningocócica; 133/18, do Deputado Júnior Verde ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, Antônio Araújo, solicitando
a recuperação asfáltica da Rua Netuno no bairro Recanto dos Vinhais,
nesta cidade; 134/18, do Deputado Júnior Verde ao Prefeito de São
Luís, Edvaldo Holanda Júnior, com cópia para o Secretário Municipal
de Obras e Serviços Públicos, Antônio Araújo, solicitando a
pavimentação asfáltica da Av. São Jerônimo, no trecho que liga os
bairros de Santa Bárbara e Andiroba, nesta. Não havendo mais matéria
sobre a Mesa, o Presidente encaminhou à publicação o Expediente,
após deferir as Indicações acima mencionadas à publicação. Em seguida,
concedeu a palavra a Deputada Francisca Prima que discorreu sobre a
necessidade e importância da valorização da mulher, ressaltando
também os diversos tipos de violência contra as mulheres e a necessidade
de proteção e combate a tais práticas. O Deputado Rigo Teles
homenageou todas as mulheres pela passagem do Dia Internacional da
Mulher. Por sua vez, o Deputado Júnior Verde relatou sua participação
em reunião com o vice-Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Carlos Brandão, ocasião em que teve oportunidade de apresentar várias
demandas de diversos municípios maranhenses. Na Tribuna, o
Deputado Adriano Sarney afirmou que o sistema de previdência do
Estado do Maranhão está falido, com déficit atuarial de mais de dez
bilhões de reais.  O Deputado Rafael Leitoa destacou a importância do
Pacto de Gestão Integrada dos Recursos Hídricos. O Deputado Sousa
Neto, assomou a Tribuna para alertar a sociedade maranhense sobre
uma possível greve dos servidores do Hospital Carlos Macieira em
virtude de atraso no pagamento de salários. O Deputado Antônio
Pereira destacou o anúncio feito pelo Governador do Estado sobre a
construção de Hospital de Urgência e Emergência na Cidade de
Imperatriz. Por fim, o Deputado Wellington do Curso destacou algumas
indicações de sua autoria oriundas de sugestões e demandas da
população, destacando que realiza um mandato popular e que tem
feito diversas visitas às comunidades, sobretudo às periferias, para
ouvir as necessidades de povo. Esgotado o tempo regimental destinado
ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando em único turno, a Medida Provisória nº 266/2017
(Mensagem Governamental nº 123/2017), que altera a Lei nº 10.693,
de 28 de setembro de 2017, que institui a 2º edição do Programa Moto
Legal, concedendo benefícios para o pagamento do Imposto Sobre a
Propriedade de Veículos Automotores e da taxa de licenciamento. Esta
Medida Provisória foi aprovada e encaminhada sanção governamental.
Na sequência, o Deputado César Pires solicitou verificação de quórum
regimental. Nesse momento, os representantes do Bloco Parlamentar
de Oposição, do Bloco Parlamentar Independente, do PV e do PEN
declararam obstrução. Em seguida, foi feita a verificação, sendo
constatado que não existia quórum regimental para apreciar o restante
da matéria constante da Ordem do Dia, que ficou transferida para a
próxima Sessão. Na forma do Regimento Interno desta Casa, foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os
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Requerimentos nºs: 068/2018, de autoria da Deputada Graça Paz; 069/
2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide e 070/2018, de autoria
do Deputado Adriano Sarney. Nesta oportunidade, o Presidente
convidou todos os presentes a se postarem de pé para a promulgação
da Lei nº 10.806/2018, que versa sobre a organização administrativa do
Tribunal de Contas do Estado. No primeiro horário do Grande
Expediente, ouviu-se o Deputado Cabo Campos que se defendeu das
acusações de agressão contra sua esposa, explicando sua crise familiar
e pedindo perdão pelos seus erros. Afirmou seu amor a sua esposa e a
sua família, relatando seu constrangimento em expor sua vida privada
e pedindo compreensão e orações. No tempo dos Blocos e Partidos,
falaram a Deputada Valéria Macêdo e os Deputados Bira do Pindaré e
Professor Marco Aurélio, todos pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão. A Deputada Valéria Macêdo apresentou seu posicionamento
enquanto Procuradora da Mulher quanto ao caso do Deputado Cabo
Campos, afirmando que protocolou uma representação solicitando o
afastamento do Deputado Campos por sessenta dias para apuração
dos fatos. O Deputado Professor Marco Aurélio discorreu sobre sua
luta para restabelecer a Política Afirmativa de bonificação nas notas do
Enem para estudantes maranhenses, que foi suspensa por decisão da
justiça e o Deputado Bira do Pindaré destacou a inauguração de uma
unidade do Instituto de Educação do Maranhão (IEMA) na área Itaqui-
Bacanga. Pelo Bloco Parlamentar de Oposição e pela Liderança deste
Bloco a Deputada Andrea Murad discorreu sobre a situação dos
trabalhadores da área da saúde que, segundo a Parlamentar, estão em
situação irregular, sem carteira assinada, com atraso de pagamentos e
perseguição àqueles que reivindicam seus direitos. No Expediente Final
ouviu-se a Deputada Valéria Macêdo que discorreu sobre sua luta ao
longo dos últimos quatro anos em defesa da construção de um hospital
regional de urgência e emergência para atender a Região Tocantina
ratificando seu pedido ao Governador para que atenda a esta demanda.
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, 07 de março
de 2018. Deputado Othelino Neto - Presidente Senhor. Deputado Zé
Inácio - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Antônio Pereira -
Segundo Secretário, em exercício.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 093/2018

   A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 5807/
2017-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º - DESINCORPORAR a licença prêmio não gozada
pela servidora FLOR DE MARIA ANDRADE LIMA MILLA,
Técnico Legislativo de  Administração, matrícula nº 146548, referente
aos quinquênios 1978/1983, 1983/1988, 1988/1993 e 1993/1998,
autorizada pela Portaria nº 17/98 de 09.07.1998.

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

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 18 de janeiro

de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado
RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STENIO REZENDE
- Segundo Secretário

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 327/2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 064/18, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 06 de março do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias no período

de 19 a 22/03/2018 do Deputado Edvaldo Holanda, tendo em vista o
mesmo encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 07 de
agosto de 2018. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. STÊNIO
REZENDE - PRIMEIRO SECRETÁRIO. ZÉ INÁCIO - SEGUNDO
SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 328/2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 062/18, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 05 de março do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária nos dias 26 e

27 de fevereiro de 2018 do deputado Junior Verde, tendo em vista o
mesmo encontrar-se num evento  representando esta Casa na cidade de
Penalva-MA.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 07 de
março de 2018. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. STÊNIO
REZENDE - PRIMEIRO SECRETÁRIO. ZÉ INÁCIO - SEGUNDO
SECRETÁRIO.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

Nº 323/2018, de 12 de março de 2018, tornando sem efeito a
Resolução Administrativa nº 311/2018, que nomeou KASSIO JOSE
VIANA DOS SANTOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, publicada
no Diário da ALEMA nº 033 de 09 de março do ano em curso.

Nº 324/2018, de 12 de março de 2018, nomeando KHALIL
LIMA DA COSTA MAIA DOS SANTOS, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir de 1º de março do ano em curso.

Nº 325/2018, de 12 de março de 2018, tornando sem efeito a
Resolução Administrativa nº 137/2018, que exonerou JOSE
CLEMENTINO DA SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, publicada
no Diário da ALEMA nº 018 de 09 de fevereiro do ano em curso.

Nº 326/2018, de 12 de março de 2018, nomeando SARA
TANABE ASSAD DOS SANTOS, para o Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Assessor Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de março do ano em curso.

Nº 329/2018, de 12 de março de 2018, exonerando
DEILDSON SIMPLICIO PEREIRA, do Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir de 1º de março do ano em curso.

Nº 330/2018, de 12 de março de 2018, nomeando JOÃO
FELIPE DE ABREU RAMOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir de 1º de março do ano em curso.

SUBSTITUTIVO Nº__/2018, AO PROJETO DE LEI Nº 16/ 2018

Dê-se ao Projeto de Lei nº 16/2018 a seguinte redação:

Altera os art. 5º e 9º, da Lei 10.417 de 14 de março
de 2016, que dispõe sobre o Fundo Estadual de
Proteção dos Direitos Difusos – FEPDD, incluindo
a Defensoria Pública do Estado do Maranhão como
participante.
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Art. 1º Esta lei altera o art. 5º da Lei 10.417 de 14 de março de

2016, com a inclusão da Defensoria Pública do Estado do Maranhão
no Conselho Gestor do Fundo Estadual de Proteção dos Direitos
Difusos; e inclui o parágrafo 4º no artigo 9º da mesma lei, estabelecendo
percentual de aplicação mínimo na defesa dos direitos difusos no estado
do Maranhão.

Art. 2º. O artigo 5º, da Lei 10.417/2016, passa a vigorar
acrescido do inciso VII com a seguinte redação:

(...)
VII – um representante da Defensoria Pública do Estado do
Maranhão;
(...)

Art. 3º. O artigo 9º, da Lei 10.417/2016, passa a vigorar
acrescido do parágrafo 4º com a seguinte redação:

(...)
§ 4º Na aplicação dos recursos do Fundo, o Conselho Gestor
observará o percentual mínimo de 10% (dez por cento)
destinado à Defensoria Pública do Estado do Maranhão,
que deverá ser obrigatoriamente aplicado em ações voltadas
à Proteção dos Direitos Difusos no Estado do Maranhão.

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

JUSTIFICATIVA
A lei estadual 10.417/2016 criou Fundo Estadual de proteção

dos Direitos Difusos – FEPDD que, como dispõe em seu artigo 1º, tem
por finalidade gerir os gerir os recursos destinados à reparação, à
remediação, à recuperação, à compensação, à conservação e à
preservação de bens de valor artístico, estético, cultural, histórico,
turístico e paisagístico, bem como de bens, valores e interesses
relacionados ao ambiente, natural ou artificial, ao consumidor, à infância
e juventude, ao contribuinte, às fundações privadas, à pessoa com
deficiência, à habitação e urbanismo, à cidadania, à mobilidade urbana
e a qualquer outro interesse transindividual de interesse social no
território deste Estado.

Tendo em vista tal finalidade, verifica-se que estes se coadunam
perfeitamente com as atribuições da Defensoria Pública estabelecidas
na Constituição Federal brasileira, in verbis:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe,
como expressão e instrumento do regime democrático,
fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos
direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e
extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma
integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV
do art. 5º desta Constituição Federal.

Observa-se assim que, em se tratando de direitos
transindividuais, essencial se mostra a participação da Defensoria
Pública, sua participação no FEPDD possibilitará que, em consonância
com suas finalidades, se possa promover em plenitude a defesa dos
direitos difusos no âmbito do Estado do Maranhão.

Pelo exposto, entende-se vital tal adequação legislativa, para a
inclusão do Defensoria Pública Estadual no Fundo Estadual de Proteção
dos Direitos Difusos – FEPDD, modificação que contribuirá para o
engrandecimento da sociedade maranhense, fomentando as atividades
da Defensoria no amparo aos direitos difusos de nossa sociedade. Para
tanto, conto com vosso apoio.

Bira do Pindaré
Deputado Estadual

SUBSTITUTIVO Nº _/2018, AO PROJETO DE LEI Nº 17 / 2018

Dê-se ao Projeto de Lei nº 17/2018 a seguinte redação:

Altera os art. 3º e 5º, da Lei 8.044 de 19 de
dezembro de 2003, que dispõe sobre o Fundo
Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor –
FPDC, incluindo a Defensoria Pública do Estado
do Maranhão no rol de participantes.

Art. 1º Esta lei altera o art. 3º e 5º da Lei 8.044 de 19 de
dezembro de 2003, com a inclusão de diretrizes para a aplicação dos
recursos do Fundo em órgãos que atuam na defesa do consumidor e
promovendo a inclusão da Defensoria Pública do Estado do Maranhão
no Conselho Gestor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do
Consumidor – FPDC.

 Art. 2º O artigo 3º da Lei 8.044/2003, passa a vigorar acrescido
dos incisos IX, X e XI com a seguinte redação:

(...)
IX – em investimentos necessários à modernização
tecnológica, capacitação e aparelhamento finalístico dos
órgãos que atuam na defesa e proteção do consumidor;
X – na aplicação dos recursos do Fundo, o Conselho Gestor
observará o percentual mínimo de 10% (dez por cento)
destinado à Defensoria Pública do Estado do Maranhão.
XI – na aplicação dos recursos do Fundo, o Conselho Gestor
observará o percentual mínimo de 10% (dez por cento)
destinado ao Ministério Público do Estado do Maranhão.

Art. 3º O artigo 5º da Lei 8.044/2003 fica acrescido do inciso
VI, o parágrafo 1º tem sua redação adequada, passando a vigorar a
seguinte redação:

(...)
VI – um representante da Defensoria Pública do Estado do
Maranhão;
§ 1º - Os membros referidos nos incisos I e II deste artigo
são membros natos e os referidos nos incisos III, IV, V e VI
terão mandatos de 02 (dois) anos podendo ser reconduzidos
por igual período.
(...)

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

JUSTIFICATIVA
O Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do

Consumidor – FPDC estabelecido pela Lei 8.044/2003, dispõe em seu
artigo 3º que seus recursos devem ser aplicados em, in verbis:

I - ações voltadas à recuperação de danos causados aos direitos
ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos de
consumidores;

II - aquisição de equipamentos e material permanente destinados
a modernização administrativa dos órgãos de defesa do consumidor;

III - recuperação, reformas, ampliação e construção de
instalações dos órgãos de proteção e defesa dos direitos do consumidor,
visando sua adequação e modernização;

IV - realização de treinamentos para a capacitação dos recursos
humanos dos órgãos de proteção e defesa dos direitos do consumidor;

V - contratação de consultorias e assessorias voltadas para o
desenvolvimento de planos, programas e projetos com a finalidade de
aprimorar a qualidade e a produtividade dos serviços;

VI - promoção de eventos educativos e científicos relacionados
aos direitos do consumidor;

VII - promoção de campanhas de divulgação dos direitos do
consumidor;
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VIII - outras atividades voltadas para a proteção e defesa dos

direitos do consumidor.
Tais incisos se enquadram perfeitamente nos objetivos da DPE-

MA, em especial representam as ações intentadas pelo Núcleo de
Defesa do Consumidor – NUDECON, que atendeu mais de 10.000
consumidores em 2016, auxiliando-os em suas contendas, de acordo
com dados colhidos no sistema SAGAP da DPE-MA.

Todavia, embora haja trabalho exitoso por parte do
NUDECON, a Defensoria Pública do Estado do Maranhão enfrenta
limitações de ordem estrutural e de pessoal, não possui instalações
adequadas, vindo inclusive a enfrentar a suspensão de projetos em
defesa dos consumidores maranhenses, como o projeto Defensores do
Saneamento, que visa implementar saneamento básico em comunidades
carentes de São Luís –MA, vencedor do o Prêmio Innovare 2016,
maior prêmio da Justiça brasileira, que por não ter condições financeiras
de manter profissional de engenharia para as realizações das inspeções
necessárias será suspenso.

Pelo exposto, entende-se vital a inclusão do Defensoria Pública
Estadual no Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do
Consumidor – FPDC. Tal inclusão contribuirá para o engrandecimento
da sociedade maranhense, fomentando as atividades da Defensoria na
salvaguarda aos menos favorecidos e carentes do amparo estatal para a
defesa de seus direitos.

Da mesma forma, importante se faz a participação do
Ministério Público Estadual como beneficiário do Fundo. A Constituição
Federal de 1988 outorgou ao MP a missão de defender os interesses
sociais e individuais indisponíveis, de forma que temos hoje um
Ministério Público social, sendo um verdadeiro aliado da sociedade na
luta pelo estabelecimento de reais condições para o exercício da
cidadania.

Frente a tais argumentos, nada mais apropriado que a presente
adequação legislativa, a fim de que se tenha como participantes gestores
e destinatários do Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos
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do Consumidor – FPDC a Defensoria Pública Estadual juntamente
com o Ministério Público, o que inegavelmente fomentará a defesa dos
direitos consumeristas no Estado do Maranhão. Para tanto, conto com
vosso apoio.

Bira do Pindaré
Deputado Estadual

P O R T A R I A  Nº 033/2018

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
no uso de suas atribuições legais tendo em vista o que consta no
Processo nº 0429/2018-AL.,

R E S O L V E :

Art. 1º Conceder à servidora MARIA THEREZA GOMES
DE  FIGUEIREDO SOARES, matrícula nº 1630680 deste Poder,
afastamento de até 02 (duas) horas diárias, por incompatibilidade entre
o horário escolar e o desta Casa, de acordo com o art. 159 da Lei nº
6.107/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do
Maranhão).

Art 2º As horas concedidas de afastamento deverão ser
compensadas na mesma proporção, respeitada a duração semanal do
trabalho.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos enquanto perdurar a incompatibilidade.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
GABINETE DO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em São Luís, 09 de março de 2018.
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