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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23/03/2017 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO.........08 MINUTOS
2. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO......32 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE.........08 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............06 MINUTOS
5. PARTIDO VERDE .....................................................06 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23.03.2017 – QUINTA-FEIRA

I – PARECERES (REDAÇÃO FINAL)
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1. PARECER Nº 065/2017, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL,  AO PROJETO DE LEI Nº 187/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO, QUE  DISPÕE
SOBRE A PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE EMBALAGEM DE CIMENTO, NO ÂMBITO DO ESTADO
DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, APROVADO
COM EMENDA. – RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE.

2. PARECER Nº 066/2017, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL, AO PROJETO DE LEI Nº 201/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO, QUE INSERE
NO CALENDÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, O
“FESTEJO DE SÃO SEBASTIÃO”, NO MUNICÍPIO DE
CARUTAPERA, APROVADO COM EMENDA. – RELATOR
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE.

II – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO  E VOTAÇÃO
1º TURNO - REGIME DE PRIORIDADE

3. PROJETO DE LEI  Nº  217/2016, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 090/2016), QUE ALTERA
O ART. 2º DA LEI Nº 10.515, DE 11 DE OUTUBRO DE 2016, QUE
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR
OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO JUNTO AO FUNDO
INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA –
FIDA, COM A GARANTIA DA UNIÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E CIDADANIA;
- RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA; E ORÇAMENTO,
FINANÇAS FISCALIZAÇÃO E CONTROLE. – RELATOR
DEPUTADO VINICIUS LOURO.

III – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

4. REQUERIMENTO Nº 078/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO
EXPEDIENTE AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA, CLAYTON NOLETO SILVA,
SOLICITANDO AO MESMO QUE ENCAMINHE A ESTA CASA,
INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS CÓPIAS INTEGRAIS DOS
PROCESSOS  LICITATÓRIOS AUTUADOS OU QUE ESTEJAM
EM ANDAMENTO, PARECERES OU NOTAS TÉCNICAS,
EMPENHOS E INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR, ORDENS
DE PAGAMENTO, NOTAS DE CRÉDITO, PRESTAÇÕES DE
CONTAS, OU SEJA, CÓPIAS DE TODOS OS DOCUMENTOS
RELACIONADOS A ESSE PEDIDO DE CONTRATAÇÃO DE

EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE
CONSTRUÇÃO DA OBRA DA PONTE DO RIO GAN GAN
(PONTE PAI INÁCIO).  – INDEFERIDO PELA MESA, O AUTOR
RECORREU DA DECISÃO DA MESA, CONFORME O ARTIGO
159 DO R.I. – TRANSFERIDA A  VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14/03/17, POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.(REQ. APENAS EM VOTAÇÃO,
ART.159 R.I.), DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15/03/17,
DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª
SESSÃO), ASSIM COMO DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

5. REQUERIMENTO Nº 091/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJAM SOLICITADAS AO SECRETÁRIO DE
ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS
POLÍTICOS – SECAP, MÁRCIO JERRY SARAIVA BARROSO,
INFORMAÇÕES DETALHADAS REFERENTES AO CONTRATO
009/2015, PROCESSO Nº 10189/2015 – SECOM, ASSINADO COM
A EMPRESA IDEIA INTELIGÊNCIA E PESQUISA LTDA, NO
MONTANTE TOTAL DE R$ 114.214,45 (CENTO E QUATORZE
MIL DUZENTOS E QUATORZE REIAS E QUARENTA E CINCO
CENTAVOS), TENDO POR OBJETO “SELEÇÃO E
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INSTITUTO OU ENTIDADE
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA
QUANTITATIVA COM ENTREVISTAS PESSOAIS E
DOMICILIARES E MORADORES DO ESTADO DO
MARANHÃO, PARA O LEVANTAMENTO DE HÁBITOS DE
CONSUMO DE MÍDIA DA POPULAÇÃO”. INDEFERIDO PELA
MESA, O AUTOR RECORREU DA DECISÃO DA MESA,
CONFORME O ARTIGO 159 DO R.I. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

6. REQUERIMENTO Nº 113/17, DE AUTORIA DO
DEPUTADO OTHELINO NETO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENARIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A RELIZAR-SE
LOGO APÓS A  PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 224/
16, ENVIADO PELA MENSAGEM  Nº 103/16 , DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL
INSCRITO PARA DISCUTIR OS DEPUTADOS ADRIANO
SARNEY E EDUARDO BRAIDE, DEZ MINUTOS COM
DIREITO A APARTES.

7. REQUERIMENTO Nº 114/17,DE AUTORIA DO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENARIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A RELIZAR-SE
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 217/
16, ENVIADO PELA MENSAGEM  Nº 090/16, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO D A ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

8. REQUERIMENTOS Nsº 115 E 117/2017, DE AUTORIA
DOS DEPUTADOS ADRIANO SARNEY E JÚNIOR VERDE,
REQUEREM QUE DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJAM
REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA E ENCAMINHADOS
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE BALSAS, PELA PASSAGEM DE SEU 99º
(NONAGÉSIMO NONO) ANIVERSÁRIO, QUE OCORREU NO
DIA 21 DE MARÇO; OPORTUNIDADE EM QUE REQUER,
TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR PREFEITO, ERICK AUGUSTO COSTA E SILVA E À
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CÂMARA DE VEREADORES, NA PESSOA DO SEU
PRESIDENTE, SENHOR MOISÉS FILHO.

9. REQUERIMENTO Nº 116/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES AO PROFESSOR NATALINO
SALGADO FILHO, PARABENIZANDO-O PELA POSSE COMO
MEMBRO TITULAR NA CADEIRA DE Nº 19 DA ACADEMIA
NACIONAL DE MEDICINA.

10. REQUERIMENTO Nº 118/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DESIGNADO O DIA 25.04.2017
PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE EM
COMEMORAÇÃO AO DIA DO CONTADOR.

IV – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

11. REQUERIMENTO Nº 112/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJAM APRESENTADAS A ESTA CASA, PELA
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC, QUAIS
AS PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PARA SOLUCIONAR
A QUESTÃO REFERENTE A FALTA DE PROFESSORES QUE
IMPELIU A MANIFESTAÇÃO DOS ESTUDANTES DO CENTRO
DE ENSINO ANTÔNIO REINALDO PORTO – CEARP, EM
PASSAGEM FRANCA/MA, OCORRIDA EM 20 DE MARÇO DO
ANO EM CURSO. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR,
DEVIDO A AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO. (1ª
SESSÃO).

12. REQUERIMENTO Nº 119/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA, REQUER QUE DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA
NAS SESSÕES PLENÁRIAS DO DIA 08 E 09 DE MARÇO DESTE
ANO, POR SE ENCONTRAR EM AUDIÊNCIA NO GABINETE
DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
EM REUNIÃO COM O DEPUTADO ANDRÉ FUFUCA, EM
BRASÍLIA/DF, TRATANDO DE PAUTA DE INTERESSE DO
NOSSO ESTADO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 23/03/2017 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 2º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 042/17, de autoria do Senhor

Deputado Bira do Pindaré, que considera Patrimônio Cultural Imaterial
do Maranhão a Manifestação Carnavalesca Fuzileiros da Fuzarca.

ORDINÁRIA 3º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 041/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre horário especial de
trabalho do Policial e do Bombeiro Militar, estudante matriculado em
estabelecimento de Ensino Superior.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 009/17,
de autoria do Senhor Deputado Alexandre Almeida, que concede a
“Medalha Backman” ao Senhor Cleones Carvalho Cunha.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 010/17,
de autoria do Senhor Deputado Júnior Verde, que condece a Medalha
do Mérito Legislativo “Manoel Beckman”, ao Coronel do Corpo de
Combeiros Militar do Maranhão, Izac Muniz Matos.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  22/03/17.

Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da
Décima Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia vinte e dois de março de dois mil
de dezessete.

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

Cutrim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Stênio

Rezende.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário
para fazer a leitura da Ata da Sessão anterior e do Texto Bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.

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

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

II – EXPEDIENTE.

REQUERIMENTO Nº 111 / 17

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso I), requeiro a Vossa Excelência, que após ouvido a
Mesa, seja realizada Audiência Pública, a ser promovida pela Comissão
de Segurança Pública e Privada, para tratar sobre a problemática
envolvendo a PEC 287/16 e seus reflexos perante a classe militar.

Na oportunidade, sugerimos que a aludida audiência pública
seja realizada no dia 31 de março do corrente ano (sexta-feira), às
09:00h, no auditório Neiva Moreira, do Complexo de Comunicação
deste poder.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, São Luís, 21 de março de 2017 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA, PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 22/03/2017.
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REQUERIMENTO Nº 115 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e encaminhado
votos de congratulações à população do Município de BALSAS, pela
passagem de seu 99º (nonagésimo nono) aniversário, que ocorrerá no
dia 21 de MARÇO, oportunidade em que requeiro, também, que se dê
ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Erick Augusto
Costa e Silva, e à Câmara de Vereadores daquele município, na pessoa
do seu presidente, o Senhor Moisés Filho.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 21 de março de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4º Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 23.03.17
EM: 22.03.17

REQUERIMENTO Nº 116 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa (Art.
163, inciso VIII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o
Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações ao Professor
Natalino Salgado Filho, parabenizando-o pela posse como membro
Titular na cadeira de n° 19 da Academia Nacional de Medicina.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 21 de março de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 23.03.17
EM: 22.03.17

REQUERIMENTO Nº 117 / 17

Senhor Presidente,

Na Forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações a população do município de BALSAS, pela passagem
de seu 99º (nonagésimo nono) aniversário, completados no dia 22 de
março no ano em curso.

Na oportunidade requeremos também, que se dê ciência ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Erik Augusto Silva e ao
Presidente da Câmera de vereadores.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN. “ SÃO LUÍS, 21 de março de 2017 –
JÚNIOR VERDE – DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 23.03.17
EM: 22.03.17

REQUERIMENTO Nº 118 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.163, inciso IV), requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvido

o Plenário, seja designado o dia 25.04.2017 para realização de Sessão
Solene em comemoração ao Dia do Contabilista.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 20 de março de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 23.03.17
EM: 22.03.17

REQUERIMENTO Nº 119 / 17

Senhor Presidente,
Nos termos do Regimento Interno desta Casa, requeiro à Vossa

Excelência, após deliberação da Mesa, seja justificada a minha ausência
nas sessões plenárias do dia 08 e 09 de março deste ano, uma vez que
nesta data me encontrava em audiência no gabinete do Deputado André
Fufuca, na Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, tratando de pauta
de interesse do nosso Estado.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de março de 2017. -
Alexandre Vicente de Paula Almeida - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 23.03.17
EM: 22.03.17

INDICAÇÃO Nº 368 / 17

Senhor presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Maranhão Senhor,
FLÁVIO DINO, e ao Secretário de Educação do Maranhão, FELIPE
CAMARÃO, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR
CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A
PRESERVAÇÃO DA ÁGUA E DE SEU USO RACIONAL NA REDE
ESTADUAL DE ENSINO, na forma do que dispõe o anteprojeto em
anexo.

A água como recurso natural essencial à vida é fundamental
para a saúde e sustentabilidade ambiental, social e econômica. A crise
hídrica tem se estendido a várias regiões do país, inclusive o Nordeste.
Por esta razão, é fundamental que sejam pensadas alternativas que
possam minimizar as consequências deste problema. Neste sentido, o
presente projeto de Lei pretende disseminar a importância do uso
racional da água e conscientizar as crianças e jovens nas escolas sobre
a importância de se preservar esse recurso essencial à vida.

É essencial o processo de conscientização junto de nossas
crianças e jovens acerca da escassez dos recursos hídricos. A crise de
abastecimento de água é iminente. Dados da ONU apresentados no
relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento de
Recursos Hídricos 2015 - Água para um Mundo Sustentável, apontam
que a crise global de água é um grave problema. De acordo com as
informações divulgadas no relatório, as reservas hídricas do mundo
podem encolher 40% até 2030. Nas últimas décadas, o consumo de
água cresceu duas vezes mais do que a população e a estimativa é que
em 2025 um terço da população mundial não tenha acesso à água
potável e que a demanda aumente 55% até 2050.

Os desafios são muitos: o crescimento da população está
estimado em 80 milhões de pessoas por ano, podendo chegar a 9,1
bilhões em 2050.

Estas análises e prognósticos irão impactar drasticamente a
vida das pessoas, caso os padrões de consumo não sejam modificados
e criadas fontes alternativas para captação de água. Um caminho
possível para que esta mudança seja realizada é por meio do
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envolvimento e conscientização da sociedade. As campanhas nos
variados veículos de comunicação que alertam para o consumo
consciente da água são fundamentais, no entanto, é de extrema
necessidade debater o assunto de forma contínua, dentro das salas de
aulas. 

A educação, neste sentido, é uma importante ferramenta para
disseminar a relevância do uso racional da água e para conscientizar
crianças e jovens nas escolas sobre a importância de se preservar os
recursos hídricos. É necessário que as instituições educacionais também
se empenhem nesta tarefa e sejam veículos para disseminar e discutir
tais questões. 

A educação é um meio de extrema relevância, tendo em vista
que os alunos podem se transformar em multiplicadores desses temas
e discussões em seus lares e nos contextos onde vivem. Conscientizar
por meio de uma campanha os estudantes acerca da poluição frequente
dos rios, dos assoreamentos dos mananciais, dos desperdícios, dentre
outros temas relevantes, é uma ação pontual, mas capaz de envolver
indiretamente a população em geral e apresentar resultados bastante
eficientes para com as gerações futuras.

O presente projeto foi apresentado na Assembleia Legislativa.
No entanto, não obteve aprovação em virtude da iniciativa, que deve
ser do Executivo. Por assim ser, apresenta-se a presente indicação, a
fim de que se implante uma medida que em muito beneficiará a população
maranhense, especificamente, sob a perspectiva sustentável.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 21 de março de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a Criação da Campanha de
Conscientização sobre a Preservação da Água e
de seu uso racional na Rede Estadual de Ensino

Artigo 1º - Fica instituída, no âmbito da rede estadual de
educação, a Campanha de Conscientização sobre a Preservação da
Água e de seu uso racional na Rede Estadual de Ensino.

Artigo 2º - A Campanha instituída no caput do artigo deverá
ser celebrada anualmente, preferencialmente na semana do dia 22 de
março, data em que é comemorado o Dia Internacional da Água.

Artigo 3º - Participarão da campanha as creches, escolas,
institutos e secretarias da rede pública estadual, que deverão informar
e reproduzir, de forma verbal e prática, sobre a importância do uso
racional da água e de conscientização sobre a preservação desse recurso.

Artigo 4° - A campanha poderá ser realizada por meio de
palestras, encontros, debates e outras atividades educativas, visando:

I - ressaltar a importância do uso racional da água, alertar e
conscientizar os alunos sobre a importância de se preservar esse
recurso;

II - enfatizar a importância da água como recurso natural
essencial à vida e fundamental para a saúde e sustentabilidade ambiental,
social e econômica.

III - despertar nas crianças e jovens a sensibilidade com as
causas ambientais, especialmente para com a escassez dos recursos
hídricos;

IV - apresentar as consequências da poluição frequente dos
rios, dos assoreamentos dos mananciais, dos desperdícios, dentre outros
temas relevantes;

V - informar sobre as maneiras de preservar as nascentes e
estratégias para evitar o desperdício e a degradação da água.

Artigo 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 369 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que seja encaminhado
ao Governador do Estado, solicitando as providências cabíveis no
sentido de que seja doada uma ambulância para o município de Jenipapo
dos Vieiras.

Tal solicitação se justifica em razão da grande demanda de
pacientes aos serviços de saúde daquela municipalidade, muitos deles
a necessitar de transporte especial, bem como do sabido interesse do
governo federal em melhorar e agilizar a assistência médica brasileira
através do SUS.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 15 de março de 2017.
- Sergio Frota - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 370 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que seja encaminhado
ao Governador do Estado, solicitando as providências cabíveis no
sentido de que seja doada uma viatura para o município de Jenipapo
das Vieiras.

Tal solicitação se justifica em razão das dificuldades financeiras
daquela municipalidade, neste início de mandato, bem como da
premente necessidade de adequado meio de transporte de pessoal.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 153 de março de
2017. - Sergio Frota - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 371 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Senhor Secretario de Saúde, Carlos Lula,
solicitando uma Ambulância equipada, para o município de Governador
Luiz Rocha pois o município não dispõe de nenhuma.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de
março de 2017. GRAÇA PAZ - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 372 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Senhor Secretário de Educação, Felipe Costa
Camarão, solicitando um Ônibus Escolar, para o município de
Governador Luiz Rocha para atender as crianças do povoado de Porto
Alegre e São João da mata que estudam no colégio estadual de ensino
fundamenta Luiz Cheivan.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de
março de 2017. -  GRAÇA PAZ - Deputada Estadual



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                QUINTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2017 7
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 373 / 17

Senhor Presidente,

Conforme preconiza o art. 152 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a
presente Indicação seja encaminhada ao Governador do Estado do
Maranhão, com cópia para o Secretário de Estadual de Saúde, solicitando
a disponibilização de uma ambulância para o Município de Paulo
Ramos.

Justifico-me, pois, aquele Município passa por sérias
dificuldades financeiras e, no momento, não dispõe deste serviço para
a população. Também, frisa-se, é muito comum os enfermos não tenham
como se deslocar aos hospitais, bem como, a outros centros mais
especializados, colocando em risco de morte os munícipes desta cidade.
- Deputada Ana do Gás - PC do B – MA.

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

INDICAÇÃO Nº 374 / 17

Senhor Presidente,

Conforme preconiza o art. 152 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a
presente Indicação seja encaminhada ao Governador do Estado do
Maranhão, com cópia para o Secretário de Estadual de Saúde, solicitando
a disponibilização de uma ambulância para o Município de Presidente
Juscelino.

Justifico-me, pois, aquele Município passa por sérias
dificuldades financeiras e, no momento, não dispõe deste serviço para
a população. Também, frisa-se, é muito comum os enfermos não tenham
como se deslocar aos hospitais, bem como, a outros centros mais
especializados, colocando em risco de morte os munícipes desta cidade.
- Deputada Ana do Gás - PC do B – MA.

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

INDICAÇÃO Nº 375 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que depois
de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada a presente Indicação ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão, Flavio
Dino, solicitando a perfuração de poços artesianos para sede e
zona rural do município de Paulo Ramos, neste Estado. Com o
pleito, haverá de despertar nos moradores, daquele município, noções
básicas de higiene, bem como o espírito associativo entre os
comunitários, promovendo, assim, uma significativa melhoria de vida
dos munícipes, garantindo água com qualidade e evitando o risco dos
moradores contraírem diversas doenças.

Na qualidade de representante dos moradores do município de
Paulo Ramos no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, o
Governador, atenção especial à nossa propositura.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 20 de março de 2017.
- Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL

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

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

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –Deputado Stênio Rezende, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO STÊNIO REZENDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente Deputado Othelino Neto, senhoras
deputadas, senhores deputados, galeria, imprensa, funcionários queridos
desta Casa e telespectadores que nos assistem através da TV
Assembleia. Hoje, 22 de março, é o aniversário da cidade de Balsas. É
hoje que se comemora o aniversário de Balsas, mas, na verdade, essa
cidade tem uma história que começou bem antes, quando ali chegaram
os primeiros vaqueiros provenientes da seca do Nordeste e que usaram
o Rio Parnaíba até chegar a um dos seus principais afluentes, que é o
Rio Balsas. E lá em uma localidade chamada Caraíbas, eles começaram
ali a edificar as primeiras casas dando início a Vila Nova. E ainda no
final dos anos de 1700, aportou ali um baiano, vendedor de fumo com
o nome de Antônio Jacobina, logo depois fizeram a primeira igrejinha
em homenagem a Santo Antônio, logo passaram a chamar o que era Vila
Nova de Santo Antônio de Balsas. E há 99 anos, com um decreto
Governamental, transformado em lei logo depois, criava-se o município
de Balsas. A cidade está em festa. É um povo bastante hospitaleiro, é
uma população formada por pessoas vindas dos mais diferentes cantos
deste País e algumas pessoas até de outros países. Hoje chamam Balsas
de a capital da soja, capital do Sul do Estado do Maranhão, capital dos
serrados maranhenses. Chamam a região da soja, a última região
agricultável a ser explorada no mundo, a famosa região Mapitoba. E eu
comecei dizendo que a cidade está em festa, primeiro, pelas bênçãos de
Deus. Nós estamos vivendo um dos melhores invernos dos últimos
anos e com isso Balsas vai bater um recorde na sua produção de grãos
e com essa grande produção de grãos há um sentimento de otimismo
que toma conta de cada balsense porque hoje a cidade respira a produção
de grãos. Balsas tem hoje uma esperança muito forte, não só na
produção, mas também na força do empresariado local. É de Balsas,
vamos assim dizer, que nasceu o Grupo Mateus hoje gerador de mais
de 20 mil empregos na sua rede. É em Balsas também que temos lá
grandes estruturas geradoras de emprego e renda. É em Balsas a sede
da Agroserra, da Fazenda Parnaíba, da Pequena Holanda, da Grande
Holanda que juntas, somente essas, têm mais de 100 mil hectares
plantados. A nossa região planta mais de 700 mil hectares hoje e só de
soja serão colhidos mais de 2 milhões de toneladas, este ano. É esta
Balsas que todos nós queremos, uma Balsas próspera, uma Balsas que
cresce com a força do empresariado e da garra de sua gente. É a Balsas
que precisa da nossa força, ajuda política do Prefeito, dos vereadores,
dos deputados, do Governo do Estado e do Governo Federal. Nós
temos que ajudar a dar a nossa contrapartida, porque Balsas cresce
paralelamente, independentemente, graças a força da sua gente. É preciso
ter mais ações presentes políticas. Precisamos inaugurar o Hospital de
Balsas, o mais rápido possível, e entregar à sua gente. Precisamos
recuperar as ruas de Balsas, porque esse inverno tem destruído também
e está cheia de buracos. Precisamos dar a Balsas o que ela precisa e o
que sua população nos pede. Eu quero aqui, Senhor Presidente, para
encerrar minhas palavras dar os parabéns a toda população. Dar os
parabéns a todos que de todos os cantos vieram para viver trabalhar e
construir essa cidade bonita e forte. Quero parabenizar a nossa querida
Balsas, desejando muitas felicidades. Quero parabenizar a nossa querida
cidade de Balsas, dizendo que continuaremos aqui a nossa luta em prol
de ajudar cada vez mais o nosso município. É fruto de emenda do
deputado Stênio a iniciativa do Hospital Regional de Balsas que tanto
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cobro a sua inauguração. Eu também destinei este ano para Balsas, R$
600 mil reais para que seja instalado o videomonitoramento para que
possamos ter mais segurança naquela cidade. Ainda este ano, eu tenho
certeza de que o governador, doutor Flávio Dino, irá disponibilizar
essa emenda para que a Secretaria de Segurança, em parceria com a
Prefeitura Municipal de Balsas, possa fazer o videomonitoramento. É
um presente que eu aqui dou à população de Balsas, porque a população
também precisa se sentir mais segura. Senhor Presidente, senhoras e
senhores deputados, Balsas faz 99 anos de história, de conquistas, de
lutas, de desenvolvimento. É a décima maior cidade do estado do
Maranhão, mas por vários meses do ano é a terceira maior arrecadação,
é o terceiro PIB do estado do Maranhão, portanto, mostra o quanto
que a cidade tem o povo trabalhador, que produz e faz a diferença.
Conte comigo, estamos juntos. Um abraço e muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Glalbert Cutrim por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria e imprensa desta Casa. Vou aproveitar o ensejo do deputado
Stênio e parabenizar a população de Balsas pelo 99º aniversário da
cidade, cidade grande e muito importante principalmente para a
economia do nosso Estado. Mas, Senhor Presidente, eu venho a esta
Casa hoje como forma de agradecer e reconhecer o trabalho do
governador Flávio Dino na cidade de São José de Ribamar. Lembro
que, ainda como ex-prefeito Gil Cutrim, em meados de 2015, estivemos
em uma reunião com o governador e levamos mais de 10 projetos
estruturantes para a cidade de Ribamar. Naquela época, a prefeitura
não tinha condições financeiras de fazer nenhum dos projetos. Para a
nossa felicidade, destaco cinco projetos muito importantes: a reforma
daquela feira que tem ali no Maiobão, a urbanização e a reforma também
da Praia do Araçagy, que está prestes a ser concluída, a avenida do
Parque Vitória, que também foi pauta muitas vezes aqui do deputado
Wellington do Curso que veio aqui criticar o descaso lá no Parque
Vitória, da Avenida Nossa Senhora da Vitória que deu sim grande
trabalho e muitas reclamações e protestos. Mas entregamos ao
governador aquele projeto em torno de R$ 24 milhões que a prefeitura
não tinha como fazer, que contemplava drenagem, contemplava a
margem asfáltica. Tenho certeza de que o governador está analisando
com carinho. Mas o mais importante de todos não só pela questão de
como ele estava naquele momento, mas sim pela importância turística
que tem para a cidade de São José de Ribamar, era a reforma do Cais
que, graças a Deus, na sexta-feira, agora, o governador vai inaugurar.
Após 26 anos sem uma reforma estruturante, nenhuma reforma que
seja notada pela cidade de São José de Ribamar. Hoje venho aqui
agradecer ao governador Flávio Dino pelo compromisso que fez comigo
e com o ex-prefeito Gil Cutrim. As obras que foram iniciadas ainda na
gestão do prefeito Gil Cutrim hoje estão sendo entregues e me dão a
certeza de que o governador que foi eleito pela grande maioria naquele
município, hoje estende o seu compromisso a toda a população de São
José de Ribamar e escutou o meu pedido e o do prefeito Gil Cutrim.
Então, ao Governador Flávio Dino, eu agradeço muito o seu empenho
por aquela cidade e mais ainda eu tenho certeza de que vai continuar
fazer todos os projetos que nós entregamos e que sabemos, temos a
confiança que são de extrema necessidade daquela população de São
José de Ribamar. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Fábio Macedo, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, membros da Mesa, senhores deputados,
senhoras deputadas, galeria, imprensa, povo do Maranhão. Senhor
Presidente, o que me traz hoje nesta Tribuna é para falar de algo de
grande importância, que é sobre os Conselheiros Tutelares do nosso

Estado. Os Conselhos Tutelares são órgãos autônomos e permanentes
que atuam no cumprimento de direitos de crianças e de adolescentes.
Os Conselheiros Tutelares são fundamentais para o enfrentamento a
essas violações dos direitos das crianças e de adolescentes atuando no
combate a situações de negligência, exploração sexual e violência física
e psicológica. Eles são responsáveis pela fiscalização e aplicação das
políticas públicas direcionadas a população infanto-juvenil exercendo
um papel estratégico na proteção jurídica-social dos direitos das crianças
e dos adolescentes. Enxergando essa importância, Senhor Presidente,
gostaria aqui de parabenizar o deputado federal Weverton Rocha que
direcionou uma emenda parlamentar dele para a aquisição de 20 kits
para algumas cidades, para os conselhos tutelares de algumas cidades
do nosso estado. Eu tenho grande respeito por essa classe tão importante
para o nosso Estado, que faz um trabalho lindo, social, que faz o
acompanhamento de famílias, gostaria aqui, mais uma vez, de
parabenizar o Weverton Rocha, deputado federal, esse deputado que
vem se destacando no Maranhão pelo trabalho que vem exercendo. E
gostaria aqui de citar as cidades que vão receber esse kit. Esse kit é um
carro, um automóvel, são 05 computadores, 01 impressora, 01
refrigerador e 01 bebedouro, mais o veículo. E as cidades que foram
contempladas foram: Amarante do Maranhão, Açailândia, Axixá, Brejo,
Buritirana, Coroatá, Cururupu, Davinópolis, Godofredo Viana, Icatu,
Igarapé Grande, Itinga do Maranhão, Lago do Rodrigues, Miranda do
Norte, Mirinzal, Paulino Neves, Pedreiras, São Félix de Balsas, São
João do Caru e Trizidela do Vale. Amanhã serão entregues esses kits, e
quero aqui estender o convite aos colegas deputados. A ministra dos
Direitos Humanos estará presente, a ministra Luislinda Valois, junto
com o Governador Flávio Dino. Amanhã, às 14h, estaremos juntos
entregando esses kits aos conselheiros tutelares dessas cidades que
citei agora. Então, mais uma vez, gostaria de parabenizar o Deputado
Federal Weverton Rocha pela ação de estar reconhecendo esses heróis
que são os conselheiros tutelares dessas cidades, que sofrem muito e,
às vezes, nas cidades não têm a estrutura merecida, alguns prefeitos
não reconhecem o trabalho que eles desempenham. E o Deputado
Weverton Rocha está fazendo sua parte doando esses kits a essas
cidades. Meu muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Registro a presença do ex-deputado Jota Pinto.
Deputado, seja muito bem-vindo. Deputado Bira do Pindaré, por cinco
minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, eu queria registrar
uma Indicação que fiz ao Governo do Maranhão, solicitando o Mais
Asfalto para a região das vilas, em São José de Ribamar. A região das
vilas compreende vários bairros, bairros antigos já bastante
consolidados, uma população urbana muito densa, mas que há muito
tempo são áreas em bairros abandonados. Eu cito aqui o bairro da Vila
Kiola, por exemplo, que conheço muito bem. A Vila Operária, Vila
Flamengo, Vila Sarney Filho, Vila São Luís, Vila Santa Teresinha, Jota
Lima, é toda uma região que ficou conhecida como Região das Vilas em
São José de Ribamar. Fica na fronteira entre Ribamar e São Luís do
Maranhão e que requer esta medida urgente, a pavimentação asfáltica
daquelas ruas. É claro que o governo terá que fazer também a parte de
saneamento, a parte de escoamento, de drenagem profunda porque a
área é muito prejudicada, sobretudo no período das chuvas. Então, fiz
este pedido, estou reforçando junto ao governador Flávio Dino, para
que possa garantir a parceria com a Prefeitura de São José de Ribamar
através do programa Mais Asfalto e, assim, viabilize a pavimentação
das ruas, dessa importante vila, dessa importante região, a Região das
Vilas. Inclusive, o governador estará, na sexta-feira, em São José de
Ribamar, vai fazer a inauguração do Cais em São José de Ribamar, uma
obra importante não só pela logística, pelo apoio à circulação das
embarcações, mas principalmente por ser mais um atrativo turístico
na cidade balneária de São José de Ribamar. Ribamar tem a terceira
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maior população do estado do Maranhão e é uma cidade tradicional e
histórica que merece realmente ser cada vez mais bonita, atraente, não
só para os visitantes que chegam ao Maranhão, mas para nós mesmos
que gostamos de Ribamar. Inclusive esse cais a que me refiro, que será
inaugurado na sexta-feira, lembro muito bem que quando muito mais
jovem frequentei muitas vezes enluaradas naquele cais, sempre foi um
lugar agradável, sempre foi um lugar muito interessante para a frequência
de pessoas que gostam da natureza, que gostam do convívio social,
que gostam do deleite de uma boa música, enfim, daquilo que realmente
possa satisfazer as pessoas na sua convivência fraterna, com os seus
amigos e companheiros no seu entorno. De maneira que eu cumprimento
o Governo por essa iniciativa, que é importante, a iniciativa do cais,
dessa obra que será inaugurada. Mas também reforço o pedido do
Mais Asfalto para a região das vilas. Ali existe um clamor muito grande,
conheço muito bem, frequento, reúno com moradores e lideranças e sei
o quanto aquela população espera por essa medida. Portanto, Senhor
Presidente, eu queria reforçar essa Indicação, esperando que o
Governador Flávio Dino, que vai inaugurar o cais, ouça também esta
reivindicação e garanta a pavimentação da região das vilas, importante
para o município de São José de Ribamar. Para concluir, Senhor
Presidente, eu queria me reportar ao dia de hoje, que é o Dia Mundial
da Água. Inclusive na Assembleia Legislativa há uma manifestação,
hoje, do Sindicato dos Urbanitários, que questiona o Governo Temer
em relação à proposta da privatização das companhias de abastecimento
de água no Brasil inteiro, como aconteceu no Rio de Janeiro. Eu quero
dizer que não acredito que esse seja o caminho que resolva os problemas.
Não acredito na solução dos problemas de abastecimento pela
privatização. Basta ver o que aconteceu em Ribamar e em Paço do
Lumiar. Em ambos os casos houve privatização, mas a população grita
contra o serviço prestado pela Odebrecht, portanto não resolveu o
problema. Nós não podemos ficar alimentando ilusões de que a
privatização resolve todos os problemas, porque não é assim e está
provado isso em várias esferas da economia. Portanto, é preciso que a
gente fortaleça a companhia de abastecimento do estado do Maranhão
cada vez mais, crie condições para que ela possa trabalhar com força e
demonstre resultados à população. Grandes investimentos estão sendo
feitos, é verdade, e aqui fica o nosso reconhecimento, sobretudo em
razão do programa Água para Todos, que este ano tem uma intervenção
imensa em diversos municípios. Dezenas de municípios serão
contempladas com serviços estratégicos na área de abastecimento de
água. E é isso que precisa ser feito cada vez mais. Portanto, que nesse
Dia da Água a gente reflita sobre essa situação e encontre caminhos
que melhorem a condição de proteção dos mananciais, de proteção da
oferta de água, de proteção, mas também de garantia de melhores
serviços à população. Muito obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha os
nossos trabalhos e difunde as nossas ações do Parlamento Estadual,
internautas, telespectadores que nos acompanham através da TV
Assembleia, o nosso mais cordial bom dia e que Deus seja louvado.
Senhor Presidente, no início do meu pronunciamento, vou fazer uma
pequena alteração, uma pequena mudança de rota para falar sobre o
pronunciamento do deputado Glalbert Cutrim. Deputado Glalbert
Cutrim, com todo o respeito que tenho a V. Ex.ª, mas eu não posso
ficar calado diante do seu pronunciamento. V. Ex.ª falou das críticas
que fizemos com relação a São José de Ribamar e com relação às ações
de São José de Ribamar. Eu quero dizer para V. Ex.ª que a voz não é
minha, a voz é do povo do Maranhão. No dia 14 de março, os moradores
do Parque Vitória interditaram a Avenida São Luís Rei de França, eu
atendi o apelo e fui até lá. São Luís estava toda engarrafada e eu saí de
onde estava, peguei um mototáxi e fui até lá. Eu me comprometi com

eles para que desfizessem a mobilização, aquela manifestação e percorri
a pé saindo da São Luis Rei de França até o Parque Vitória, Parque Jair.
Nós realizamos uma audiência pública, inclusive com a presença do
deputado Bira do Pindaré. O deputado Bira do Pindaré foi testemunha
das reclamações, das reivindicações da população. E no dia 21 de
março de 2016, nós apresentamos 21 indicações. Então não só são
reclamações e críticas, nós coletamos 21 reclamações da população e
trouxemos essas reclamações. Infelizmente, 80% ainda não foram
atendidas, infelizmente 80% das reclamações da população das
imediações do Parque Vitória, que tem aproximadamente 80 mil pessoas,
não foram atendidas. Quando trouxe a esta Casa também a reclamação
da população com relação à Odebrecht São José de Ribamar e Paço do
Lumiar, uma demanda da população, a reclamação da prestação de
serviços de péssima qualidade, uma água de péssima de qualidade, um
valor exorbitante, eu trouxe a esta Casa essas duas reclamações com
relação a São José de Ribamar, mas movido pela população. Inclusive
estamos nesta luta da Odebrecht. O ex-deputado Dutra, que hoje é
prefeito de Paço do Lumiar, chamava a Odebrecht de “Odepeste”. Já
tivemos contato, mantivemos contato com o prefeito de São José de
Ribamar, inclusive eu vou ressaltar que eu acredito, eu creio na
sensibilidade e na competência do prefeito de Ribamar para tomar a
frente desse contrato. A população não aguenta mais, pode até ser feita
outra privatização, mas com a Odebrecht não tem como. Tenho
agendada também uma audiência com o prefeito Dutra porque participou
das duas audiências, a audiência que fizemos no Erasmo Dias, lá no
Maiobão, e fizemos no CAIC, de São José de Ribamar. Então nós
temos duas situações, deputado Eduardo Braide, às vezes o governador
faz por solicitação ou por pressão, e a pressão não foi minha, a pressão
foi da população da região do Parque Vitória que não está totalmente
contemplada. Para quem não sabe, a população já começa a se organizar,
já começa a se movimentar para fazer novas manifestações porque não
foi contemplada, não foi atendida. Então, deputado Glalbert Cutrim,
com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, as solicitações
que eu fiz foram em nome da população e mantenho o meu olhar
atento, vigilante sobre a população de São José de Ribamar, de Paço do
Lumiar, de São Luís, da Raposa, da Grande Ilha. Senhor Presidente,
hoje é um dia muito importante, é o Dia Mundial da Água, e eu não
podia deixar de fazer essa reflexão no pouco tempo que me resta. No
ano passado, apresentamos um projeto de lei, mas votaram a sua
inconstitucionalidade. Apresentamos como Indicação ao Governo do
Estado como anteprojeto de lei, instituído no âmbito da rede estadual
de educação a campanha de conscientização sobre a preservação da
água e o seu uso racional na rede estadual de ensino. Não adianta
simplesmente fazer campanhas a posteriori se não tivermos a
compreensão de fazer campanhas educativas nas escolas estaduais e
municipais às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Hoje, dia 22
de março, Dia Mundial da Água, nós temos muito mais a refletir do
que a comemorar. A preservação dos nossos mananciais, nós temos
uma ampla e grande discussão a ser travada na cidade de Mirador, na
nascente do Rio Itapecuru. Nós temos audiência pública agendada
para a cidade de Mirador. Nós temos, hoje, na Casa uma discussão
sobre a água. Nós precisamos preservar os nossos mananciais em todo
o Estado do Maranhão, e faço referência também à capital. Durante a
campanha à Prefeitura de São Luís, nós tivemos a oportunidade de
conhecer algumas nascentes. E muitas delas estão totalmente
danificadas, totalmente sem preservação. E precisamos ter esse olhar
atento e cuidadoso não só hoje, mas é algo de suma importância para
todo o Estado do Maranhão, o estado do Maranhão, que é riquíssimo.
O Estado do Maranhão tem um grande potencial. Nós temos uma
grande quantidade de água  em todo o Estado do Maranhão, mas nós
temos que tomar cuidados para que  nos próximos dez, vinte anos não
tenhamos o problema da escassez. E tudo passa pela gestão. E, só para
concluir, Senhor Presidente, falando em gestão, nós somos contra a
privatização da CAEMA. Iremos lutar arduamente, defender a
CAEMA. Quando às vezes criticamos soluções para a CAEMA, e às
vezes nas sua deficiência não é para prejudicar, para dizer que está
pior, para depois fazer a privatização. Pelo contrário, é para fortalecer



QUINTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2017                                                                                     DIÁRIO DA ASSEMBLEIA10
a CAEMA. A realização de concurso público na CAEMA, que possam
ser chamados os últimos aprovados no concurso. E o fortalecimento
da CAEMA, nós somos contra a privatização da CAEMA. Em todos
os nossos pronunciamentos, posicionamentos, nós estamos destacando
isso e vamos encampar uma luta em defesa da CAEMA. Que Deus
seja louvado. Que Deus abençoe este parlamento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Glalbert Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (Questão
de Ordem) Eu fui citado pelo Deputado Wellington. Só para esclarecer,
Deputado, de nenhuma forma eu critiquei V. Ex.ª pelo trabalho que fez
pela população no Parque Vitória. O que eu falei foi que o projeto
avaliado em R$ 24 milhões a Prefeitura não tinha como executar. E ali
não é só colocar asfalto. Tem que fazer drenagem. Se não colocar a
drenagem lá no Parque Vitória, não vai adiantar colocar asfalto. Asfalto
foi colocado 3 ou 4 vezes pelo ex-Prefeito Gil Cutrim. Só que se não
fizer a parte da drenagem, nada vai adiantar, como não adiantou e vai
embora de novo. Então esse é o apelo que eu faço e até me junto a V.
Ex.ª para que o Governador Flávio Dino se sensibilize e faça parte da
drenagem assim como a recapeação do asfalto.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia,
internautas que nos assistem. Senhor Presidente, eu venho hoje à tribuna
fazer o registro da audiência pública que nós tivemos ontem no
plenarinho para discutir, Deputado Edilázio, o Projeto de Lei n.º 229/
2016, que trata da revogação da lei que instituiu o Sistema Simplificado
do ICMS para as empresas da indústria da construção civil. Estiveram
presentes nessa audiência pública: eu, o deputado Adriano Sarney, o
deputado Wellington do Curso, a ex-vereadora, Rose Sales. E para a
minha felicidade, deputado Edilázio Júnior, todos, absolutamente todos
que foram convidados, todas as entidades estiveram presentes. Só uma
não esteve presente, deputado Edilázio Júnior, e adivinhe qual foi? O
governo do estado. O governo do estado, deputado Levi, com todo
respeito que lhe tenho, que V. Exa disse ontem que é democrático, que
é aberto ao diálogo, foi o único que não esteve presente na audiência
pública. Lá estiveram presentes: o presidente da OAB-MA, Thiago
Diaz; o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção
Civil, Humberto França Mendes; o senhor Cláudio Calzavara,
presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado
Imobiliário (Ademi-MA); o senhor Jorge Luís Martins, vice-presidente
da Federação dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil do
Estado do Maranhão; o senhor Marcone Nascimento, presidente da
Associação dos Trabalhadores da Construção Civil Pesada; os senhores
Albertino Leal, Roberto Bastos e Cláudio Azevedo, representando a
Fiema; e o senhor Fábio Nahuz, representando o SINDUSCON-
Maranhão. Em que pese à ausência, deputado Levi, do secretário de
Fazenda, doutor Marcellus Ribeiro Alves, todas as entidades, e isso
está gravado, deputado Edilázio Júnior, todas essas entidades que
mencionei aqui foram contra a revogação da Lei n.º 9.094/2009 através
do Projeto de Lei n.º 229/2016. Não houve uma só exceção. E todas
essas entidades, Deputado Edilázio, sejam as ligadas à área patronal,
sejam ligadas às áreas dos trabalhadores, todas, a voz é uníssona no
sentido de que não deve haver a revogação desse projeto de lei, que é
tentado desde o ano passado aqui nesta Casa. Fica, portanto, a mensagem
ao Governo do Estado para que dialogue, para que converse. E agora
não tem mais desculpas de que o Governo do Estado não ouviu o que
pensa a categoria dos trabalhadores e a categoria dos empresários,
porque não se fez presente a essa audiência pública. E o mais hilário de
tudo isso é que ontem comentávamos sobre a questão da redução do

incentivo da alíquota para o Centro de Distribuição. E qual é a surpresa,
Deputado Adriano? Está na ordem do dia de hoje para que possamos
aprovar a urgência e conceder esse incentivo fiscal. Já pesou no bolso
dos mais pobres, Deputado Edilázio, com o aumento da conta de
energia elétrica, com o aumento da conta de telefone, de internet, dos
combustíveis, Deputado Levi, que as pessoas estão sentido agora com
a mudança dos dígitos nas bombas de gasolina e de álcool? Mas agora,
através de um requerimento de urgência, quer se conceder a diminuição
do ICMS para apenas 2%. Enquanto o povo vai pagar de 27% de
ICMS para uma única empresa, que é o que se deduz pela pesquisa que
estamos fazendo, uma vez que essa lei estabelece que só farão jus
aqueles que se considerarem centro de distribuição, o estabelecimento
comercial atacadista com capital social mínimo de R$ 100 milhões. E aí
pergunto a V. Ex.ª, deputado Antônio Pereira, será que existe algum
atacadista do bairro do João Paulo que tem capital social de R$ 100
milhões? A quem está sendo endereçado esse projeto de lei? A qual
empresa? Por isso quero finalizar me manifestando desde já que serei
contra a aprovação da urgência para esse projeto, até porque apresentei
ontem na Comissão de Constituição e Justiça uma emenda que visa,
deputado Antônio Pereira, estender esse benefício de forma escalonada
aos outros comerciais atacadistas no estado do Maranhão. Chega,
senhores deputados, de ver só o lado mais fraco sendo atacado por
esta Casa com medidas do governo do estado e ver o lado mais forte ser
beneficiado com medidas como essa que pretende a aprovação em
regime de urgência.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Léo Cunha, por cinco minutos sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO LÉO CUNHA (sem revisão do
orador) – Bom dia, presidente, deputados, deputadas, imprensa, galeria,
TV Assembleia. Presidente, hoje eu posso iniciar as minhas palavras
falando que hoje é o dia da vida por ser o Dia Mundial da Água, uma
das grandes preocupações de todas as nações hoje, pois é uma das
preocupações do presente e do futuro. Pensar sobre a água é falar
sobre o remédio natural. Quero dizer, presidente, que esta preocupação
existe nas grandes cidades e nas pequenas cidades do Brasil e do mundo
afora. Precisamos buscar uma saída. Nossos esgotos in natura estão
hoje sendo jogados nos rios naturais que estão sendo contaminados.
Então trago este clamor para que nós, juntos, possamos ajudar os
governos, seja federal, estadual ou municipal, a encontrarem uma
solução para que tenhamos sempre uma água de boa qualidade no
presente e no futuro. Estou falando essas palavras porque sou presidente
da Comissão de Meio Ambiente e hoje é um dia muito especial. O que
me traz também a esta tribuna, presidente, é referente à BR-010. Na
chegada de Imperatriz, tem uma ponte que tem mais de 40 anos, se não
me engano, é a Ponte do Cacau. Essa ponte está em estado precário.
Hoje, para você sair de Imperatriz no sentido Estreito, você leva quase
uma hora, para entrar em Imperatriz também. Quero pedir ao
superintendente do DNIT, Gerardo Fernandes, que faça uma força-
tarefa urgente para solucionar esse problema a fim de que o tráfego
volte ao normal na BR-010. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado César Pires, por cinco minutos sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe todos nós, revigore a esperança retida em
cada um aqui presente. Senhor Presidente, senhores da Mesa, galeria,
imprensa, senhores servidores, caríssimo Jota Pinto, Presidente do
meu partido, que vai assumir segunda-feira. Senhores deputados, vi
ontem, Deputado Eduardo Braide, no G1, a decisão do Presidente
Michel Temer, Deputado Edilázio, em retirar os municípios e os Estados
da Reforma da Previdência. Uma habilidade do Presidente porque viu
a dificuldade que teria de passar a Reforma pelas pressões existes
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dentro dos Estados, sobretudo, de classes organizadas como professores
e a parte militar e civil das polícias. Um gesto inteligente, o que vai
facilitar a Reforma. Quando remete aos Estados, começo a pensar que
isso, com certeza, vai cair aqui dentro do Poder Legislativo, mas eu
acho que aqui não vai encontrar resistência. Vai encontrar resistência
por quê, deputado Zé Inácio? Porque eu já vi inúmeras pessoas virem
e serem contra a Reforma Previdenciária, quando era de responsabilidade
dos deputados federais fazer. Uma pergunta eu quero deixar neste
Plenário: se o governo estadual do Maranhão, da mesma forma com
que fizeram os governos estaduais do Espírito Santo e de Santa
Catarina, vier para cá para fazer a reforma, qual será o posicionamento
daqueles que aqui vieram ser contra a reforma? Porque deveria cair nos
ombros dos deputados federais, mas, se for remetida, como vai ser
aprovada em nível federal, a responsabilidade dentro do poder estadual,
eu pergunto: e esta Casa? E aqueles que vieram aqui vão cair no
contraditório? Vão negar suas histórias ou vão ceder ou votar contra a
reforma que alcança todos nós, inclusive a mim que vou me aposentar
dentro do Estado? Mas eu tenho certeza, pelo espírito republicano do
governador Flávio Dino, pela forma com que ele vem tratando o servidor
público, de que ele vai segurar essa reforma e não vai encaminhar a
reforma da Previdência aqui no estado do Maranhão, vai proteger os
nossos servidores, vai proteger aqueles que lutaram a vida toda
guardando uma expectativa, guardando o sonho de se aposentar, se não
com o que pensavam, mas pelo menos o mínimo necessário para uma
sobrevivência digna. Assim, senhores, é que eu digo que os arautos que
defenderam aqui, que foram contra em nível nacional, porque de nada
estavam incólumes à decisão dos deputados federais. Eu espero que os
registros aqui desta tribuna sejam fidelizados também se um dia for
remetida a esta Casa a necessidade de fazer uma reforma previdenciária.
Assim eu quero pedir ao governador Flávio Dino para que ajuste cada
vez mais o nosso Estado, que segure tudo para que as pessoas possam,
no mínimo os servidores estaduais que dão apoio a ele, ter uma vida
feliz. Fica o meu registro aqui na esperança de que os Anais desta Casa
recordem de todos aqueles que vieram aqui ser contra. Eu espero que
também, se o dia chegar, eles sejam contra. Muito obrigado, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Zé Inácio, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) – Bom dia, deputados e deputadas. Senhor Presidente,
inicialmente quero parabenizar a cidade de Balsas pela passagem do
seu aniversário, aos seus 99 anos contribuindo na construção de um
Maranhão desenvolvido. Senhor Presidente, o que me traz a esta tribuna
mais uma vez é para falar sobre uma audiência pública que vamos
fazer, hoje à tarde, às 14 horas, audiência pública solicitada por mim,
a pedido da CUT, Central Única dos Trabalhadores, e do Sindicato dos
Urbanitários, que inclusive estão em mobilização aqui em frente a esta
Casa, fazendo panfletagem. Eu aproveito a oportunidade de transmitir,
em nome deles, parte do que está escrito nas suas reivindicações e no
debate que será feito hoje sobre o Dia Mundial da Água, a importância
que a água tem para todos nós que habitamos o planeta terra. Água é
direito fundamental, não pode ser tratada como mercadoria. Esse é o
tema fundamental da audiência pública de hoje. O Dia Mundial da
Água em 2017 tem um sentido de protesto e alerta em todo o Brasil
contra a privatização do setor de saneamento proposta pelo governo
ilegítimo do Michel Temer. Sabe-se também que água, bem precioso e
essencial à vida, sempre sofreu com a ação predatória do homem e com
as mazelas da má gestão dos governantes. No entanto, após o golpe no
Brasil, a situação se agrava e as ameaças de privatização do setor de
saneamento vão se tornando realidade, com mudança no seu marco
legal e outras medidas que incentivam e facilitam a participação do
setor privado. Destaque para o Programa de Concessão de Saneamento
do BNDES, que teve adesão de 18 estados da federação, inclusive aqui
o nosso Maranhão. Desde a adesão do Maranhão, o Sindicato dos

Urbanitários buscou diálogo com o governo do estado para ter um
posicionamento claro acerca do destino da Companhia de Saneamento
Ambiental do Maranhão, a Caema, e da política pública do saneamento
para o estado. É bem verdade, senhores deputados, que o governador
reafirmou, via redes sociais, que a Caema não será privatizada, mas
isso ainda não é suficiente, os desafios do setor são enormes e os
trabalhadores querem discutir a política de saneamento do Estado e a
gestão da Caema. Por isso que o Sindicato dos Urbanitários está
dizendo não à privatização. Não temos dúvidas de que os problemas a
serem enfrentados, especialmente a necessidade de universalização da
água potável para todos e todas como direito fundamental, jamais
podem ter solução na iniciativa privada, visto que o seu maior objetivo
é o lucro. Política pública de garantia de direito básico é tarefa de
governantes, é função do Poder Público e não abrimos mão disso.
Privatização é sinônimo de vantagem para empresas e prejuízos aos
trabalhadores e para a população em geral, por isso é um bem de todos,
não podem virar lucros de alguns, e esta que é a luta dos urbanitários,
por uma Caema pública e melhor. Nós estamos vivenciando, sobretudo,
como disse, o pós-golpe que ocorreu no ano passado, a retomada das
privatizações. A água, cada vez mais, se torna o bem precioso e os
empresários passam a ter um olhar visando não atender a população,
mas o lucro. E nós temos já casos aqui da Odebrecht e alguns municípios
que têm já privatizado a água no estado do Maranhão. A diferença
nessa tabela aqui que o Sindicato dos Urbanitários mostra é gritante
tanto no consumo residencial quanto os preços que são cobrados pela
Caema e os preços que são cobrados pela Odebrecht, tanto na residência
de famílias mais populares, no setor industrial, no setor comercial e
nos pequenos negócios. Há uma diferença gritante. Portanto, a audiência
pública visa debater a importância da água, a importância não só de
garantir a Caema pública, mas uma Caema estruturada que possa levar
água de qualidade para todos os maranhenses. Eu não tenho dúvidas de
que, assim como o governador já se manifestou através das redes sociais,
a privatização da Caema não entrará na agenda do governo do estado
do Maranhão. Assim, com o olhar diferenciado do que o deputado
César Pires relatou com relação à reforma da Previdência que alguns
temas serão de responsabilidade dos Estados e Municípios. Isso mostra,
deputado César Pires, a falta de convicção do governo Temer, que
recua em parte pela pressão das ruas com relação à reforma da
Previdência, demonstrando que a conta que é feita pelo governo Temer
no que diz respeito à reforma da Previdência é uma conta que não bate,
que não fecha, porque, se fosse verdadeira, ele não abriria mão de
manter na PEC que está tramitando no Congresso Federal todas as
questões que disciplinam a reforma da Previdência, não só aos servidores
públicos federais, como nos estados e nos municípios. Exatamente
pelo fato de não ter convicção dos números que são apresentados, de
não serem verdadeiros e também pelo tem por traz dessa reforma da
Previdência realmente, que é tirar direitos dos trabalhadores e
principalmente das trabalhadoras neste País.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –  Requerimento 078, de autoria do Deputado
Wellington do Curso. Requer que, depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
Clayton Noleto...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Questão de Ordem, Senhor Presidente. Encaminhar a votação, por
gentileza, logo após a sua leitura.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Logo em seguida, ao terminar de ler o conteúdo
do requerimento de Vossa Excelência, Vossa Excelência poderá utilizar
a tribuna. Informações referentes às copias integrais dos processos
licitatórios autuados ou que estejam em andamento, pareceres ou
notas técnicas, empenhos, inscrições em arrestos a pagar, ordens de
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pagamento, notas de créditos, prestações de contas, ou seja, cópias de
todos os documentos relacionados a esse pedido de contratação de
empresas para execuções dos projetos de construção de obras da
ponte do rio Gangan, ponte Pai Inácio. Esse requerimento ele foi
indeferido pela Mesa e o Deputado Wellington recorreu ao plenário e
nós vamos apreciá-lo logo após o encaminhamento feito pelo Deputado
Wellington. Lembrando aos colegas, deputados e deputadas, que não
há discussão. Em votação. Deputado Wellington para encaminhar pelo
Bloco Parlamentar Independente. Por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha os
nossos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
nosso cordial bom dia, que Deus seja louvado. Meus caros pares,
deputados e deputadas, tivemos no mês de fevereiro a presença do
secretário de Infraestrutura do Estado do Maranhão Clayton Noleto.
Na oportunidade o secretário se colocou à disposição da população do
estado do Maranhão, do Parlamento Estadual, se colocou à disposição
desta Casa. Inclusive deputado Edilázio, deputado Eduardo Braide, o
secretário se colocou à disposição para entregar todos os documentos
que se fizessem necessários das nossas solicitações e ficamos
abismados, deputado Antônio Pereira, porque a Mesa inviabilizou
essas informações. Se o secretário esteve aqui antes, há mais ou menos
20 dias, solicitamos pela Mesa um Requerimento para que ele pudesse
mandar as informações e a Mesa indeferiu, causou-nos estranheza. E
aí polemiza um assunto sem necessidade, trazemos para a tribuna,
trazemos para o plenário para que possa decidir, mas fica aqui o nosso
apelo, para os demais pares, da importância das nossas ações, das
nossas indicações, dos nossos requerimentos, isso vale para todos.
Por dois anos estive na base do governador Flávio Dino, saí da base do
governador Flávio Dino e tenho a minha atuação independente. Já era
independente, mais independente ainda. E não sou oposição ao
governador Flávio Dino, pelo contrário, as minhas ações são em defesa
da população do Maranhão. Eu tinha sim alguns cuidados por ser da
base, de alguns assuntos que eram mais delicados e esses cuidados não
permeiam mais a minha ação, a minha atuação parlamentar tendo em
vista a minha atuação independente, inclusive do bloco que participo.
E quero inclusive parabenizar, mais uma vez, o Bloco Independente na
liderança do deputado Max Barros, deputados Eduardo Braide,
Alexandre Almeida, Graça Paz, pela forma como temos conduzido as
nossas ações no Parlamento estadual. Parabenizar também o deputado
César Pires pela forma como conduziu também a votação com os
professores. Mas vamos ao teor dos pedidos, nós encaminhamos à
Prefeitura de São Luís as informações e repetimos o mesmo pedido ao
secretário Clayton Noleto. Solicitamos ao Clayton Noleto, ao secretário
de Infraestrutura, as informações das cópias integrais dos processos
licitatórios, autuados ou que estejam em andamento, pareceres ou notas
técnicas, empenhos e inscrições Restos a Pagar, ordem de pagamento,
notas de crédito, prestações de contas, cópias de todos os documentos
selecionados e expedidos de contratação de empresas para execução de
projeto de construção da ponte do rio Gangan, ou seja, da ponte Pai
Inácio. No dia que o Clayton Noleto esteva nesta Casa eu estava
ocupando este mesmo lado da tribuna e encarando, olhando, olho no
olho do secretário perguntei se teria algum problema em fornecer as
informações e o secretário Clayton Noleto, tacitamente, disse: “Não
tem problema algum. Solicite as informações que vou mandar as
informações para esta Casa”. E ao fazer uma solicitação, indicação,
requerimento, quero lembrar as V. Exas., que da mesma forma qualquer
um de V. Exas. podem solicitar informações dos órgãos públicos, então
não podemos fazer distinção. Solicitamos, ainda, cópia de estudos do
impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. E fizemos,
inclusive, referência à Constituição, à lei de acesso à informação federal,
a lei de acesso à informação estadual aprovada por esta Casa. E quero
ressaltar também, Deputado Max Barros, a Lei nº 5194, de 24 de
dezembro de 66. Enquanto durar a execução de obras, instalações e
serviços de qualquer natureza são obrigatórios à colocação e manutenção

de placas visíveis e legíveis ao público. O Estado do Maranhão está
cometendo um crime. Não tem disponibilizado placas, sinalizações
das obras em todo o Estado do Maranhão. Vou concluir, Senhor
Presidente, o Artigo 7º da Lei nº 8.666, que é a lei das licitações diz: as
licitações para execução de obras e para prestação de serviços
obedecerão aos dispostos neste artigo e, em particular, à seguinte
sequencia: as obras e os serviços somente poderão ser licitados quando
houver projeto básico aprovado pela autoridade. Ou seja, não estamos
pedindo nada de mais, só estamos pedindo que o Secretário de
Infraestrutura forneça a documentação da execução da obra da Ponte
Pai Inácio em parceria com a Prefeitura de São Luís. Senhor Presidente,
eu sei que o tempo está exíguo, V. Ex.ª, já acionou aí. Mas da mesma
forma   quando nós defendemos a população lá do Parque Vitória, nós
tivemos duas reuniões com a infraestrutura e com a Secretaria das
Cidades e nessa reunião, inclusive, falando agora com o Deputado
Glalbert Cutrim, a Secretaria de Cidades, Infraestrutura e o Governo
do Estado disseram que a obra prevê o asfaltamento, drenagem
profunda, recapeamento, abertura das vias, melhoramento e
urbanização. Isso em 2016, e se não foi feito, cabe um questionamento,
não só meu, mas do parlamento. E a população do Parque Vitória tem
reclamado. E eu estarei novamente à disposição da população do Parque
Vitoria e eu vou somar a minha voz e a voz de reclamação do Parque
Vitoria. Mas da mesma forma com base nessas informações, vamos
solicitar também do Secretário Clayton Noleto todas as informações
referentes à obra de reforma da recuperação asfáltica do Parque Vitória.
Mas o teor do pedido agora é sobre a ponte Pai Inácio, a ponte do Rio
Gangan e solicito a complacência e a benevolência e atenção dos demais
pares de todos os deputados, principalmente pela transparência, a
transparência dos nossos atos, a transparência da administração pública.
Nós temos uma Constituição e precisamos respeitar a Constituição
quando ela fala dos princípios básicos da administração pública e é
bem tácita a transparência. Se nós estamos pedindo transparência, que
o secretário possa fornecer as informações. Então solicito aos demais
pares que possam aprovar o requerimento para o Secretário Clayton
Noleto fornecer as informações referentes à construção da Ponte Pai
Inácio. Em nome da transparência da administração pública e em nome
da transparência dos nossos mandatos na Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. Era o que tinha para o momento, Senhor
Presidente, que Deus abençoe a todos.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO—Meu querido Deputado Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, o Bloco Independente pede verificação
de quórum em função de esse requerimento ser muito importante para
o deputado Othelino e o quórum está muito baixo. Então a gente pede
a V. Exa que seja verificado o quórum da sessão.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Questão
de ordem, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Edilázio, V. Exa.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (Questão de
Ordem) – Na verdade, eu queria encaminhar, senhor Presidente, mas
vamos ver se tem quórum, porque aí eu encaminho. E se não tiver
quórum não adianta.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Solicito que seja liberado o painel. É necessário
que os deputados confirmem as presenças.
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O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – O Partido
Verde encontra-se em obstrução, senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, poderia só me esclarecer qual é o item que está sendo
votado?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rogério, é o primeiro ponto da Ordem
do Dia, o requerimento do deputado Wellington, que foi indeferido
pela Mesa. Ele recorreu ao Plenário e, caso seja confirmado o quórum,
o Plenário vai apreciar o recurso do deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Eu só
pergunto, porque não entendo. Se o autor do requerimento faz um
pedido e o bloco dele se coloca em obstrução?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Solicito aos deputados presentes em Plenário,
os deputados que o desejarem que confirmem as presenças. Até agora
só tem 13 confirmações de presença.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rogério, pois não.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (Questão
de Ordem) - É como eu perguntei?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – É.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Quem
está pedindo o requerimento está em obstrução, é isso?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – É.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado
Presidente Othelino, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) – O Bloco Parlamentar Democrático também está em
obstrução? O Líder Vinícius está em Plenário?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - O Bloco Parlamentar Democrático não se
manifestou. Deputado Vinícius, o Bloco de Vossa Excelência não está
em obstrução.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) - Metade da oposição está em obstrução? A Deputada Andréa
é a líder do Bloco.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO- Embora não tenha se manifestado, creio que sim.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) - Só para alertar, e que a Mesa me corrija se eu tiver errado, o
Bloco que não está em obstrução está ausente da sessão,
consequentemente pegará falta.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Senhor
Presidente, eu acho que já passou, já concluiu o prazo para que colocasse
presença em quem está presente. Quem não colocou eu acho que a
gente já pode deixar isso para quinta-feira.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Não há quórum para a deliberação. As matérias
da Ordem do Dia de hoje ficam transferidas para a sessão de amanhã.
Requerimento à deliberação da Mesa. Deputada Nina está ausente,
fica para a próxima sessão.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO -Inscrito o Deputado Adriano Sarney. Antes de o
Deputado Adriano iniciar o seu pronunciamento, anuncio a inclusão na
Ordem do Dia da Sessão Ordinária de quinta-feira, 23 de março.
Requerimentos: 115, 116, 118, de autoria do Deputado Adriano Sarney;
Requerimento nº 117/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde;
Requerimento nº 119/2017, de autoria do Deputado Alexandre Almeida;
e Requerimento 121/2017, de autoria da Deputada Ana do Gás.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Presidente
Othelino, pela Ordem, Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Só um instante, Deputado Rafael. Também o
Projeto de Lei nº 217/2016, de autoria do Poder Executivo. Deputado
Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) - Gostaria de solicitar o tempo da Liderança do Bloco para a
Deputada Ana do Gás se manifestar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Rafael, eu já registrei aqui a sua
solicitação e peço que Vossa Excelência indique não só a Deputada Ana
que vai pela Liderança, como os outros deputados que utilizarão o
tempo do Bloco Parlamentar que Vossa Excelência lidera, que utilizarão
o tempo logo após a fala do Deputado Adriano Sarney, que utilizará o
Grande Expediente. Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, senhoras e senhores
deputados, deputadas, imprensa, galeria, telespectadores da TV
Assembleia, internautas, maranhenses. Eu hoje subo a esta tribuna,
nesse Grande Expediente, para principalmente falar do Dia Mundial,
Internacional da Água, mas como nós não temos bastante tempo e
tempo aqui é precioso, eu quero dedicar esse início da minha fala ao
Projeto de Lei de nº 224/2016, que está em tramitação nesta Casa e que
hoje nós deputados quase votamos o requerimento de pedido de urgência.
Então é importante, sobretudo, em primeiro lugar, que esse projeto
seja mais discutido com a sociedade. Deputado Eduardo Braide, já
utilizou a palavra, já falou sobre esse projeto de lei e da necessidade
também de nós discutirmos mais com os interessados finais, os
atacadistas do Maranhão. Não apenas os grandes atacadistas, que são
aqueles que serão privilegiados por esta lei, mas, sobretudo, os pequenos,
os médios e os micro-atacadistas do Maranhão. Porque eu tenho a
certeza absoluta sem medo de errar que se nós colocarmos na ponta do
lápis e nós vermos quem mais emprega no Maranhão se são os grandes
atacadistas ou a soma de todos os pequenos, micros e médios
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atacadistas, eu tenho certeza absoluta que os pequenos atacadistas
vão ganhar o troféu como os que mais empregam no Maranhão dentro
deste setor atacadista. Então é importante, e o Governador Flávio
Dino tem que ter a ciência disso, principalmente por ser um adepto ao
comunismo. Porque hoje nós precisamos incentivar e influenciar aqueles
que mais precisam, que são aqueles que são os empregados na iniciativa
privada do resto que ainda sobra, que ainda ficou no Maranhão, depois
das suas atitudes irresponsáveis de aumentar os impostos e assim
acabar, porque está acabando com a nossa iniciativa privada. Então,
esse projeto de lei, que está aqui tramitando, reduzirá para 2% o imposto
do grande atacadista, aquele que vai investir mais de 100 milhões de
reais e gerar mais de 500 empregos, aumentando o buraco entre o
grande e o pequeno, aumentando a desigualdade entre aqueles pequenos
e aqueles grandes atacadistas que aqui no Maranhão, que eu respeito,
que geram empregos também, mas que a gente não pode privilegiar os
grandes em detrimento dos pequenos. Dar incentivo ao grande e acabar
de acabar com os pequenos que estão ali pagando mais impostos, por
isso, pensando nisso, eu dei entrada, ainda no ano passado, nesta
Casa, em uma emenda para esse projeto. A emenda nivela todos os
atacadistas do Maranhão, os quais terão esse benefício de pagar 2% de
imposto. Então a minha emenda para esse projeto é a de que todos os
atacadistas do Maranhão, não apenas os que faturam mais de 100
milhões e aqueles que empregam mais de 500 funcionários, mas todos
eles terão direito ao benefício fiscal colocado aqui pelo governador
Flávio Dino. Essa emenda está na Comissão de Constituição e Justiça,
não sei se ela foi aprovada ou não, na Comissão de Constituição e
Justiça, o deputado Eduardo Braide me disse ontem que foi a favor,
mas eu não sei qual foi o resultado final, se ela foi aprovada ou não,
mas quero dizer que, se essa emenda não foi aprovada, eu quero,
Presidente, por favor, os membros da Mesa Diretora dessa Casa,
recorrer para que esta emenda, caso tenha sido reprovada na CCJ, que
ela seja votada em plenário junto com o projeto de lei que aumenta
ainda mais a desigualdade entre o pequeno e o grande atacadista. Então
vamos corrigir essa desigualdade e vamos beneficiar aqueles que geram
mais empregos no Maranhão. Nada contra aqueles grandes atacadistas,
nós temos grandes atacadistas aqui, todos nós sabemos. Temos o
Matheus, que apesar de ser maranhense, mas vendeu metade do
Matheus para um grupo internacional. Nós temos aqui o grupo do
Carrefour, que é uma rede francesa. Nada contra esses que vêm de fora
e que querem também aqui gerar emprego, nada contra. Mas nós temos
que beneficiar, sobretudo, os maranhenses, sobretudo os maranhenses.
Eu acho que a minha voz aqui é uma voz em prol dos maranhenses. Eu
sou mesmo nacionalista, sou barrista, amo o Maranhão, penso só no
Maranhão, quero o bem só do Maranhão. E é isso que eu faço, porque
é isso que eu sempre fiz. Eu tenho orgulho de ser maranhense e estou
aqui para defender o povo do Maranhão. Podem me chamar de
conservador, de barrista, de seja lá o que for, mas eu quero defender
aqui é o povo do meu Maranhão. E é por isso que eu estou aqui
presente. Muito bem, então essa foi a minha fala inicial em relação a
esse projeto de lei. Temos como consertar? Podemos consertar com
essa minha emenda. Então que ela seja corrigida dessa forma com a
responsabilidade dessa Casa. Muito bem, hoje é o Dia Mundial da
Água, é um dia importantíssimo, Deputado Rafael Leitoa, que é um
grande defensor também. Nós já fizemos muitas parceiras aqui em
relação à defesa das águas maranhenses, das águas do nosso Estado,
que consequentemente é uma questão nacional, uma questão mundial.
Nós somos privilegiados, como brasileiros, por nós termos uma das
maiores reservas de água doce do mundo, muito mais sendo maranhense,
porque temos no Maranhão também uma das maiores reservas de água
doce do Brasil. Isso é um privilégio muito grande. Eu estive agora em
Brasília que está tendo racionamento total de água, uma grande
incoerência, um grande contraste. Eu fui há pouco à Península dos
Ministros, visitar alguns políticos maranhenses e também brasileiros
que gostam da causa do meio ambiente, da água, e fui à casa de um
desses políticos na Península dos Ministros, na área mais valorizada
de Brasília, e lá estava tendo racionamento de água. Quando eu fui

lavar as mãos, no banheiro, tinha ali uma bacia de água, porque estava
racionando a água. Ora, vejam só, senhoras e senhores, deputados e
deputadas, imprensa, maranhenses de uma forma geral, nós estamos
num País que tem uma das maiores reservas de água doce do mundo,
então, como que em Brasília, a capital do nosso Estado, que tem o
maior IDH , que tem o poder ali na mão, na Península dos Ministros,
o deputado Adriano Sarney foi lavar as mãos numa bacia para não
desperdiçar a água, porque nós não temos um plano eficiente de gestão
de recursos hídricos, que é um grande absurdo, mas que nós estamos
corrigindo. Eu conversei com o ministro Sarney Filho, que é um grande
defensor e que tem feito grandes investimentos. O Ministério do Meio
Ambiente vai investir mais de R$ 40 milhões em bacias hidrográficas e
certamente muitos desses recursos virão para o Maranhão, porque ele
está privilegiando o Maranhão e na grande maioria dos recursos, porque
ele sabe e conhece as necessidades nossas daqui do Maranhão,
principalmente os nossos problemas ambientais. E ele está atuando
fortemente para que a gente possa, sim, superar esse problema cada
dia que passa. Mas eu quero falar um pouco da minha atuação aqui na
defesa das águas maranhenses. Eu estou aqui há dois anos apenas
como deputado estadual e a questão da água é uma bandeira também
minha muito forte nesta Casa. No primeiro ano como deputado estadual,
eu fiz inúmeras audiências públicas aqui nesta Casa para salvar os rios
da grande Ilha de São Luis, da grande ilha do Maranhão, desculpem
errei, não é grande Ilha de São Luis, aqui se fala errado. Lá atrás, nos
idos lá do início do nosso Estado se chamava a grande ilha de a grande
ilha do Maranhão, porque é uma grande ilha do Maranhão. E por que
ela é grande ilha de São Luís se aqui nós temos, Deputado Cabo Campos,
Paço do Lumiar, nós temos São José de Ribamar, nós temos a Raposa.
Porque chamar de grande ilha de São Luís? Aqui é a grande ilha do
Maranhão, nós temos que pensar de forma integrada, de forma
metropolizada, a grande ilha do Maranhão, que é onde temos aqui a
maior concentração de pessoas dentro desta ilha. Numa ilha frágil que
estamos, com problemas enormes de lixo, problemas enormes de
mobilidade urbana, mas também muito problema de água. Aqueles rios
que eu quando criança, e eu sou jovem, não faz muito tempo isso,
umas duas décadas atrás mais ou menos, vi aqueles rios cheios e nós
nos banhávamos naqueles rios e que hoje não existem mais. Hoje viraram
lixões, são rios que viraram lixões. Então fizemos audiências públicas
aqui, inúmeras audiências públicas, convidamos secretários do governo
do estado, alguns vieram, outros não vieram, agora justiça seja feita, o
secretário de Meio Ambiente sempre vem à nossas audiências públicas
e sempre o cobramos a respeito da questão dos rios. Que não é apenas
a questão da água potável, mas é uma questão de saúde pública. É uma
questão de saúde pública porque os rios poluídos acabam desovando
nas águas que se tornam poluídas e que são poluídas, as praias são
poluídas. Não adianta o governo fazer propaganda enganosa e dizer
que as praias não são poluídas, porque as praias são poluídas. Existem
momentos e janelas em que existe a balneabilidade e que você pode,
segundo alguns laudos da Secretaria de Meio Ambiente, você pode
tomar banho naquelas praias. Mas as praias são poluídas e em alguns
momentos, algumas janelas aqueles determinados pontos você pode
tomar banho, estão próprios para banho naquele momento preciso,
naquela hora precisa, naquele dia preciso. Por isso que é importante
que o governo estadual sempre faça testes de água constante,
semanalmente, porque hoje pode estar própria para banho, amanhã
pode estar imprópria para banho. Bom, por que isso? Porque como
todos nós sabemos a grande ilha só tem 4% do seu esgoto tratado,
quando tiver 100% do seu esgoto tratado nós podemos considerar,
talvez, que as praias vão ficar 100% despoluídas e 100% com
balneabilidade a todo tempo, a todo momento. Muito bem, estou falando
aqui do tratamento de esgoto agora, chegamos a isso, a água era tão
abrangente, ela pega tantos aspectos que chegamos agora no tratamento
de esgoto. Tratamento de esgoto na ilha, o que está acontecendo? O
governo do estado que uma coisa sabe fazer, propaganda. Os caras são
bons de propaganda, meu amigo! Pense em um cara que é bom de
propaganda, que leu todos os livros e que é professor, doutor na
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faculdade e se chama Márcio Jerry, secretário, de fato, de Comunicação.
Esse aí é professor, puxa lá, ele é professor, porque ele leu todos os
livros, desde a época do nazismo, passou pelo comunismo até a
atualidade. Propaganda nazista é o que ele mais sabe fazer. Então o que
ele fez? Eles estão querendo contornar e fazer o seguinte: ‘hoje no
Maranhão em São Luís, na ilha 4% do esgoto é tratado e com o governo
comunista vamos aumentar esse valor para 70%’. E aí todo mundo que
está aqui, a massa induzida por essa propaganda acha que o governo
comunista vai fazer toda essa transformação. Só que ele não diz é que
os recursos do PAC Saneamento, recursos federais, que já estão sendo
investidos desde o governo Roseana Sarney. Porque assim, o governo
estadual diz o seguinte: ‘querem que resolvemos o problema do
Maranhão em dois anos’. Mas não, eles acham que tudo que foi deixado
aqui, que a Roseana deveria ter resolvido tudo em um ano, porque
quando ela cortou a Via Expressa e todos aqueles que passaram na Via
Expressa viram ali a ETE, a Estação de Tratamento de Esgoto do
Vinhais, quando ela cortou aquela Via Expressa apareceu ali aquela
grande obra que estava sendo feita pelo PAC Saneamento, pela CAEMA
ali e que já estava praticamente pronta, que já tinha sido até pré-
inaugurada pela governadora Roseana Sarney, aí chega o Flávio Dino e
diz que ele vai tratar o esgoto. Ou seja, não vamos agora dizer que é o
governador Flávio Dino que vai tratar esse esgoto. Já existe um projeto
do PAC do Saneamento Básico que está aí, que está sendo investido,
que está sendo destinado e que já foi destinado desde o governo Roseana
Sarney para a construção de Estações de Tratamento de Esgoto do
Vinhais, do Anil e outros elevadores de tratamento de esgoto. Então é
um processo que está sendo feito para tratar o esgoto da ilha. O deputado
Adriano está fazendo defesa aqui? Não, não estou fazendo defesa,
estou fazendo justiça. Então existe essa questão e esse PAC do
Saneamento que começou no governo do PT e que está sendo continuado
pelo governo do Michel Temer, pelo governo do PMDB.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado
Adriano, quando possível, me conceda um aparte?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Vou lhe
conceder, só para finalizar essa minha análise. Muito bem. Então essa
é a questão real do que está acontecendo em relação à questão do
saneamento básico e tudo isso. Muito bem. Mas voltando um pouquinho
para a nossa atuação aqui, então fizemos audiências públicas para
tratar dos rios da grande ilha do Maranhão, tratamos da despoluição
das praias do Maranhão, tratamos também da questão do rio Balsas
que está morrendo, da APA, das nascentes do rio Balsas, fomos até
Balsas para tratar desse assunto para que o governo estadual consiga
levantar recursos de compensação ambiental para que a gente possa
fazer um grande trabalho nas APA’s do rio Balsas. A grande verdade é
que todos os rios do Maranhão estão realmente em uma situação
precária, estão morrendo. Tive com o Ministro Sarney Filho. E o que
o Ministro Sarney Filho disse o seguinte. Eu fui cobrá-lo e o Ministro
Sarney Filho disse o seguinte: “olha, eu, como ministro, eu posso
trabalhar, eu posso incentivar, eu posso fazer o que são dos rios
federais”. As bacias hidrográficas, que são poucas, você pega ali o
Tocantins e vocês pega o Gurupi. Então são poucas as federais, mas
são importantes que estão ali, que ele já destinou e vai destinar recursos
para que a gente possa tratar desse assunto. Agora tem as bacias estaduais
que estão sendo trabalhadas. Inclusive, nesta Casa, estamos fazendo
excelentes trabalhos aqui em relação à Organização da Sociedade Civil,
para que a gente possa trabalhar nessas bacias de forma muito objetiva.
Muito bem e, assim, como várias, eu também escrevi aqui e graças a
Deus essa casa votou e aprovou, e o Governador, justiça seja feita,
aqui foi um dos poucos projetos de lei no começo do meu mandato que
deu procedimento, não vetou. Porque no começo do mandato eu estava
mais light, estava mais tranquilo, aí teve dois projetos de lei que eu
consegui aprovação do Governador Flávio Dino. Depois, quando eu
comecei a rasgar o livro dele aqui, ele brecou geral, vetou. Mas o que eu
posso fazer? O povo me elegeu para fiscalizar o Governo Estadual.

Quem não gosta de oposição fica chateado, mas quem consegue viver
no estado democrático de direito de forma correta entende que o trabalho
da oposição é fazer oposição, é fiscalizar, não é reclamar, é fiscalizar.
Nós estamos fazendo nosso trabalho e talvez o maior trabalho que nós
podemos fazer hoje na posição de oposição é esse, Deputado Edilázio,
Deputada Andréa. Por que o que nós podemos fazer? O governo não
nos dá Emenda para comprar ambulância e o que podemos fazer? Nós
não temos acesso à secretarias direito, porque lá o atendimento é
mínimo, não querem nos atender direito, então o que nós podemos
fazer? Nós podemos fazer... Projeto de lei ele veta. Ele vetou agora. Eu
aprovei seis projetos de lei meus aqui nesta Casa. Ele vetou até projeto
do Dia Estadual de Consciência das Doenças Mentais ele vetou
parcialmente. Até o projeto que eu fiz aqui do Dia Estadual da Poesia,
o Governador vetou. Isso vai ser objeto de um próximo pronunciamento
que eu vou fazer aqui, daqui a quinze dias, eu vou discorrer todos os
vetos que o Governador fez com os meus projetos. Isso é um absurdo,
vetar um projeto do Dia Estadual da Poesia, que eu fiz em parceria
com a Academia Maranhense de Letras. Eu até aqui agradeço ao
Deputado Leitoa que era presidente da CCJ e que eu sentei com ele e
conversei com ele. Eu disse: Rafael, pelo amor de Deus, Deputado,
vamos aprovar nossos projetos aqui. E ele teve, ele trabalhou e nós
aprovamos nossos projetos. Mas o Governador vetou todos os seis
ou totalmente ou parcialmente, um grande absurdo. Mas eu vou
discorrer em outro horário aqui. Esse projeto de lei, essa lei que hoje é
lei, graça a Deus, Lei n º 10.309, que teve o apoio nesse caso do
Governador Flávio Dino, ela estabelece diretrizes para programa
estadual de conscientização, conservação e uso racional da água. Então
esse meu projeto de lei , essa minha lei que hoje é lei, foi um grande
avanço em relação à questão da economia de água, um grande avanço
legislativo. Nós temos agora que pegar o que é legislativo, o que está no
papel e colocar em prática para toda a sociedade, mas, nela, ela é
bastante interessante e aqui ela discorre em várias questões em relação
à economia de água, a questão da conservação e ela traz uma luz
legislativa, muito boa em relação à questão da preservação da água, a
defesa da água que é um bem que economistas no futuro sempre dizem,
a água amanhã, ela vai ser o petróleo de hoje, porque a água é essencial,
o petróleo você precisa para colocar no seu carro, mas a água você
precisa para abastecer você mesmo, senão você morre. Então, a água
ela vai ser de extrema importância. Então, essas questão são
importantes, amanhã mesmo, o Ministro Sarney Filho vai estar aqui
em um evento de amanhã.

A SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Deputado, se
V. Ex.ª puder me conceder um aparte, eu gostaria muito.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Vou lhe
passar o aparte, deputado Cabo Campos.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado
Adriano, eu também estou na vez.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Vou lhe
passar primeiro. E aí, inclusive o Ministro Sarney Filho estará vindo
amanhã aqui e pela manhã vai participar de um evento do Dia da Água,
da Semana da Água, à tarde vai, ele tem um programa grande, que é o
Programa Água Doce, que é o programa do Ministério do Meio
Ambiente, que é um convênio com o Governo do Estado, então ele está
fazendo isso com todos os Estado do Brasil e não poderia ser diferente
no Maranhão. Então, apesar de ser oposição ao governador Flávio
Dino, ele não é oposição à população do Maranhão, pelo contrário, ele
está do lado da população do Maranhão. Então, o que vai acontecer?
Ele vai dar apoio ao Programa Água Doce, que é um convênio com o
Governo Flávio Dino, com o Governo do Estado do Maranhão, mas
mesmo assim por ser até mesmo recurso do Ministério e tudo isso, nós
vamos fiscalizar também o governo para saber se o governo vai aplicar
de forma coerente, eficiente os recursos do Água Doce que o Ministério
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e o Ministro está mandando de forma muito democrática e de forma
extremamente republicana, diferente de uns outros governantes que
tratam como se fazer oposição fosse uma coisa interditada, uma coisa
que seja proibida. Mas é isso aí, eu tenho inúmeras ideias em relação à
questão da água que serão discutidas em outras audiências públicas e
projetos de lei que nós vamos continuar atuando como, por exemplo,
os produtores de água, nós temos que incentivar e aí em nível nacional,
os colegas aqui que estão pleiteando uma cadeira para deputado federal
no ano que vem, vamos trabalhar a questão em nível federal dos
produtores de água, nós temos que recompensar aqueles que protegem
os olhos de água nós temos que recompensá-los por aquele trabalho de
guardar, não é só aquele que planta, mas aquele que guarda, aquele que
guardar o olho d’água, aquele que guardar aquela nascente, ele tem que
ser recompensado por ser um produtor de água, esse é um conceito
novo, mas é um conceito superinteressante que está aí. Um amigo meu
voltou agora de Israel, que lá eles têm uma tecnologia muito grande, em
Israel, Deputado Cabo Campos, que lá as nascentes de rios são
protegidas pelo exército israelense. Ninguém entra! Lá tem um
bunkerzão enorme que ninguém entra ninguém chega perto dos olhos
d’água, Deputado Rafael Leitoa, ninguém chega perto e é assim que
deveria ser aqui no Maranhão e nós estamos caminhando para lá e um
dia nós vamos chegar lá, porque nós  precisamos primeiro dar o valor
e o valor  nós vamos começar a dar  esse  valor, aqui nesta Casa,  e
espalhar  isso para  todo o  Maranhão, com certeza. Concedo o aparte
ao Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) –
Obrigado, Deputado Adriano Sarney. Primeiro, parabenizar Vossa
Excelência por trazer este tema importante à tribuna, principalmente
no Grande Expediente, nós precisamos de mais discussões a respeito
do tema e de mais enfrentamento, principalmente, Deputado Adriano,
da nossa classe política. E aqui eu quero puxar para que todos nós
como deputados estaduais a gente faça aqui uma conscientização dos
gestores municipais que assumiram agora, não dá mais para gente fazer
política eleitoral com a água, que é o que  acontece  infelizmente  no
nosso Estado. Aqui, infelizmente, no nosso Estado, nós gerenciamos a
abundância. Ao contrário do Ceará que gerencia seca. Por quê? Porque
o Maranhão, graças a Deus, é abundante em água, mas isso está se
esgotando, prova são estudos que têm do Rio Itapecuru, eu já  falei
isso várias vezes, que  já,  nos  últimos vinte  anos, perdeu  60%  da  sua
capacidade  de  abastecimento, que é o rio que  abastece  a grande  Ilha.
Em 20 anos! Daqui a 20 anos, não vai ter mais o Rio Itapecuru! Como
é que os ludovicences, a Grande Ilha, vai se abastecer de água?  Então,
o que é que eu quero colocar com isso? É que água é um bem com
dotação econômica, não dá mais para o gestor captar uma água do rio
ou perfurar um poço, fazer o tratamento, fazer a distribuição e não
tarifar a água, não fazer uso correto e racional da água, porque aí nós
vamos desperdiçar as nossas maiores reservas. Primeiro, os nossos
lençóis, depois os nossos rios. O senhor colocou a questão importante
e fundamental do tratamento do esgoto, também temos que fazer a
questão do tratamento porque senão nós vamos matar a água que nós
vamos captar. Com relação a essa obra que Vossa Excelência colocou,
realmente é uma obra que foi iniciada não no governo Roseana, começou
esse processo ainda na época do Dr. Jackson, na elaboração dos projetos
e tudo. Até porque ninguém consegue fazer uma obra de esgoto daquela
envergadura em dois anos. E aqui volto até ao que discutimos na tribuna,
que coloquei a inauguração da ETE, fiz uma crítica construtiva à TV
Mirante, que V. Exa inclusive achou que eu queria pautar o sistema.
Não, é porque a TV Mirante tem uma função social também, porque
ela atinge praticamente todos os municípios do Maranhão. E quando
há a notícia positiva, independente de quem seja o executor da obra, o
governador Flávio Dino inaugurou e, diga-se de passagem, está
mantendo o sistema, com toda a dificuldade que a CAEMA atravessa,
isso também tem que ser ressaltado. Mas também, obviamente, não fiz
aqui... o sistema deveria colocar que foi uma obra construída também
no governo anterior, sem problema nenhum. O que eu quis dizer? É
que matérias positivas também são importantes para o nosso Estado e

isso elevou a nossa capacidade de tratamento da ilha em 40%. Ou seja,
a gente deixa de estampar um vergonhoso índice de 4%, melhoramos,
mas precisamos avançar, inclusive fazendo a capacitação e politização
dos nossos gestores. Mas esse tema é tão grande, não quero ocupar
tanto seu debate. Hoje à tarde vamos ter uma Audiência Pública aqui
na Casa, que V. Exa inclusive colocou, quero ressaltar o empenho e o
trabalho do ministro Sarney Filho. Tive a oportunidade de estar junto
com V. Exa, no Ministério do Meio Ambiente, e ele se mostrou com
total atenção à preocupação hídrica do nosso Estado, tanto que estará
sexta-feira, no Palácio dos Leões, juntamente com o governador Flávio
Dino assinando aqui um convênio chamado Programa Água Doce para
várias cidades do interior do Estado. Então reconheço aqui o trabalho
e a luta, que tenha outra oportunidade de ser ministro e de fazer muito
também pelo nosso Estado, que já está fazendo. Mas essa discussão,
deputado Adriano, vamos levar para agora à tarde para a gente continuar,
pelo menos no dia de hoje que é o Dia Mundial da Água, para a gente
continuar essa discussão e esse debate. E parabéns pelo seu
pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Muito
obrigado, deputado Rafael Leitoa, que é um grande defensor. Passar a
palavra agora ao deputado Cabo Campos.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Se der
tempo, V. Ex.ª poderia me conceder um aparte?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – E após o
Deputado Cabo Campos, o Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (aparte) –
Deputado Adriano Sarney, V. Ex.ª está de parabéns, mais uma vez, por
trazer um relevante tema para esta Casa, ademais no grande expediente.
Como diria, Deputado, Guilherme Arantes: “Terra, planeta água”. E
nós temos aqui no Maranhão essa abastança de água que, infelizmente,
não está sendo aproveitada da melhor maneira possível. Vi alguma
coisa com relação à questão da água, a política sobre água que estão
fazendo aí. Novecentos e trinta e oito milhões de reais estão sendo
gastos por ano no Brasil e os nossos brasileiros não têm tido acesso à
água, que é um bem comum para todos. Só de carro pipa. E nós temos
que realmente combater essa política que, infelizmente, não está dando
a oportunidade para os nossos brasileiros. Mas eu quero, a minha
pergunta já foi até mesmo respondida por V. Ex.ª, quando eu fizer a
pergunta, no que diz respeito àquilo que efetivamente o seu pai como
Ministro, e eu quero também parabenizá-lo. Eu não vou entrar aqui na
questão política da coisa, porque eu vejo os avanços do Governo
Flávio Dino. Eu vejo a boa vontade do Ministro, que é o seu pai. Eu
vejo o seu empenho aqui na Casa. E minha função aqui, comandante, se
for até possível, é amenizar tudo para que a nossa população maranhense
tenha melhores dias com relação à água. Eu quero assim fazê-lo. Eu
quero o parabenizar, dizer que nós temos no Maranhão um Batalhão
de Polícia Ambiental, que pode ser mais reforçado ainda com efetivo.
Nós sabemos que nós somos o menor efetivo da Polícia Militar do
Brasil. O Batalhão Ambiental também fica nessa mesma situação. Mas
nós podemos reforçar também a proteção dos nossos mananciais. E
parabéns, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA – Deputado
Adriano Sarney, me conceda um aparte, por favor? Peço à Mesa mais
um tempinho.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Eu vou
conceder com a paciência e o favor da Mesa ao Deputado Antônio
Pereira logo depois do deputado Sérgio Frota. E muito obrigado pelo
seu aparte. Certamente, deputado Cabo Campos, enriqueceu muito o
nosso pronunciamento. Obrigado.
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O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (aparte) –

Obrigado, deputado Adriano Sarney. Primeiro um tema importante
para um dia importante, pois hoje se comemora o Dia Mundial da
Água. V. Ex.ª traz essa grande discussão para esta Casa. A água é de
grande importância, mas como tudo na natureza humana, às vezes,
quando tem excesso, como é o caso do Maranhão e do Brasil, você
passa a valorizá-la pouco. Então, talvez e com o desenvolvimento dos
países, a gente vê os países mais desenvolvidos onde, por exemplo, V.
Ex.ª mesmo citou a questão da proteção das nascentes, claro que isso
traz um custo e fica mais caro, ou seja, quanto mais desenvolvido o
país, mais a preservação e a valorização da água, preservação das
nascentes e a valorização da água, mas mais cara ela fica. Então é
preciso ter essa consciência aqui também no Maranhão e no Brasil.
Essa questão que o deputado Cabo Campos acabou de falar parece até
ser um paradoxo, uma vez que, se não me engano, sete ou oito bilhões
de reis está sendo o valor daquela obra da transposição do São Francisco,
no máximo dez bilhões de reais, e se gasta com carro-pipa, com
transporte da água, se gasta quase um bilhão por ano, ou seja, em sete,
oito, dez anos, você faria uma transposição só com o recurso gasto
com transporte. Então, aqui no Maranhão, nós estamos vendo essas
questões aí todas, as questões da Caema, as questões do governo, a
posição desta Casa em relação a isso, mas nós temos que entender que
esse é um bem precioso, valioso e que cada vez mais vai fica escasso.
Portanto, vai ficar mais caro. Nós temos que ter essa conscientização
e fazer uma boa gestão dos nossos recursos hídricos para que possa
atingir os nossos filhos, nossos netos num custo que realmente seja
exequível. Muito obrigado!

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Muito
obrigado, Deputado Antônio Pereira, também que é um grande defensor
destes temas, aqui nessa Casa. Deputado Sérgio Frota.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA (aparte) –
Deputado Adriano Sarney, inicialmente, eu gostaria de parabenizá-lo
por tratar na tribuna deste tema relevante, que é a água, dizer que, na
minha opinião, nós precisamos passar de tratar água só em seminários
e em reuniões e realmente abordar o tema com políticas públicas
consistentes. Nós temos hoje no Comando do Ministério do Meio
Ambiente o Deputado Sarney Filho que já ocupa o cargo pela segunda
vez com bastante competência, em dois governos, governos diferentes
e distintos e tem uma preocupação e conhece realmente e tem expertise
no setor. Então, a minha solicitação seria esta, que V. Exa., que é um
deputado jovem, vem de uma família política e exerce o seu mandato
com muita competência, que a gente passe do discurso, seminário para
gente realmente discutir a política pública de conservação das nascentes
dos rios, da preservação dos rios. E, em segundo lugar, V. Exa. também
falou do aniversário da cidade de Balsas, eu tenho laços pessoais com
Balsas porque Balsas foi alçada à condição de cidade pelo meu avô
materno, pai da minha mãe, que foi deputado estadual por 4 legislaturas
consecutivas e depois prefeito de Balsas. Então, gostaria de parabenizar
esta cidade das mais importantes do Estado, produtora de soja, uma
cidade progressista, e dizer que nós temos que voltar a discutir mais a
questão da água aqui como representantes do povo do Estado
Maranhão. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY- Muito
obrigado, Deputado Sérgio Frota. Muito obrigado ao Presidente em
exercício Deputado Fábio Macedo, que nos deu esse tempo extra para
conceder os apartes. E acho que posso finalizar este meu
pronunciamento que certamente ecoará pelos quatro cantos do
Maranhão, de forma muito efusiva, até porque hoje eu vejo no interior
do Maranhão uma preocupação muito grande com nossos rios, e,
certamente, trará  uma reposta desta Casa para esse problema grande
que nós estamos encarando neste momento no Maranhão, certamente,
nós vamos continuar fazendo nosso papel nesta Casa de cobrar, de
fiscalizar, de fazer audiências públicas, mas também de fazer projetos

de lei importantes para que a gente possa avançar neste sentido. E feliz
Dia da Água para todos vocês! E viva a água doce!

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, Deputado Wellington, Questão de Ordem. Usar o
Tempo da Liderança do Bloco Parlamentar Independente, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Deputado
Presidente Fábio Macedo, a Deputada Ana Gás, eu já havia solicitado
o Tempo da Liderança para a Deputada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Então, Deputado Wellington, logo após a
Deputada Ana do Gás, V. Ex.ª usa, pois ela já havia solicitado.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
Presidente, Deputado Edilázio, logo após o Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
presidente, pelo Bloco Unidos pelo Maranhão, por gentileza, o
Deputado Levi Pontes, por 10 minutos, e o Deputado Antônio Pereira,
por 10 minutos também.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Com a palavra, a Deputada Ana do Gás, pela
Liderança do Bloco, por cinco minutos.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS (sem revisão da
oradora) – Senhor Presidente em Exercício Deputado Fábio Macedo,
colegas deputados, galeria, você que nos assiste pela TV Assembleia,
internautas, imprensa, povo do Maranhão. Venho aqui hoje ressaltar a
importante visita e o convite que a mim foi solicitado na última sexta-
feira dia, 17, para formação, para ser madrinha da turma Flávio Dino
de Castro e Costa, na cidade de Presidente Dutra, de 129 policiais,
Deputado Cabo Campos. Junto com o prefeito de Capinzal, que foi
padrinho também desta turma. Ficamos muito felizes em participar na
companhia também do Comandante Geral, Coronel Pereira. A
importância de mais segurança para o povo do Maranhão, concluindo
um número acima de mais de mil e duzentos policiais que foram
chamados agora, mais soldados. Parabenizo também o Secretário de
Segurança, o Governador Flávio Dino por essa iniciativa de estar
aumentando esse efetivo. Quero também agradecer a visita surpresa do
nosso Secretário de Educação, Felipe Camarão, ao meu município Santo
Antônio dos Lopes. Infelizmente, por coincidência de horário, não
pude recepcioná-lo, mas tenho certeza que foi muito bem recebido.
Pela tão sonhada reforma da nossa escola estadual Dr. Genésio Rego,
Eu venho aqui agradecer em nome do povo de Santo Antônio dos
Lopes, dos alunos e dos pais que esperavam bastante. Eu fiz
requerimentos em 2015, 2016. Sabemos das demandas e das
dificuldades que teve e algumas prioridades em escolas estaduais,
porque alguns municípios foram atendidos como o município de Dom
Pedro, município de Gonçalves Dias na nossa região, a pedido também
do Deputado Fábio Macedo. Mas graças a Deus, essa reforma vai
acontecer, já está acontecendo desde segunda-feira, agora último dia
20. Ontem também eu estive, e queria agradecer o convite do município
de Turiaçu, acompanhando a entrega de mais uma Escola Digna, a
Escola Municipal Batista Amorim, no povoado Bananal. Nós estivemos
também visitando o Hospital Geral, um hospital de 50 leitos.
Esperamos que logo, em breve aquela população venha usufruir de
serviços médicos e de saúde, porque é de extrema importância até pela
distância que tem e a dificuldade em atendimento em saúde naquela
região. Eu fiquei muito feliz em saber que logo, logo vamos poder
contar com a abertura deste hospital no município de Turiaçu, para
poder atender a população do Município e as regiões como o município
de Amapá, Carutapera será de extrema importância a abertura. Pode
também acompanhar as obras do Programa Mais Asfalto pelo qual
estão sendo implantados mais de cinco quilômetros de asfalto naquele
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município. Parabenizar as lideranças que me receberam, o secretário
Clayton Noleto que estava lá também, o deputado Othelino que
direcionou uma emenda de uma ambulância para aquele município, o
pastor Branco que me recebeu também com muito carinho, o vereador
Leandro, enfim, todas aquelas pessoas que me fizeram aquele convite
e que sabem que estou lutando, cobrando, solicitando também para
que sejam solucionadas e atendidas algumas situações lá naquela região.
Venho também colocar a entrega da Escola Centro de Ensino Euclides
Riberio, que recebeu uma grande reforma no município de Mirinzal.
Parabenizar também o secretário de Educação, Felipe Camarão, que
tem feito assim um grande esforço para atender essas reformas, porque
são mais de mil reformas, mais de mil escolas no estado do Maranhão
necessitando, cobrando. A gente sabe da cobrança que o secretário tem
recebido não só dos deputados, mas dos prefeitos, dos alunos e dos
diretores, porém, o importante é que isso vai chegar e tem chegado ao
povo do Maranhão, na área da educação, em especial a esses alunos
que aguardam esta reforma. Gostaria também de registrar hoje a
importante visita do nosso secretário de Infraestrutura, deputado Fábio
Macedo, que, em 2015, fiz uma Indicação da tão sonhada conclusão da
nossa MA-026 que liga o povoado Triângulo, localizado em Dom
Pedro, ao povoado Dezessete, em Codó, que resultará em grandes
melhorias ali para nossa região, facilitará o acesso entre as cidades
Governador Archer, Gonçalves Dias, Santo Antônio dos Lopes
municípios vizinhos, essa tão sonhada reforma dessa MA, eu fiz essa
Indicação, V. Exa. também fez essa Indicação, como é deputado votado
na região, e hoje o nosso Secretário de Infraestrutura está lá no
Dezessete, a pedido daquela comunidade, a solicitação dele, daquelas
pessoas para que a gente possa ver a conclusão e logo, logo, em breve,
o nosso Governador Flávio Dino entregando essa importante obra no
Estado do Maranhão e tão sonhada na nossa região. Então, deixo aqui
meu abraço. Quero agradecer imensamente às pessoas que me receberam.
Agradecer à turma que me chamou para ser madrinha em Presidente
Dutra. Agradecer o município de Turiaçu, no qual estive ontem lá.
Agradecer também ao Secretário de Educação, ao Governador Flávio
Dino que não tem medido esforços para atender as necessidades do
povo do Maranhão em todas as áreas, na  Saúde, na Infraestrutura e na
Educação. Muito obrigada, colegas.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Wellington do Curso, pela liderança
do Bloco Parlamentar Independente, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas que nos
acompanham através da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom dia,
que Deus seja louvado. Guardo em mim a sinceridade e a retidão, por
quanto eu espero em ti, Senhor. Salmo 25:21. Todas as veredas do
Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua
aliança e seus testemunhos. Salmo 25:10. Palavra do Senhor, mensagem
na manhã de hoje do nosso Pastor Otoniel Martins Lopes. Que Deus
seja louvado e que Deus abençoe o Estado do Maranhão e que abençoe
o seu povo. Senhor Presidente, nós apresentamos duas proposições
em defesa dos Policiais Militares do Estado do Maranhão e do Corpo
de Bombeiros. Como Presidente da Comissão de Administração Pública
e Seguridade Social e Relações de Trabalho, nós teremos uma grande e
ampla discussão no Estado do Maranhão no ano de 2017. Primeiro, na
letra E, da Comissão, das ações da Comissão de Administração Pública,
fala do regime jurídico dos servidores públicos e civis e militares ativos
e inativos e também fala da organização e funcionamento do sistema de
previdência social do Estado do Maranhão. Ou seja, amplas discussões,
ontem o Presidente da República, Michel Temer, retirou da reforma
previdenciária os servidores públicos do Estado. Quando se fala de
servidores públicos, fala de servidores públicos, civis e militares. Então
nós teremos uma ampla, Deputado Edilázio, uma ampla discussão
nesse Parlamento com relação à reforma da previdência e que sai da
esfera federal e vai cair no nosso colo, na Assembleia Legislativa, na

esfera estadual. E eu já tenho me aperfeiçoado sobre o tema, tenho
estudado sobre o tema, já participei de dois treinamentos e seminários
em Brasília sobre o tema, até porque há a necessidade por conta da
Comissão de Administração Pública desta Casa. Nós teremos esses
embates, essas discussões e iremos travar com o parlamento estadual,
com os servidores públicos, com a sociedade e com a população. E
apresentamos um projeto de decreto legislativo que discute sobre os
militares, Bombeiros e Policiais Militares. Nós já temos essa discussão
desde o dia 21 de fevereiro e apresentamos no dia 15 de março à
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. E aí faz referência aos
militares na Constituição. Observa-se, porém, que essa iniciativa
divulgada pelo Poder Executivo de afastar os militares do texto da
PEC-287 não surte os efeitos desejados. Ou seja, em alguns momentos
tentam retirar dos policiais militares e civis, desvinculando das forças
armadas, e em outros momentos colocam vinculados às forças armadas.
Nós precisamos discutir esse tema, trazer esse tema. E apresentamos
o projeto de decreto legislativo, nós parlamentares. E, para quem não
sabe, nós temos a possibilidade de fazer emenda à Constituição. Nós
precisamos da aprovação de 21 deputados, da metade dos deputados
que assinem os documentos. Ela já esta na CCJ tramitando e com
certeza passará no Plenário desta Casa. Eu creio que não haverá objeção
nenhuma, principalmente, porque é em defesa dos militares.
Apresentamos também, Deputado Edilázio, que já recebeu até um
número, o Projeto de Lei nº 41, que dispõe sobre horário especial de
trabalho do policial e do bombeiro estudante e matriculado no
estabelecimento de ensino superior. Ou seja, em alguns momentos, o
policial militar tem que se humilhar para que o seu comandante imediato
ou comandante da guarnição ou do Batalhão possa liberá-lo para que
ele vá à faculdade. E eu tenho conhecimento de casos dessa situação.
Fui sargento do Exército durante 15 anos. Inclusive, Deputado Edilázio,
um policial militar no Estado de São Paulo teve que recorrer à justiça
para poder estudar. Olhem o absurdo! Um policial militar, para poder
estudar, teve que recorrer à justiça, porque não estava sendo liberado.
Então esse projeto de lei é de suma importância, beneficia os policiais
militares e Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão obrigando o
Estado a liberá-lo. Ter um horário especial de trabalho ao policial
militar e bombeiro militar e matriculado em estabelecimento de ensino
superior será concedido mediante requerimento do interessado dirigido
ao titular do órgão onde ele tem exercício. Não estou dizendo que o
policial militar do Maranhão esteja sendo perseguido, só estamos
garantindo, através da legislação, que o policial militar do estado do
Maranhão e do Corpo de Bombeiros, o militar e o bombeiro tenham
garantidos por lei a obrigatoriedade de poder estudar e fazer um curso
superior. Então são dois projetos que apresentamos hoje em defesa da
Polícia Militar do Estado do Maranhão e em defesa do Corpo de
Bombeiros. Mais uma vez o deputado Wellington nas suas ações em
defesa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Maranhão. É o
que tinha para o momento, senhor Presidente, que Deus seja louvado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Deputado Edilázio pela liderança do Partido
Verde, por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) - Bom dia Presidente, deputados, deputadas, galeria, aqueles
que nos assistem pela TV Assembleia, imprensa. Presidente, venho na
verdade aqui falar do programa eleitoral ontem do Partido Comunista
do Brasil, que foi vinculado em rede nacional e que teve como garoto
propaganda o nosso governador, o governador do Estado do Maranhão,
e como cenário a nossa capital. E, deputada Andréa Murad, o que foi
válido desse programa foi apenas o cenário do nosso Centro Histórico,
apesar de degradado e abandonado pelos entes públicos é de uma
beleza extraordinária. Da mesma forma como foi também retratado o
nosso folclore, onde nós vimos ali o Bumba Boi, vimos também o
Tambor de Crioula, folclore este que é desprezado por este governo,
por este governador, uma vez que existem brincadeiras, deputado
Antônio Pereira, que desde o mês de junho do ano passado ainda não
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receberam seus cachês. Da mesma forma, quando fez agora o Réveillon
aqui da nossa capital, ele trouxe uma artista comunista que participou
da campanha do mesmo para ser beneficiada com o dinheiro público.
Mas faltaram muitos temas nesse programa eleitoral de ontem, e eu
queria aqui relatar alguns temas para ficar a dica para o governador
Flávio Dino, a fim de que ele possa incluir, no próximo programa
eleitoral, por exemplo, as nossas praias poluídas que ele não falou.
Não falou do jeito comunista de administrar, perseguindo os seus
adversários, perseguindo aquele que não reza a cartilha do comunismo.
Não falou do dia de ontem mesmo, a prisão de um secretário adjunto
do mesmo que tomava conta das penitenciárias do estado, que vem
tendo, continuamente, fugas. Certo dia, derrubaram o muro com um
caminhão. Os presos sendo tratados de forma degradante. Ele não
citou a corrupção no governo dele, da assessora que foi demitida pegando
propina de índio, deputada Andréa Murad. Ele não falou da forma
comunista de usar, exacerbadamente, os aviões e os helicópteros
públicos, ele que tanto mal falava hoje não sabe mais o que é andar pelo
chão, só anda por cima gastando dinheiro público, fazendo cada vez
mais aditivos nesses contratos e aumentando o valor gasto com
aeronaves. Ele não falou da segurança pública, do programa “Mais
Assalto”. Mês retrasado tivemos quase 80 assaltos a coletivos em
nossa capital. Ele não falou das explosões de bancos, dia sim e dia não,
em nosso Estado. Ele não falou do sucateamento das nossas viaturas e
muitas sem poder rodar por falta de combustível no interior. Ele não
falou das mortes de militares que vêm ocorrendo como nunca houve
em nenhum governo. Ele não falou da saúde pública, deputada Andréa,
saúde essa que se encontra abandonada. Saúde essa que é aqui mostrada
por V. Exa com superfaturamento em cima de medicamentos. Saúde
essa que não vem funcionando e vem dando calote em funcionários na
parte trabalhista onde os mesmos não recebem 13º e nem férias Ele não
falou da educação. Educação que ele rasgou aqui semana passada, o
Estatuto dos Educadores, que foi mal falado pelos professores que se
encontravam aqui presentes. Ele esqueceu de falar no programa ontem,
da infraestrutura. Nossas MA’s, posso citar a MA que vai de Vitória
do Mearim até Pinheiro, que corta toda a nossa Baixada, abandonada
em buracos a céu aberto. A Secretaria de Infraestrutura cujo secretário
esteve aqui, mas que não esclareceu nada, que não tem transparência,
que tinha um funcionário exercendo, de forma ilegal, a sua profissão
naquela secretaria, esqueceu de falar também, para encerrar, Senhor
Presidente, do nosso governo do imposto que aumentou o ICMS
daqueles que mais precisam, que usam a internet, que usam combustível,
que usam a TV a cabo, a energia elétrica, aumentou o ICMS e vai
aumentar também para o material de construção. Esse é o governo
comunista. Ele foi garoto propaganda porque é o primeiro, único e
espero que seja o último governador comunista do nosso País. Esse
programa que passou ontem deveria ter sido veiculado no dia 1º de
abril, que seria muito melhor para todos nós. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Por falta de quórum necessário e nada mais
havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

Resumo da Ata da Vigésima Terceira Sessão Ordinária
da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
vinte e um de março de dois mil e dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Fábio Macêdo.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael

Leitoa.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Professor

Marco Aurélio.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Alexandre Almeida,  Antônio Pereira, Bira
do Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor

Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio
Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz,
Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha,  Nina Melo,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Rogério Cafeteira,
Sousa Neto, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e
Zé Inácio. Ausentes: Ana do Gás, Andréa Murad, Edivaldo Holanda,
Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Max Barros, Othelino Neto,
Paulo Neto, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Roberto Costa, Sérgio
Frota e Stênio Rezende. O Presidente em exercício, Deputado Fábio
Macêdo declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto
bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado e do
expediente encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a palavra
aos Deputados Júnior Verde, Wellington do Curso, Rafael Leitoa,
Doutor Levi Pontes, Rigo Teles, Vinícius Louro e Josimar de
Maranhãozinho. Não havendo mais oradores inscritos no Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
a discussão e votação, em único turno do Veto Total encaminhado
através da Mensagem Governamental nº 117/2016, ao Projeto de Lei nº
220/2016, de autoria do Deputado Alexandre Almeida, que denomina
de “Governador Luiz Rocha” o Terminal Rodoviário de São Luís, com
parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania à
manutenção do veto. Antes da discussão, o Deputado Alexandre
Almeida, autor do Projeto de Lei nº 220/2016, pediu verificação de
quórum. O Presidente em exercício, sugeriu que a verificação fosse
feita depois da discussão e o Deputado Alexandre Almeida insistiu
para que fosse feita antes, justificando que caso não houvesse quórum,
o Veto não seria votado e ele não teria nova oportunidade em defender
seu Projeto. O Presidente em exercício, acatou o pedido e a verificação
foi feita constando-se a presença de trinta deputados. Na sequência, o
Deputado Alexandre Almeida, iniciou a discussão justificando sua
propositura como uma forma homenagear o ex-Governador Luiz Rocha,
solicitando de seus pares a rejeição do veto. Dando prosseguimento
aos trabalhos, na forma do Art. 243 do Regimento Interno, o Presidente
em exercício, colocou em votação nominal o Veto que foi mantido.
Votaram pela manutenção do veto os Deputados: Bira do Pindaré,
Carlinhos Florêncio, Doutor Levi Pontes, Edson Araújo, Fábio Macêdo,
Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Stênio Rezende, Valéria Macêdo
e Zé Inácio, perfazendo um total de 14 votos. Votaram pela derrubada
do veto os Deputados Adriano Sarney, Alexandre Almeida,  Antônio
Pereira, César Pires, Edilázio Júnior, Eduardo Braide, Graça Paz,
Josimar de Maranhãozinho, Nina Melo, Sousa Neto, Vinícius Louro e
Wellington do Curso, perfazendo um total de 12 votos. Comunica-se
ao Governador do Estado. Em seguida, foram aprovados os
Requerimentos nsº 106 e 107/2017, de autoria dos Deputados Sousa
Neto e Alexandre Almeida, solicitando que seja realizada uma Sessão
Solene em homenagem aos 30 anos de Aniversário da TV Mirante, em
data a ser agendada; Requerimento nº 109/2017, de autoria da Deputada
Francisca Primo, subscrito pelos Deputados Adriano Sarney, Alexandre
Almeida, Edilázio Júnior, Eduardo Braide, Wellington do Curso e Sousa
Neto encaminhando Mensagem de Congratulações à população do
Município de Barreirinhas pela comemoração da passagem de seu 79º
(septuagésimo nono) ano de emancipação política que ocorrerá no
próximo dia 29 de março; Requerimento nº 110/2017, de mesma autoria,
no mesmo sentido à população do Município de Santa Luzia pela
passagem de seu 56º (quinquagésimo sexto) aniversário que ocorrerá
no próximo dia 26 de março, subscrito pelo Deputado Eduardo Braide.
Sujeito a deliberação da Mesa, foi deferido o Requerimento nº 108/
2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney, solicitando que seja
justificada sua ausência das Sessões Plenárias realizadas nos dias 06,
07, 08 e 09 de março do corrente ano, para acompanhamento de
descendente por motivos de saúde, conforme atestado médico, e
também por motivo de viagem oficial realizada à Brasília. Na forma do
Art. 113 do Regimento Interno foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs 112/2017, de autoria
da Deputada Nina Melo, 113/2017, de autoria do Deputado Othelino
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Neto e 114/2017 de autoria do Deputado Fábio Macêdo . No primeiro
horário do Grande Expediente ouviu-se o Deputado Eduardo Braide.
No tempo dos Partidos e Blocos ouviu-se o Deputado Rogério Cafeteira
falando pelo tempo do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão e
pela Liderança deste Bloco, o Deputado Eduardo Braide falando pelo
Bloco Parlamentar Independente e pela Liderança deste Bloco e a
Deputada Valéria Macêdo que falou pelo Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e
lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado, será devidamente
assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 22 de março de 2017.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 21 DIAS DO MÊS DE MARÇO   DO ANO  DE 2017,  ÀS  8
HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTESA OS SENHORES DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
LEVI  PONTES
EDUARDO BRAIDE
FRANCISCA PRIMO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 046/2017 – Emitido à  MENSAGEM  GOV. Nº

096/2016 –  VETO PARCIAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 022/
2016, que  DISPÕE sobre a obrigatoriedade de acesso        à cozinha de
estabelecimentos que comercializam alimentos para consumo, como
restaurantes, bares, lanchonetes, fast food, hotéis, motéis, casas
noturnas e congêneres, no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras
providências, de iniciativa do Senhor Deputado JOSIMAR DO
MARANHÃOZINHO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado LEVI PONTES
DECISÃO: APROVADO por maioria, pela MANUTENÇÃO

do Veto Parcial, nos termos do voto do Relator, contra o voto do
Senhor Deputado   Eduardo Braide.

PARECER Nº 050/2017 – Emitido à MENSAGEM  GOV. Nº
098/2016 –  VETO TOTAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 002/
2016,  que TORNA obrigatória a oferta de acompanhamento médico
nas especialidades de geriatria e gerontologia nos asilos e instituições
similares, públicos ou privados, de longa permanência para idosos e dá
outras providências, de iniciativa  do Senhor Deputado SÉRGIO
FROTA.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado  LEVI PONTES
DECISÃO: APROVADO por maioria, pela MANUTENÇÃO

do Veto Total, nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor
Deputado Eduardo Braide.

PARECER Nº 052/2017 – Emitido à  MENSAGEM  GOV. Nº
104/2016 –  VETO TOTAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 139/
2016,  que INSTITUI o “Biênio da Matemática 2017-2018 Gomes de
Sousa” no Maranhão e dá outras providências, de iniciativa  do Senhor
Deputado BIRA DO PINDARÉ.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado LEVI PONTES
DECISÃO: APROVADO por maioria, pela MANUTENÇÃO

do Veto Total, nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor
Deputado    Eduardo Braide.

PARECER Nº 054/2017 – Emitido à  MENSAGEM  GOV. Nº
118/2016 –  VETO PARCIAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 175/
2016, que INSTITUI no Calendário Oficial do Estado do Maranhão, o

mês de “Julho Amarelo” de conscientização da importância do combate
às hepatites viriais e dá outras providências,  de iniciativa  da Senhora
Deputada VALÉRIA MACEDO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: APROVADO por maioria, pela MANUTENÇÃO

do Veto Parcial, nos termos do voto do Relator, contra o voto do
Senhor Deputado    Eduardo Braide.

PARECER Nº 058/2017 – Emitido à MENSAGEM  GOV. Nº
119/2016 –  VETO TOTAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 194/
2016, que DISCIPLINA a veiculação impessoal de publicidade e
propaganda do Governo Estadual e dos Municípios, seus respectivos
Poderes e Entidades da Administração Indireta,  de iniciativa  do Senhor
Deputado CÉSAR PIRES.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO por maioria, pela MANUTENÇÃO

do Veto Total, nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor
Deputado Eduardo Braide.

PARECER Nº 059/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
021/2017 – INSTITUI o Dia Estadual de Combate e Prevenção ao
Câncer de Colo de Útero  e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON  DO CURSO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 060/2017 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 003/2017 – CONCEDE Título de
Cidadã Maranhense à senhora ELIANA ALMEIDA, Coordenadora
do Escritório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)
em São Luís-Ma.

AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 061/2017 – Emitido ao PROJETO DE

DECRETO  LEGISLATIVO Nº 001/2017 –  APROVA a apresentação
à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à Constituição Federal
visando alterar o inciso I, e suas alíneas “a” e “b”, do art. 159 da
Constituição Federal, para o fim de modificar a composição do Fundo
de Participação dos Estados e do Distrito Federal e do Fundo de
Participação dos Municípios.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma de Projeto

de Resolução Legislativa, nos termos do voto da Relatora.
PARECER Nº 063/2017 – Emitido ao PROJETO DE

DECRETO  LEGISLATIVO Nº 003/2017 –  APROVA a apresentação
à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à Constituição Federal
visando alterar os arts. 166 e 198 da Constituição Federal, para o fim
de estabelecer que a união destine, no mínimo 10% (dez por cento) da
sua receita corrente bruta às ações e serviços públicos de saúde,
excluindo do cômputo deste percentual as emendas parlamentares ao
orçamento federal.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma de Projeto

de Resolução Legislativa, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 065/2017 – (EM REDAÇÃO FINAL) – Emitido

ao  PROJETO DE LEI Nº 187/2016 – DISPÕE sobre a produção,
distribuição e comercialização de embalagem de cimento, no âmbito do
Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado JOSIMAR DO MARANHÃOZINHO
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto da Relatora. Foi dada à matéria a forma adequada, nos termos do
art. 210, do Regimento Interno.
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PARECER Nº 066/2017 – (EM REDAÇÃO FINAL) – Emitido

ao  PROJETO DE LEI Nº 201/2016 – FICA instituído o “Dia Estadual
do Festejo de São Sebastião”, no Município de Carutapera no Estado
do Maranhão.

AUTORIA: Deputado JOSIMAR DO MARANHÃOZINHO
RELATOR: Deputado EDUARDO BRAIDE
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator. Foi dada à matéria a forma adequada, nos termos do
art. 210, do Regimento Interno.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 22 de Março de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

RESENHA DA VOTAÇÃO DE PROPOSIÇÕES DE LEI NA
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE

SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABALHO

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DO TRABALHO, REALIZADA AOS 22 DIAS DO
MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2017, ÀS 08 HORAS E 30
MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO
FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
Deputado Wellington do Curso - Presidente e Relator
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Edson Araújo
Deputado Levi Pontes
Deputado Rafael Leitoa

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 001/2016 – Emitido ao Projeto de Lei n° 221/

2016, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação,
composição e o funcionamento do Conselho Estadual de Economia
Solidária do Maranhão – CEESOL, e dá outas providências.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado WELLINGTON DO CURSO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 002/2016 – Emitido ao Projeto de Lei n° 012/

2017, de autoria do Poder Executivo, que Institui o Centro Integrado
de Justiça Juvenil de São Luís – CIJJUV, vinculado à Secretaria de
Estado de Direitos Humanos e Participação Popular – SEDIHPOP.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado WELLINGTON DO CURSO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  23 de março  de 2017.

NADJA FERREIRA DA SILVA
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 001/2017

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do mérito do Projeto de Lei nº 228/2016,

de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que Dispõe sobre os
direitos dos usuários dos serviços e das ações de saúde no Estado e dá
outras providências.

Destaca-se que, o referido Projeto já tramitou na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, obtendo o parecer de
constitucionalidade, legalidade e juridicidade favorável (Parecer nº 026/
2017).

Em síntese, o presente projeto de lei tem por objetivo ratificar
a garantia dos direitos da população quanto ao acesso aos serviços de
saúde no Estado do Maranhão.

Com efeito, alinhado à “Carta dos Direitos dos Usuários da
Saúde”, do Ministério da Saúde, o projeto de lei em tela segue os
princípios básicos de cidadania que asseguram ao brasileiro o ingresso
com dignidade nos sistemas de saúde, de caráter público ou privado.

Por enfocar os direitos dos usuários ao serviço de saúde, o
presente Projeto de Lei atende ao princípio da finalidade da
Administração Pública, pois visa garantir os direitos da população, em
especial no tocante aos momentos de fragilidade de física e emocional
que possam se encontrar as pessoas que buscam por atendimento
médico.

A finalidade do Estado é a promoção do bem comum, e para
atingir essa finalidade, o Estado desenvolve inúmeras atividades, cada
qual buscando tutelar determinada necessidade pública.

Diante do exposto, verifica-se, pois, que o Projeto de Lei é
oportuno e conveniente, pois o momento é adequado, satisfaz o interesse
público e, também, a proteção dos interesses dos particulares,
objetivando a melhor prestação de serviço.

VOTO DO RELATOR:
O presente Projeto de Lei foi considerado meritório, razão

pela qual opinamos pela sua aprovação.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação do

Projeto de Lei nº 228/2016, nos termos do voto do relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 22 de março de 2017.

Deputado Levi Pontes- Presidente
Deputado Antônio Pereira- Relator
Deputado Edson Araújo
Deputado Fábio Braga
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

P A R E C E R Nº 001 /2017

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei n° 221/

2016, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação,
composição e o funcionamento do Conselho Estadual de Economia
Solidária do Maranhão – CEESOL, e dá outas providências.

Destaca-se que, o referido Projeto já tramitou na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, obtendo o parecer de
constitucionalidade, legalidade e juridicidade favorável (Parecer nº 033/
2017).

O presente Projeto de Lei tem por finalidade realizar a
interlocução e buscar consenso em torno de políticas e ações de
fortalecimento da economia solidária no Estado, propondo critérios
para seleção e priorização de programas e projetos a serem
implementados e/ou financiados no âmbito da Política Estadual de
Fomento à Economia Solidária – PEFES.

Com efeito, o Conselho de que trata o presente projeto, será
composto por várias secretarias estaduais e organizações da sociedade
civil, com apoio administrativo e recursos consignados no orçamento
da Secretaria do Estado do Trabalho e de Economia Solidária – SETRES.
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Os conceitos de Economia Solidária envolvem atividades

econômicas sustentáveis, baseadas em cooperação e com foco no
desenvolvimento local e em relações sociais equitativas. Ao ultrapassar
o aspecto puramente econômico, as atividades de comércio justo, de
consumo responsável e de cooperativas perpassam por cultura,
educação e ação política para obter transformação social.

As propostas das organizações de economia solidária vão além
de geração de renda, buscam aliar cooperação, preservação de recursos
naturais e relações interpessoais justas e emancipadoras.

Analisando a proposição de Lei nº 221/2016, proposta pelo
Governo do Estado do Maranhão, que dispõe sobre a criação,
composição e o funcionamento do Conselho Estadual de Economia
Solidária do Maranhão, observa-se a importância da mesma para o
bem estar da sociedade maranhense, tendo em vista os preceitos da
economia solidária avocada no projeto de lei.

Ao buscar atender os interesses da coletividade, o projeto de
lei em tela está alinhado ao princípio da finalidade, pois com a criação
do Conselho Estadual de Economia Solidária do Maranhão, o governo
objetiva promover e fortalecer ações de economia solidária, o que trará
à sociedade benefícios quanto aos aspectos econômicos, sociais e de
meio ambiente.

Por oportuno, a análise de mérito se resume na conveniência e
oportunidade da matéria tratada no projeto, ou seja, se a lei é o meio
adequado para atingir o objetivo almejado e se possui relevância e
interesse público.

Em virtude dessas considerações acima, o projeto de Lei em
análise deve prosperar em sede de análise de mérito legislativo no
âmbito desta Comissão. Assim sendo, somos pela sua aprovação.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do presente Projeto

de Lei, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e
oportunidade, bem como satisfeita a adequação administrativa da
proposição.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública, Seguridade

Social e Relações de Trabalho, votam pela aprovação do Projeto de Lei
nº 221/2016, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 22 de março de 2017.

Deputado Wellington do Curso - Presidente e Relator
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Edson Araújo
Deputado Levi Pontes
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

P A R E C E R Nº 002 /2017

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei n° 012/

2017, de autoria do Poder Executivo, que Institui o Centro Integrado
de Justiça Juvenil de São Luís – CIJJUV, vinculado à Secretaria de
Estado de Direitos Humanos e Participação Popular – SEDIHPOP.

Destaca-se que o referido Projeto já tramitou na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, obtendo o parecer de
constitucionalidade, legalidade e juridicidade favorável (Parecer nº 040/
2017).

O Centro de Integrado de Justiça de que trata o presente projeto,
dará cumprimento a uma diretriz da política de atendimento aos direitos
da criança e do adolescente prevista no inciso V do art. 88 do Estatuto

da Criança e do Adolescente, tendo como objetivo fundamental a
celeridade ao atendimento do adolescente a quem tiver sido imputada
autoria de ato infracional, como bem esclarece a mensagem
governamental.

Por oportuno, a análise de mérito se resume na conveniência e
oportunidade da matéria tratada no projeto, ou seja, se a lei é o meio
adequado para atingir o objetivo almejado e se possui relevância e
interesse público.

O projeto, em comento, é conveniente, oportuno e de alta
relevância para a sociedade, pois visa atender o adolescente a que
tenha sido atribuída autoria de ato infracional, por meio da integração
operacional do Poder Judiciário, Ministério Público Defensoria Pública,
SEDIHPOP, Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP e
Fundação da Criança e do Adolescente FUNAC/MA. Portanto a
proposição de lei é meritória.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do presente Projeto

de Lei, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e
oportunidade, bem como satisfeita a adequação administrativa da
proposição.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública, Seguridade

Social e Relações de Trabalho, votam pela aprovação do Projeto de Lei
nº 012/2017, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 22 de março de 2017.

Deputado Wellington do Curso - Presidente e Relator
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Edson Araújo
Deputado Levi Pontes
Deputado Rafael Leitoa

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 249/2017

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
o que consta do MEMO nº 40/2017-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores, RUBENS PALTANIN
FILHO, matrícula nº 1605195, DELSON SANTOS CAMPOS,
matricula nº 257915, MARIA DO CARMO ALVES DE SOUZA,
matrícula nº 155499 e JARDEL MALHEIROS DA SILVA, matrícula
nº 1392422, para sob a presidência do primeiro, constituírem a
Comissão Especial de Inventário  Patrimonial desta Assembleia
Legislativa.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua
publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 07 de março

de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente. Deputado
RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STENIO REZENDE
- Segundo Secretário

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 250/2017

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
o que consta do MEMO nº 41/2017-DA.,
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R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores, MARIA DO CARMO
ALVES DE SOUZA, matrícula nº 155499, RUBENS PALTANIN
FILHO, matrícula nº 1605195, DELSON SANTOS CAMPOS,
matricula nº 257915 e JARDEL MALHEIROS DA SILVA, matrícula
nº 1392422, para sob a presidência do primeiro, constituírem a
Comissão Permanente de Baixa patrimonial desta Assembleia
Legislativa.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua
publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 07 de março

de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente.
Deputado RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STENIO
REZENDE - Segundo Secretário

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 251/2017

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
o que consta do MEMO nº 42/2017-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores, RUBENS PALTANIN
FILHO, matrícula nº 1605195, NILENE PEREIRA GUIMARÃES,
matrícula nº 1407329, DELSON SANTOS CAMPOS, matricula nº
257915, MARIA DO CARMO ALVES DE SOUZA, matrícula nº
155499, VALTERLAN OLIVEIRA DA COSTA, matrícula nº 1629666
e JOSÉ    PAULO FREITAS DE CARVALHO MELO, matrícula nº
1603885, para sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão
de Avaliação dos Bens existentes no acervo patrimonial desta
Assembleia Legislativa.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua
publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 07 de março

de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente. Deputado
RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STENIO REZENDE
- Segundo Secretário

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO FINAL DA
LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016-CPL/AL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3451/2016-AL. A
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -
CPL torna público o julgamento e classificação das propostas de preços
da licitação em referência, cujo objeto trata da contratação de empresa
para elaboração de estudos e projetos de engenharia e arquitetura, para
construção do Edifício do Complexo de Serviços da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, ficando assim a classificação das
proponentes: a) Classificadas: - 1º lugar: POLO ARQUITETURA E
CONSTRUÇÃO LTDA; - 2º lugar: HERMES FONSECA E CIA.
LTDA. b) Desclassificadas: - C3 ARQUITETURA E EXECUÇÃO
DE PROJETOS LTDA; e - ELROS ARQUITETURA E
CONSTRUÇÕES LTDA. Os autos do processo estão com vista
franqueada aos interessados na sede da Comissão Permanente de
Licitação – CPL, para interposição de recurso, observado o prazo de
05 (cinco) dias úteis, contado da publicação deste Aviso, nos Diários
Oficiais do Estado e da ALEMA no dia 24 de março de 2017. São Luís,
22 de março de 2017. CATARINA DELMIRA BOUCINHAS LEAL.
Presidente da CPL
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