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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20/03/2018 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE: Deputado Dr. Levi Pontes

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20.03.2018

I - PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

PRIMEIRO TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 262)

1. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 002/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO JÚNIOR VERDE,
SUBSCRITA PELA TERÇA PARTE DOS DEPUTADOS, QUE
ACRESCENTA DISPOSITIVOS AO ART. 51 DA CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO PARA DISPOR SOBRE O PODER
REGULAMENTAR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO MARANHÃO, IMPONDO LIMITAÇÕES E
ESTABELECENDO MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA . TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM
QUALIFICADO. – INSCRITO PARA DISCUTIR O DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO, 10 MINUTOS COM DIREITO A
APARTES.

II - PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO (MP. NºS 264/17)
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

2. PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 002/2018, DE
AUTORIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA ORIUNDO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 264/2017
(MENSAGEM Nº 121/2018), QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO
DE TRANSFORMAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES POLICIAIS
MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
ACATANDO EMENDA OFERECIDA PELA REFERIDA
COMISSÃO, EM CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 6º
DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 450/2004. – RELATOR
DEPUTADO PROFº. MARCO AURÉLIO.

III – MEDIDA PROVISÓRIA EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO -
ÚNICO TURNO

QUANTO A ADMISSIBILIDADE E O MÉRITO
(Art. 7º da RL Nº 450/04)

3. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 265/2018 (MENSAGEM Nº
122/2018), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE ALTERA
O EFETIVO DISPOSTO NO QUADRO DE CARGOS EFETIVOS
DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA
CCJC, PELA ADMISSIBILIDADE E MÉRITO, EM
CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 450/04. – RELATOR DEPUTADO GLALBERT
CUTRIM.

IV – PROJETOS DE LEI 1º E 2º TURNOS – REGIME DE
URGÊNCIA – REQ. (Nº 060 E 061/2018).

4. PROJETO DE LEI Nº 026/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, QUE INSTITUI NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO, A DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS
“DISK 100”, PARA DENÚNCIA DE PRÁTICAS DE ABUSO E
EXPLORAÇÃO À CRIANÇAS, ADOLESCENTES E VIOLÊNCIA
CONTRA IDOSOS E DO “DISK 180” PARA DENÚNCIA DE
PRÁTICAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER AO FINAL
DAS PROPAGANDAS TELEVISIVAS DO GOVERNO DO
ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DEPENDE DE PARECER DAS COMISSÕES TÉCNICAS.

5. PROJETO DE LEI Nº 027/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO
DA SEMANA DE COMBATE À PEDOFILIA NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DEPENDE DE PARECER DAS COMISSÕES TÉCNICAS.

V – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

6. REQUERIMENTO Nº 086/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
BOM JARDIM, PELA PASSAGEM DE SEU 51º
(QUINQUAGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE
MARÇO DE 2018. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO A AUSÊNCIA
DO AUTOR EM PLENÁRIO.

7. REQUERIMENTO Nº 087/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, QUE REQUER, DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
SANTA INÊS, PELA PASSAGEM DE SEU 51º
(QUINQUAGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE
MARÇO DE 2018. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO A AUSÊNCIA
DO AUTOR EM PLENÁRIO.

8. REQUERIMENTOS NºS 091, 092 E 097/2018, DE
AUTORIA DOS DEPUTADOS WELLINGTON DO CURSO,
CABO CAMPOS E JÚNIOR VERDE, RESPECTIVAMENTE, QUE
REQUEREM, DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA
ENVIADA MENSAGEM DE APLAUSOS AOS SOLDADOS PM
DANILO PESTANA PINHEIRO E HEBERTH DE JESUS SILVA
BARROS, LOTADOS NO BATALHÃO TIRADENTES, QUE NO
DIA 18 DO CORRENTE, QUANDO DE FOLGA, RESGATARAM
COM VIDA, UMA CRIANÇA DE 7 MESES QUE HAVIA SIDO
ARREMESSADA PELA MÃE NO LAMAÇAL PRÓXIMO A
PONTE DO SÃO FRANCISCO.

VI - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

9. REQUERIMENTO Nº 093/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, SEJA CONCEDIDO O ABONO DAS FALTAS, DURANTE
SUAS AUSÊNCIAS NAS SESSÕES DOS DIAS 28 DE FEVEREIRO
E 01, 05, 06, 07, E 08 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, EM
VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DO MEU
COMPARECIMENTO NESTA CASA, CONFORME SE VERIFICA
NOS ATESTADOS MÉDICOS, EM ANEXO.

10. REQUERIMENTO Nº 094/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE PESAR Á
FAMÍLIA DE DANILO RAPOSO MARTINS, VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ
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GONZAGA DO MARANHÃO, QUE FALECEU NO DIA 13 DE
MARÇO DO ANO EM CURSO.

11. REQUERIMENTO Nº 096/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE PESAR Á
FAMÍLIA DE LUIZ ARTHUR CARVALHO DE SOUSA
MILHOMEM, VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA
DO NORTE/MA, QUE FALECEU NO DIA 18 DE MARÇO DO
ANO EM CURSO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 20/03/2018 – SEGUNDA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 052/18, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a inadimplência do
imposto sobre propriedade de veículos automotores – IPVA.

2. PROJETO DE LEI Nº 053/18, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
cobertura de locais públicos ou privados onde ficam depositados ou
estacionados veículos e motocicletas apreendidos em virtude de Lei e
dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 054/18, de autoria do Senhor
Deputado Rogério Cafeteira, que determina a realização periódica e
obrigatória de vistoria técnica por profissionais legalmente habilitado
a ser realizadas em condomínios, prédios, casas, residenciais, comerciais
públicos e privados, incluindo estruturas, fachadas, empenas, marquises,
telhados e obras de contenção de encostas, bem como todas as suas
instalações, cria o Laudo Técnico de Vistoria Predial (LTVP) no Estado
do Maranhão e dá outras providências.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 018/18,
de autoria do Senhor Deputado Cabo Campos, que concede Medalha
de Mérito Legislativo “Sargento Sá” ao Soldado Heberth de Jesus
Silva Barros e dá outras providências.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 019/18,
de autoria do Senhor Deputado Cabo Campos, que concede Medalha
de Mérito Legislativo “Sargento Sá” ao Soldado PM Danilo Pestana
Pinheiro e dá outras providências.

PRIORIDADE 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/18, enviado

pela Mensagem Governamental Nº 017/18, que regulamenta o Fundo
Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.

2. PROJETO DE LEI Nº 048/18, enviado pela Mensagem
Governamental Nº 018/18, que institui o Programa de Atendimento
Integral à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar.

3. PROJETO DE LEI Nº 049/18, enviado pela Mensagem
Governamental Nº 019/18, que dispõe sobre a composição, a
organização, as atribuições e o funcionamento do Conselho Estadual
de Saúde – CES/MA, e dá outras providências.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 050/18, de autoria do Senhor

Deputado Raimundo Cutrim, que considera de Utilidade Pública Centro
Educacional Comunitário Adonay Cruzeiro de Santa Barbara, com
sede no Município de São Luís, no Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 051/18, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública a Câmara
de Dirigentes Lojistas de São Luís (CDL).

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 017/18,
de autoria do Senhor Deputado César Pires, que concede a Medalha
Manoel Beckman ao engenheiro agrônomo Raimundo Coelho de Sousa.

PRIORIDADE 3ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 046/18, enviado pela Mensagem

Governamental Nº 016/18, que concede isenção do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS às operações de saídas internas com frutas

frescas realizadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
optantes do Simples Nacional.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 047/18, de autoria do Senhor

Deputado Zé Inácio, que considera Patrimônio Cultural-Imaterial a
Peça Teatral Paixão de Cristo do Município de Pedreiras, Estado do
Maranhão.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 19 DE MARÇO DE 2018.

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

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

Cutrim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Stênio

Rezende.

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

I – ABERTURA.

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

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

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

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 052 / 18

Dispõe sobre a inadimplência do imposto sobre
propriedade de veículos automotores – IPVA
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Art. 1º - A inadimplência do Imposto sobre Propriedade de

Veículos Automotores - IPVA, não poderá ser usada pelo Poder
Executivo, como motivo impeditivo para que os proprietários dos
veículos possam, junto ao DETRAN, vistoriar, inspecionar quanto às
condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa e
licenciar veículo para a obtenção do Certificado de Registro e
Licenciamento Anual, conforme prescreve o inciso III do Art, 22 do
Código de Trânsito Brasileiro - CTB ( Lei nº 9.503/1997 ).

Parágrafo Único - O DETRAN deverá fazer constar, caso
exista inadimplência, no ato da vistoria tratada no caput, no Certificado
de Registro e Licenciamento do Veículo, os exercícios onde ocorreram
a inadimplência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Plenário Nagib Haickel, 19 de março de 2018. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O não pagamento do IPVA - Imposto sobre a Propriedade de

Veículos Automotores - hoje em dia, vem sendo motivo impeditivo,
para que os proprietários de veículos, procedam suas respectivas
vistorias de quaisquer espécies.

Tal procedimento, vai de encontro a um princípio fundamental,
previsto no inciso LV do artigo 5º da Constituição da República
Federativa do Brasil, que garante a todo cidadão litigante em processo
judicial ou administrativo o direito a ampla defesa e ao contraditório.

O Estado, tem o direito de inscrever o nome do proprietário do
veículo inadimplente, no Cadastro da Dívida Ativa, e, não, apreender
um bem pessoal, sem a instauração do devido processo legal, cerceando
todos os meios de defesa do Cidadão.

Tal atitude, extrapola o chamado Poder de Polícia do Estado,
distorcendo por completo o conceito do Estado Democrático de Direito.

Ressalto, que a vistoria anual, tem também a finalidade de
proteger a segurança do condutor do veículo e a de terceiros, uma vez
que o carro deixa de ser vistoriado por inadimplemento de IPVA, este
estaria colocando a segurança coletiva em risco.

A proposta ora apresentada, tem por objetivo permitir que o
proprietário inadimplente de veículo automotor, possa conduzir o
referido veículo sem incorrer em ilegalidade, cumprir os procedimentos
administrativos existentes e ao mesmo tempo ter o Estado do Maranhão
o direito de cobrar o que lhe é devido.

Diante do acima exposto apresentamos este projeto para
finalmente adequar a nossa legislação a essa nova realidade e colocar a
população maranhense a frente nessa matéria e contando com o
empenho de todos os deputados, esperamos aprovação dessa
propositura por esta casa.

Plenário Nagib Haickel, 19 de março de 2018. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 053 / 18

Dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura de
locais públicos ou privados onde ficam depositados
ou estacionados veículos e motocicletas
apreendidos em virtude de lei e dá outras
providências.

Art. 1º Ficam obrigados os estabelecimentos públicos ou
privados localizados no Estado do Maranhão, responsáveis pelo
depósito de veículos e motos apreendidos em virtude de lei, a
estacionarem ou depositarem os referidos bens em local coberto.

Art. 2º Os estabelecimentos já existentes terão o prazo de 06
(seis) meses para se adequarem às exigências desta Lei, sob pena de
cassação do alvará de funcionamento.

Parágrafo único. Até a efetiva implantação da cobertura de que
trata esta Lei, os estabelecimentos deverão, no prazo de 90 (noventa)

dias, providenciar coberturas de lona plástica ou material impermeável
para os veículos “sob sua guarda”.

Art. 3º Os estabelecimentos citados nesta lei, não poderão sob
nenhuma hipótese, depositar ou estacionar os veículos e motos
apreendidos até colocação de cobertura interina ou definitiva
estabelecida na presente lei.

Art. 4º Em caso de descumprimento do disposto nos artigos
anteriores, ficará o responsável pelo estabelecimento sujeito ao
pagamento de multa mensai no valor de 2 (dois) salários mínimos em
vigor por carro descoberto. A terceira autuação terá o mesmo valor e
ensejará a abertura de processo de cassação do alvará de funcionamento,
sem prejuízo da aplicação de outras penalidades cabíveis.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 19 de Março de 2018.

- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Boa parte dos veículos recolhidos por infrações são

encaminhado aos depósitos e somente é liberada após decorridas
algumas semanas, ou até mesmo meses. Outra parcela, não liberada, é
submetida à hasta pública, decorrido um prazo mínimo de 90 dias,
sendo a receita revertida em prol de Instituições Públicas.

Mesmo que sejam leiloados logo após completos noventa dias
de sua apreensão, conforme preconiza a Lei Federal 6.575, de 30 de
setembro de 1978, os veículos atingem um estágio deplorável de
degradação. Sua destinação por ocasião dos leilões é o reaproveitamento
como sucata, o que é regra. A exceção são os leilões que permitem que
os arrematantes voltem a utilizá-los, ou seja, os leilões voltados à
circulação.

Quanto aos veículos não liberados e, via de regra, leiloados, a
exposição às intempéries acarreta uma acentuada deterioração, e
consequente discrepância entre o valor de mercado do bem e o valor
monetário auferido em leilão. Tal circunstância, crê-se, vem concorrendo
para significativa diminuição da receita em prol do Estado, que mal
consegue recuperar o valor das pendências que incidem sobre o bem.
Acredita-se que haja frustração por parte do cidadão proprietário de
veículos apreendidos, pois, enquanto esse não reúne forças e recursos
para regularizar a situação que motivou a apreensão, assiste seu veículo
deteriorar-se, ao passo que a cada dia lhe são imputados um custo por
conta de estadia. Uma vez expirada a oportunidade de regularização, o
mesmo cidadão permanece na expectativa de receber um ínfimo valor
resultante da venda do seu veículo em leilão, após deduzidos tributos,
multas e despesas com o processo de venda de um bem deteriorado, e,
em consequência, quase sem valor. Faz-se necessário identificar
alternativas para minimizar o grau de insatisfação dos usuários, ou
seja, dos proprietários, embora geralmente figurem como infratores.
Considera-se tanto aqueles que conseguem retirar seus veículos do
depósito, quanto aqueles que sucumbem sob o jugo de tributos e
penalidades, uma vez que a guarda dos bens se dá com ônus para o
cidadão.

Além disso, os veículos que se encontram nos pátios sem
nenhum tipo de cobertura sob chuva ou sol, podem estar sujeito a
proliferação de mosquitos da dengue em caso de acúmulo de água
parada resultante de chuva nos veículos estacionados em locais abertos,
causando risco iminente de aumento no número de casos de dengue.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 19 de Março de 2018.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 054 / 18

Determina a realização periódica e obrigatória de
vistoria técnica por profissionais legalmente
habilitado a ser realizadas em condomínios, prédio,
casas, residenciais, comerciais publico e privados,
incluindo estruturas, fachadas, empenas,
marquises, telhados e obras de contenção de
encostas, bem como todas as suas instalações, cria



TERÇA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2018                                                                                       DIÁRIO DA ASSEMBLEIA6
o Laudo Técnico de Vistoria Predial (LTVP) no
Estado de Maranhão e dá outras providências.

Art. 1º Fica instituída no Estado de Maranhão a obrigatoriedade
de vistoria técnica por profissionais legalmente habilitados, junto ao
poder publico a manutenção preventiva e periódica de edificações,
prédios, condomínios, incluindo estruturas, subsolos, fachadas,
esquadrias, empenas, marquises e telhados, e em suas instalações
elétricas, hidráulicas, sanitárias, eletromecânicas, de gás e de prevenção
a fogo e escape e obras de contenção de encostas, públicos e privados
com menos de 25 (vinte e cinco) anos de vida útil, a contar do “habite-
se”, por profissionais ou empresas habilitadas junto ao respectivo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/MA.

§ 1º Os condomínios ou proprietários de prédios comerciais e
residenciais de que trata o caput do art. 1º com mais de 25 (vinte e
cinco) anos de vida útil, têm a obrigatoriedade de realizar autoinspeções
quinquenais com a devida apresentação ao poder publico competente:

I - os prédios tombados ou preservados não estão sujeitos à
obrigação estabelecida no caput, ficando sua vistoria a cargo do órgão
público municipal responsável pela fiscalização da estabilidade e
segurança das edificações;

II - estão excluídos da obrigação de realizar autovistoria os
prédios residenciais unifamiliares;

III - considera-se responsável pelo prédio, conforme o caso, o
proprietário, o possuidor, o condomínio ou o administrador, nos casos
de prédios públicos.

§ 2º Os condomínios antes de a edificação completar cinco
anos de conclusão da obra, no quarto ano, deverão exigir do
incorporador, do construtor ou da empreiteira, laudo de vistoria, nos
termos do art. 618 do Código Civil.

§ 3º A vistoria definida no caput será efetuada por engenheiro
ou arquiteto ou empresa, legalmente habilitados nos Conselhos
Profissionais, CREA/MA, a expensas do condomínio ou do proprietário
do prédio, e seu autor será o responsável pelo respectivo laudo:

I - o profissional emitirá o respectivo laudo técnico,
acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto
ao CREA/MA;

II - o laudo conterá a identificação do imóvel e de seu
responsável, a metodologia utilizada, as informações sobre anomalias,
suas características e prováveis causas, o prazo dentro do qual estarão
garantidas as condições de segurança e estabilidade e, sendo o caso, as
medidas reparadoras ou preventivas necessárias;

III - a qualquer momento, a partir do início da realização da
vistoria, sendo verificada a existência de risco imediato ou iminente
para o público, o profissional responsável deverá informar
imediatamente ao órgão municipal competente, para que sejam tomadas
providências para o isolamento do local, quando cabível, em até vinte
e quatro horas, dando conhecimento do fato ao responsável pelo prédio,
por escrito;

IV - emitido o laudo, o responsável pelo prédio deverá convocar
assembleia geral para dar ciência do seu conteúdo;

V - observado o disposto no art. 1.341 do Código Civil, o
condomínio providenciará a manutenção predial preventiva proposta
no laudo, desenvolvida sob a responsabilidade de um arquiteto ou
engenheiro habilitado;

VI - o condomínio providenciará a manutenção predial
preventiva ou corretiva, proposta no laudo, desenvolvida sob a
responsabilidade de um arquiteto ou engenheiro habilitado de que trata
o art. 1º.

§ 4º O laudo referido no parágrafo anterior será arquivado no
condomínio, sob a responsabilidade do síndico ou do proprietário do
imóvel, e exibido à autoridade quando requisitado.

§ 5º A autovistoria é obrigatória para edificações de três ou
mais pavimentos e para aquelas que tiverem área construída igual ou
superior a 1000m² (mil metros quadrados), independentemente do
número de pavimentos, e em todas as fachadas de qualquer prédio que
tenha projeção de marquise ou varanda sobre o passeio público.

§ 6º Quando da conclusão das obras e instalações prediais,
ficam os incorporadores, os construtores e as empreiteiras obrigadas a
entregarem, preferencialmente em meio magnético ou papel, as plantas
de estrutura (fundação, pilares, vigas, lajes e marquises), com seus
respectivos planos de cargas, bem como projetos de instalações,
contendo o nome e o número do registro do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA/MA, dos profissionais responsáveis,
tudo conforme construído, para a prefeitura, no território da qual se
localiza a edificação, e ao condomínio das edificações residenciais e
comerciais ou ao proprietário do prédio.

§ 7º Todas as obras prediais a serem edificadas ou de reforma
de prédio existentes que implicarem acréscimos ou demolições de
alvenaria ou estruturas, inclusive abertura de janelas, principalmente
em empenas, deverão ser objeto de acompanhamento técnico de
engenheiros ou arquitetos, promovendo-se as Anotações de
Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA.

Art. 2º Até quinze dias antes do término de seu mandato ou
anualmente, se a duração do mandato for superior a um ano, o síndico
deverá convocar assembleia geral para comunicar o laudo.

Art. 3º As Prefeituras elaborarão o modelo do Laudo Técnico
de Vistoria Predial (LTVP), que deverá ser sucinto, exato e de fácil
preenchimento e leitura, dele constando o item “providências”, no
qual o síndico indicará as iniciativas a serem tomadas para a segurança
do prédio e instalações, consoante recomendação do laudo.

Art. 4º O síndico empossado para novo exercício ficará obrigado
à execução das providências indicadas no art. 3º, exceto as inadiáveis,
que caberão ao síndico em gestão.

Art. 5º A responsabilidade pela segurança dos prédios e de
suas instalações é do condomínio ou do proprietário do prédio,
ressalvado o disposto no art. 618 do Código Civil.

Parágrafo único. Em relação à segurança dos prédios e suas
instalações, compete à Prefeitura, através da Lei Orgânica, Plano Diretor
e Legislação Complementar, como Código de Obras, Licenciamento
etc.:

I - solicitar, anualmente, por amostragem, considerando
inicialmente os mais antigos, aos síndicos e proprietários de imóveis,
os Laudos Técnicos de Vistoria Predial (LTVP) executados, e se as
providências de recuperação predial e suas instalações foram tomadas;

II - aplicar sanções, quando cabíveis;
III - ajuizar procedimentos criminais contra os infratores, nos

casos previstos no art. 1º, § 5º.
Art. 6º As Prefeituras deverão orientar os condomínios que,

independentemente do Laudo de Técnico de Vistoria Predial (LTVP),
façam a manutenção predial preventiva, envolvendo estrutura, subsolo,
marquises, fachadas, esquadrias, empenas e telhados, instalações
elétricas, hidráulicas e sanitárias, instalações eletromecânicas, instalações
de gás e de prevenção ao fogo e escape e obras de contenção de encostas.

Art. 7º Em caso de descumprimento do disposto nesta Lei, o
síndico será pessoalmente responsabilizado, solidariamente com o
condomínio, por danos que a falta de reparos ou de manutenção da
edificação venha a causar a moradores ou a terceiros, salvo se o
descumprimento se der em razão de deliberação em assembleia.

Art. 8º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, ouvido o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
- CREA-MA, no menor prazo possível.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Luis 13 de março de 2018 - Rogério Cafeteira - Deputado

Estadual

JUSTIFICATIVA

Todas as construções humanas sejam elas de qualquer
proporção, a despeito da melhora continuada que sua solidez, segurança
e durabilidade, todas elas, vêm experimentando no decurso do tempo,
mercê do progresso científico e tecnológico proporcionado pelos
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avanços civilizatórios, são artefatos que sempre carecem de constantes
cuidados de manutenção e fundamentalmente controle.

Todas as modalidades de edificação, que são voltadas para o
uso público, como edifícios multirresidenciais, comerciais e industriais;
escolas e igrejas; teatros, cinemas e centros de eventos; viadutos,
rodovias, passarelas, pontes e túneis, necessitam sempre apresentar
condições rigorosamente adequadas de utilização e de segurança, sob
risco de tornarem-se, como vem acontecendo frequentemente,
verdadeiras armadilhas coletivas.

De fato, qualquer levantamento sucinto, feito até mesmo de
memória, dará conta dos inúmeros incidentes, - como recentemente no
caso da reclamação dos moradores dos empreendimentos da empresa
Cyrela -, além de outros, como desabamentos de edifícios, pontes e
viadutos, e incidentes com elevadores, que ocorrem e podem ocorrer
em nosso Estado e nosso País.

Para evitar esses acidentes, eu sou  favorável à criação de uma
política nacional que possibilitem além da conscientização de nossa
amada população uma inspeção periódica das edificações de uso coletivo
de uma forma geral – públicas ou privadas – aí incluída também suas
instalações técnicas, com o objetivo de assegurar que apresentem
adequadas condições de estabilidade e de segurança predial, ou de
apontar as medidas corretivas que se façam.

Por isso a importância deste Projeto de Lei que exige a inspeção
técnica de Peritos que será realizada por meio do Laudo de Inspeção,
que deverá ser periodicamente preenchido por profissionais
competentes na avaliação das condições das construções e de seus
sistemas técnicos associados. Desse documento técnico constarão,
além de outros dados e informações ditados pelo órgão responsável
pela fiscalização e controle das inspeções, a avaliação da conformidade
da edificação em relação à legislação e às normas técnicas vigentes; o
registro das não conformidades encontradas, bem como seus riscos
associados; a caracterização de eventual necessidade de interdição; e,
finalmente, as recomendações para reparo e manutenção, quando
houver.

São Luis 13 de março de 2018 - Rogério Cafeteira - Deputado
Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 018 / 18

Concede Medalha de Mérito Legislativo
“Sargento Sá” ao Soldado HEBERTH DE JESUS
SILVA BARROS e dá outras providências.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha de Mérito Legislativo
“Sargento Sá” da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão ao
Soldado PM HEBERTH DE JESUS SILVA BARROS.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de
março de 2018. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 019 / 18

Concede Medalha de Mérito Legislativo “Sargento
Sá” ao Soldado PM DANILO PESTANA
PINHEIRO e dá outras providências.

Art. 1° - Fica concedida a Medalha de Mérito Legislativo
“Sargento Sá” da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão ao
Soldado PM DANILO PESTANA PINHEIRO.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de
março de 2018. – CABO CAMPOS – Deputado Estadual.

REQUERIMENTO Nº 091 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
solicito a Vossa Excelência, que após ouvido o plenário, seja
encaminhado  voto de aplauso aos soldados da Policia Militar do
Maranhão os Senhores WEBETH DE JESUS SILVA BARROS e
DANILO PESTANA PINHEIRO, do Batalhão Tiradentes, localizado
em São Luís.

O presente Voto de Aplauso se justifica em virtude de
parabenizar os soldados pela coragem e iniciativa em salvar a vida do
bebê de sete meses que foi atirada neste domingo (18), da ponte São
Francisco pela própria mãe.

Ante o exposto, solicito dos meus ilustres pares a necessária
aprovação para este requerimento, pois reconhecer a atuação dos
militares em salvar a vida do bebê.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 19 de março de 2018. -
WELLINGTON DO CURSO  - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.03.18
EM: 19.03.18

REQUERIMENTO Nº 092 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de APLAUSOS ao Soldado PM DANILO
PESTANA PINHEIRO e o SOLDADO PM HEBERTH DE JESUS
SILVA BARROS, lotados no Batalhão Tiradentes, que no dia 18 do
corrente, quando de folga, resgataram com vida, uma criança de apenas
7 meses que havia sido arremessada a pela mãe no lamaçal próximo a
ponte do São Francisco.

Tal ato digno de registro, demostra, compromisso, coragem e
dedicação dos Soldados integrantes da Policia Militar do nosso Estado.

Requeiro ainda que seja dado conhecimento deste requerimento
ao Governador do Estado, o Excelentíssimo Sr. Flávio Dino e ao
Comandante do Batalhão Tiradentes o Tenente Coronel QOPM
Andrade.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de
março de 2018. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.03.18
EM: 19.03.18

REQUERIMENTO Nº 093 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja concedido o abono das faltas, durante minhas
ausências nas Sessões dos dias 28 de fevereiro e 01, 05, 06, 07 e 08 de
março do ano em curso, em virtude da impossibilidade do meu
comparecimento nesta Casa, conforme se verifica nos atestados
médicos, em anexo.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 16 de março de 2018. - NINA MELO -
Deputada Estadual
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.03.18
EM: 19.03.18

REQUERIMENTO Nº 094 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhada mensagem de pesar à família de
Danilo Raposo Martins, Vereador Presidente da Câmara Municipal
de São Luiz Gonzaga do Maranhão, que faleceu no dia 13 de março do
ano em curso.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 15 de março de 2018. - NINA MELO -
Deputada Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.03.18
EM: 19.03.18

REQUERIMENTO Nº 095 / 18

Senhor Presidente,
             
Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia

(Art. 158, inciso I), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvida
a Mesa, seja realizada Audiência Pública a ser promovida pela Comissão
de Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho,
para tratar sobre o Concurso da Policia Militar do Maranhão 2017.

Na oportunidade, sugerimos que a aludida audiência pública
seja realizada em data a ser definida no Auditório Neiva Moreira desta
Casa.                

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN” em São Luís. São Luís, 15 de março de 2018. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 3° Vice-Presidente

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
DIRETORIA LEGISLATIVA PARA AS PROVIDÊNCIAS.
EM: 19/03/2018

REQUERIMENTO Nº 096 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhada mensagem de pesar à família de
Luiz Arthur Carvalho de Sousa Milhomem, Vice-Prefeito do
Município de Sucupira do Norte/MA, que faleceu no dia 18 de março
do ano em curso.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 19 de março de 2018. - NINA MELO -
Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.03.18
EM: 19.03.18

REQUERIMENTO Nº 097 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado Requerimento de Aplausos
e Congratulações aos Soldados da Polícia Militar Danilo Pestana

Pinheiro e Herbert de Jesus Silva Barros, ambos lotados no Batalhão
Tiradentes, que mesmo estando em momento de folga não se eximiram
e, em um ato de bravura, resgataram uma criança de poucos meses de
vida, que foi atirada pela mãe da ponte José Sarney, popularmente
conhecida como “ponte do São Francisco”.

Na oportunidade, solicitamos também que o presente
requerimento seja extensivo aos Socorristas do SAMU, que, de forma
célere e cuidadosa fizeram os primeiros atendimentos médicos na
criança, encaminhando o mesmo com vida para o Hospital Djalma
Marques – Socorrão I.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 19 DE MARÇO DE 2018. -
JUNIOR VERDE - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.03.18
EM: 19.03.18

INDICAÇÃO Nº 157 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 152, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência
que seja encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO ESTADO,
O EXCELENTÍSSIMO SR. FLÁVIO DINO, solicitando que, sejam
promovidos por ATO DE BRAVURA, o Soldado PM DANILO
PESTANA PINHEIRO e o SOLDADO PM HEBERTH DE JESUS
SILVA BARROS, lotados no Batalhão Tiradentes, que no dia 18 do
corrente, quando de folga, resgataram com vida, uma criança de apenas
7 meses que havia sido arremessada pela mãe no lamaçal próximo a
ponte do São Francisco.

Tal ato digno de registro, demostra, compromisso, coragem e
dedicação dos Soldados integrantes da Policia Militar do nosso Estado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de
março de 2018. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 158 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno deste poder,
requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente a PREFEITURA
MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, na pessoa do Exmo. Sr. Prefeito
ASSIS RAMOS, solicitando a RETIFICAÇÃO nos procedimentos
de cobrança de IPTU que estão sendo exigidos de centenas de templos
religiosos naquele município, inclusive alguns já com execução fiscal
em andamento, em flagrante desrespeito ao art. 150, VI, b da
Constituição Federal, que estabelece IMUNIDADE TRIBUTÁRIA a
templos de qualquer culto.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de
março de 2018. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 159 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Governador do Estado, Sr. Flávio
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Dino, ao Secretário de Estado de Segurança Pública, Sr. Jefferson
Portela, ao Sr. Comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão,
Cel QOPMA José Frederico Pereira, com a maior brevidade possível
a nomeação imediata de 20 (vinte), alunos SUBJUDICE  que concluíram
o Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Praças PMMA, tendo em
vista se tratar de uma medida de interesse público.

Considerando a situação da Segurança Pública no estado,
solicitamos por meio da presente proposição a nomeação de 20 (vinte)
alunos, conforme lista em anexo, que concluíram o Curso de Formação
no dia 12 de maio de 2017,

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

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 15 de março de 2018 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICACÃO N° 160 / 18

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, a
presente Indicação solicitando a estes que adotem as medidas legais e
administrativas necessárias, no sentido de viabilizar Recursos
Financeiros e Orçamentários destinados a Construir e Equipar uma
Unidade Básica de Saúde – UBS no Bairro Caninana II, no
Município de Amarante do Maranhão, neste Estado.

Justifica-se a necessidade do pedido para que sejam concedidos
atendimentos ambulatoriais satisfatórios para a população daquela
localidade. Ressalte-se que o Bairro Caninana II é um dos maiores do
Município de Amarante que, juntamente com mais outros bairros como
Industrial, Bairro São José, Vila Kennedy I, Bairro São Raimundo,
Jardim Planalto, João de Deus, dentre outros, perfazem um total de
12.000 habitantes, aproximadamente, porém, em função da distância e
a falta de transporte adequado para deslocar as pessoas para tratamento
de saúde ou para o socorro rápido até a Sede do município, bem como
para receber assistência médica de atenção básica, tem sido crescente a
demanda por assistência de saúde da população ali residente (que é
uma região de muitas pessoas carentes), sendo, portanto, de extrema
necessidade a construção de uma Unidade Básica de Saúde, com
equipamento médico hospitalar, para que sejam oferecidos
atendimentos médicos a contento aos moradores, não só do bairro em
referência mais, também, às outras comunidades circunvizinhas.

São Luís (MA), 08 de março de 2018. - VALÉRIA MACEDO
- Deputada Estadual PDT

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

INDICAÇÃO Nº 161 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Governador do Maranhão, Senhor FLÁVIO DINO, e
ao Secretário de Estado da Saúde, Dr. CARLOS EDUARDO LULA,
solicitando-lhes que adotem providências, A FIM DE AMPLIAR A
QUANTIDADE DO APARELHO DE MONITORIZAÇÃO
AMBULATORIAL DA PRESSÃO ARTERIAL(MAPA),  NO
CADH.

Pelo presente, foi recebida uma denuncia em relação ao aparelho
de monitorização ambulatorial de pressão arterial, que no CADH só
existe dois aparelho, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade a fim de ampliar a quantidade do aparelho de
monitorização ambulatorial da pressão arterial, no CADH.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 15 de março de 2018.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 162 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR
GOVERNADOR FLÁVIO DINO, solicitando que aprecie a
possibilidade de APRESENTAR PROPOSTA DE PROJETO DE
LEI DE CONVERSÃO DA MÉDIDA PROVISÓRIA Nº264/2017 E
265/2017, NA FORMA DO QUE DISPÕE O ANTEPROJETO, no
sentido de dispor sobre criação e transformação de Organizações
Policiais Militares da Polícia Militar e alteração da retribuição
temporária pelo exercício de função de comando e chefia, bem
como criação de cargos no efetivo da Polícia Militar e no Corpo
de Bombeiros militar do Maranhão.

O anteprojeto em anexo é produto de deliberações das
associações que representam a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros
Militar e prevê a criação de novos batalhões de polícia além daqueles
já previstos nas medidas provisórias nº 264/2017 e 265/2017, bem
como a criação de novos cargos no quadro da Polícia Militar e no
Corpo de Bombeiros de Militar.

Apesar de a medida provisória conter aumento no quantitativo
de vagas, tal quantidade é insuficiente, pois há clara necessidade de
ampliação desse quantitativo, além de várias vagas disponíveis e de
militares a serem promovidos.

Além disso, tem por objetivo também, corrigir a diferenciação
na retribuição temporária pelo exercício de função de comando e chefia
da PMMA e do Corpo de Bombeiros Militar como forma de valorizar
tanto o militar que compõe a base da estrutura organizacional, como
toda a corporação, inclusive os cargos de comando.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 15 de março de 2018.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 163 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão,
o Senhor Flávio Dino, para que determine celeridade na conclusão das
obras do Hospital Regional Adélia Matos, localizado no município de
Itapecuru Mirim.

A reforma do Hospital Regional Adélia Matos proporciona
uma adequação das instalações hospitalares para uma prestação de
serviço de qualidade à população. Quando concluída a obra o hospital
irá funcionar também como maternidade, podendo realizar média de
200 partos por mês, além da estrutura para atendimentos gerais.
Entende-se desta forma que a conclusão da obra é ponto primordial
para que o centro hospitalar possa funcionar em sua plenitude, atendendo
às necessidades dos pacientes e levando saúde aos cidadãos de toda a
região.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 15 de março de 2018.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE - Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Cabo Campos, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Deus seja louvado, o nome do Senhor exaltado. Senhora e
senhores, nosso cordial boa tarde. Venho subir a esta tribuna, nesta
tarde, por um motivo que me orgulha, que algumas pessoas aí estão
pedindo o fim da Polícia Militar. Até acho que a Polícia Militar deve
ser desmilitarizada. Inclusive já estivemos em Brasília lutando por
isso, mas o fim da Polícia Militar nunca. E ontem dois jovens da
Polícia Militar deram o exemplo de por que ela não pode acabar. Porque
existem homens valorosos, assim como existem homens e mulheres
valorosos que estão aqui sentados e que são nossos irmãos da Polícia
Civil. E estamos entrando aqui com um pedido de promoção por ato de
bravura para o soldado Pestana e o soldado Herbert. Esta aqui é uma
indicação que estou fazendo ao Governador para que ele possa analisar
esse pedido nosso. Haja vista que foi noticiado, até em nível nacional,
o ato que esses dois jovens praticaram. Também estou entrando com o
pedido de aplauso aos dois soldados, uma moção de aplausos desta
Casa aos dois soldados que tiveram esse ato de bravura. E também
queria pedir muita atenção dos meus irmãos parlamentares, porque no
ano de 2015 foi aprovado aqui uma medalha que eleva os méritos dos
nossos policiais militares, policiais civis, bombeiros, agentes
penitenciários, que é a Medalha Sargento Sá, colega nosso que tombou
em face à criminalidade e leva o nome dele. Leva o nome de um praça,
operacional, bom de serviço. Vagabundo não fazia sucesso com ele. E
temos aí nesse companheiro um exemplo para a gente. E essa Medalha
Legislativa leva o nome dele, Medalha Sargento Sá. Nós estamos
também dando aos dois guerreiros, tanto ao soldado Herbert como ao
soldado Pestana, essa medalha. Quero fazer aqui fazer uma retrospectiva
porque todas as vezes que acontecem fatos dessa natureza, nós aqui
homenageamos os policiais. Foi o caso do soldado Renato, que

juntamente com o coronel Aritanã, recebeu a Medalha de Mérito
Legislativo Manuel Beckman, porque não existia ainda a Medalha
Sargento Sá, quando salvou aquela criança, aqui no retorno do Olho
D’Água. Os pais viram que a criança estava se engasgando e não
pensaram duas vezes em acionar a Polícia Militar que estava ali perto.
E o soldado Renato, muito jovem ainda, mas com seus treinamentos,
também como pai, salvou a vida da criança. Tivemos também aquela
situação do sargento Burgos e do sargento César, que usando a sua
experiência, irmão César Pires, tiveram o tino policial para prender
aquele camarada que matou a sua enteada na cidade de Paço do Lumiar.
Bem como outros eventos que temos feito. Nós queremos parabenizar
esses dois guerreiros que de fato honra a farda que vestem, que de fato
eleva o nome da corporação e que de fato dá orgulho para todos os
brasileiros, de modo especial, a nós maranhense. Que Deus abençoe a
todos! Eu quero dizer para o pessoal da Polícia Civil que eu estou
conversando ali com nosso presidente da ADEPOL para ver o que a
gente pode fazer de entendimento, para que os nossos colegas da
Polícia Civil possam ter seus pleitos atendidos nesta Casa Legislativa,
que é a Casa do Povo, é a Casa de vocês também. Que Deus abençoe a
todos.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Solicito a V.
Ex.ª, se for possível, registrar a presença aqui para a honra desta Casa
do Vereador Sá Marques, da Câmara Municipal de São Luís.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Registro a presença a presença do Vereador Sá Marques, a
pedido do Deputado Max Barros. Seja bem-vindo, Vereador. Deputado
Raimundo Cutrim, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa,
internautas, colegas da Polícia Civil presentes. Eu queria fazer uma
retificação ou ratificação, com relação aquele pronunciamento que eu
fiz com relação a alguns secretários e saíram com o nome do deputado
Neto Evangelista, do Marcelo, de Jerry. Então, eu falei dois secretários
que foi que não foi esse e no caso do Neto Evangelista, o que eu disse,
é que o prefeito que apoia ele em Bom Jardim tinha sido cooptado,
como também o Prefeito de Pindaré que apoia o Marcelo Tavares que
tinha sido também cooptado pelo ex-Secretário ou Secretário Adelmo,
então que fique bem claro que aí eu vi na imprensa que o ex-Deputado
Marcelo Tavares, o Neto Evangelista, o Jerry estão sendo investigados
e pelo que eu ouvi ninguém aqui falou no nome deles. Então aqui não
foi falado nenhum dos 03 e a imprensa publicou e eu vi vários blogs
aqui também na imprensa, de modo geral, mas eu queria dizer que eles,
no caso de Neto Evangelista e Marcelo Tavares são vítimas quanto eu
e outros deputados aí que se pronunciaram naquele momento, mas eu
queria também falar, hoje não sei se vai ter quórum para votar esse
Projeto de Lei 365 e ainda, Senhor Presidente, eu conversei com o
governador ainda na sexta-feira e que é para gente analisar e reanalisar
que, pela primeira vez, eu vejo na história se tirar, no caso do Delegado-
Geral, colocar um delegado em início de carreira, isso aí é um fato
inédito no Brasil, é mesma coisa que colocar um soldado ou um sargento
para comandar a Polícia Militar, a mesma coisa querem fazer na Polícia
Civil, um delegado em início de carreira para ser delegado geral. O
secretário pode botar qualquer pessoa, não botaram um agente passado?
A Doutora Eurídice Vidigal, que não tinha nenhuma ligação com a
polícia, mas é um cargo de confiança do governador, mas agora para ser
delegado geral são carreiras permanentes, então não se pode chegar e
colocar um delegado de início de carreira para comandar a Polícia Civil
do Maranhão, tem que ser delegado especial, em final de carreira, para
que possa comandar um sistema, como também para comandar a Polícia
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Militar e o Corpo de Bombeiros que são comandados por coronéis da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. E outro absurdo, ainda mais,
é tirar as associações, que são quatro aqui, dos conselhos, sendo que
isso já vem ao longo de muitos anos. Em pleno século 21, tirar as
associações que não têm sua minoria, pois são apenas quatro, enquanto
os conselhos são mais de 10, 12, com pessoas da polícia que participam
do conselho e são apenas quatro associações que participam. Então
tirar isso aqui, o pouco que tem, já que não tem quase nada, seria, eu
acredito, um absurdo. Acho que deveríamos reanalisar essa situação
para que a gente pudesse votar com coerência. Embora faça parte da
base do governo, sou da base do governo, mas eu pessoalmente não
tenho como votar contra os policiais, que é um direito que eles já têm
ao longo de muitos anos, então e não tenho como votar em contrário,
não tenho como votar favorável a esse projeto de lei que acho que é um
absurdo. Acho que deveríamos reanalisar e rediscutir para que nós
possamos ser justos com essa instituição que já vem ao longo de
muitos anos, é um direito que a gente achava que era um direito adquirido,
mas que, de repente, dentro de um fato, de um projeto de lei, tiram o
direito que eles já tinham. É só isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE 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 Francisca Primo, Graça Paz, senhores deputados, galeria,
quero dar as boas-vindas a toda a galeria que hoje acompanha de perto
os trabalhos desta Casa, o que nos deixa muito felizes porque esta casa
é a Casa do povo, é a Casa do povo do Maranhão. Senhoras e senhores,
no último final de semana, mais uma vez eu estive na nossa querida
cidade de Santa Inês a convite da minha amiga prefeita, Doutora Vianey
Bringel, e de seu esposo e grande líder político, Doutor Robert Bringel.
Ali, junto com os amigos vereadores, presidente da Câmara, Manuel
do Sindicato, junto com os secretários municipais e assessores e uma
boa parte da população. Eu tive a oportunidade de passar todo o
sábado, durante todo dia, numa maratona de inaugurações de UBSs,
Unidades Básicas de Saúde. E para minha alegria pude ver de perto
ainda mais um trabalho forte e competente da Prefeita Vianey Bringel
e sua equipe. Iniciamos logo cedo por volta das 8 horas da manhã
quando deslocamos ao povoado São José do Aterrado. Lá entregamos
à comunidade deste povoado e dos povoados vizinhos uma unidade
totalmente nova, equipada e já com o principal, com os funcionários,
pronto para atender ali a nossa população, inclusive a equipe média. E
foi estreado o atendimento por mim como médico, pela Prefeita Vianey
como médica, que é pediatra, pelo seu esposo Dr. Bringel, que é médico
cirurgião. E ali mesmo tivemos logo a oportunidade de iniciar os primeiros
serviços à população que procura os serviços médicos, não só do São
José do Aterrado, mas também dos povoados vizinho. E já por volta
de quase 11h30 da manhã estivemos no povoado Barro Vermelho, que
é um dos maiores povoados do município de Santa Inês e lá também
entregamos uma outra Unidade Básica de Saúde. Todas elas são
padronizadas pelo Ministério da Saúde, têm o mesmo tamanho e,
portanto, todas foram construídas dentro, sem dúvida nenhuma, do
que o Ministério determinou. E mais uma vez foi estreado lá com toda
a equipe médica, iniciando ali os atendimentos à população. E já por
volta das duas e meia da tarde para as três horas, nós chegamos ao
povoado Três Setubal, outro grande povoado do município de Santa
Inês. E ali entregamos a terceira UBS construída e entregue à população
do município. E não só do povoado Três Setubal, mas também de
todos os povoados vizinhos. Para a nossa alegria, já quase no final da
tarde, entregamos a última UBS que foi no povoado São João dos
Crentes. Este povoado já fica distante, bem distante da sede do
município de Santa Inês, senhoras e senhores deputados. Já fica no
limite com o meu querido município de Vitorino Freire e lá nós pudemos
entregar mais uma Unidade Básica de Saúde à população. E vi a alegria
das pessoas, a felicidade das pessoas quando viam chegar não só o
benefício da obra da Unidade Básica da Saúde, mas vi a alegria das

pessoas em abraçar carinhosamente a nossa amiga prefeita e toda sua
comitiva. Uma demonstração clara de que a prefeita tem, sem dúvida
nenhuma, uma grande aceitação da sua administração. E as pesquisas
refletem isso. As últimas pesquisas de Santa Inês dão, sem dúvida
nenhuma, mais de 70% de aprovação da administração da Prefeita
Vianey Bringel. Portanto, Deputado Léo Cunha, somente no sábado,
nós inauguramos 4 UBS novas, mas a Prefeita Vianey com essas 4
estava completando 10 UBS entregues em somente 1 ano de
administração da Prefeita. Portanto, Santa Inês está de parabéns! Está
de parabéns toda a população amiga de Santa Inês que começa a ver
Santa Inês sendo resgatada para o desenvolvimento e crescimento, que
é, sem dúvida nenhuma, marca registrada daquele município. O
município que só tem 51 anos de história, mas já caminha para uma
população de 100 mil habitantes. E a gestão da Prefeita Vianey, sem
dúvida nenhuma, é resgatar a confiança, a autoestima, a credibilidade
do povo de Santa Inês na sua administração pública. Parabéns, Prefeita
Vianey Bringel, parabéns à população de Santa Inês!

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

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos. Exmo., Senhor Presidente,
Senhores e Senhoras Deputadas, imprensa, a todos que nos
acompanham em todo Estado do Maranhão, de forma especial, quero
cumprimentar todos os integrantes da Polícia Civil, que ocupam esta
galeria, reivindicando seus direitos. Sejam bem-vindos a esta Casa,
esta Casa é de V. Exas. Quero, Senhor Presidente, na tarde de hoje,
dizer que o Deputado Júnior Verde que faz parte da Polícia Civil, não
pode neste ato hoje votar na PL 365, considerando a perda de direito
daqueles que estão compondo os quadros da Polícia Civil, representação
sindical, que aqui reivindica a manutenção dos seus direitos e que não
vai ser diferente. Nós vamos acompanhar hoje, até pelo nosso
entendimento, que é preciso diálogo, eu sempre defendi o diálogo,
defendi interação e não vai ser diferente hoje. Vamos defender a
participação dos Conselhos de Polícia, para que continuem mantendo
a sua voz na defesa daqueles que compõem a Polícia Civil. Mas, Senhor
Presidente, eu queria também na tarde de hoje, eu vou ter oportunidade,
inclusive estou inscrito para discutir o Projeto nº 365, mas não o farei
agora, vou fazer no momento oportuno, mas agora neste momento, eu
quero aproveitar para fazer a minha homenagem por meio de um
requerimento de Moção de Aplausos aos soldados da Polícia Militar,
Danilo Pestana Pinheiro e Herbeth da Silva Barros, ambos lotados no
Batalhão Tiradentes e os mesmos estando, mesmo que estivessem
naquele momento de folga, não se eximiram em um ato de bravura e
resgatar uma criança que poucos meses de vida tinha e que foi ali
atirada pela mãe da Ponte José Sarney. Então, eu quero deixar também
a nossa homenagem aos heróis, àqueles heróis que se levantam todos
os dias, como os heróis da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo
de Bombeiros, que doam a própria vida realmente pela sociedade, e
deve ser reconhecido. Por isso que nós estamos criando o Dia da
Polícia Civil Estadual, tem um projeto nosso tramitando nesta Casa,
criando o Dia da Polícia Civil Estadual. Tem um projeto nosso
tramitando, nesta Casa, criando o Dia da Polícia Civil Estadual, como
também estamos homenageando aqueles nossos heróis mortos, vai ter
também o dia de homenagear aqueles que deram a vida pela própria
sociedade. Mas, Senhor Presidente, destaco também, como sempre
faço aqui às segundas-feiras, tenho a oportunidade de percorrer o estado
do Maranhão aos finais de semana, durante a semana estamos sempre
aqui votando projetos importantes, relevantes para a sociedade
maranhense, mas, nos finais de semana, sempre dedicado ao nosso
mandato participativo. Tivemos a oportunidade de estar no município
de Buriticupu e dialogamos com conselhos tutelares, com o Conselho
Tutelar do município, conselheiros tutelares, dialogamos com a
representação de trabalhadores da atividade rural, da atividade da
agricultura familiar, da pesca, da aquicultura. Dialogamos também com
a Associação de Idosos daquele município, sempre buscando a defesa
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dos interesses coletivos e trago, na nossa bagagem, mais uma vez,
demandas de Buriticupu. Deputada Francisca Primo, assim como V.
Ex.ª tem defendido aquele município, tivemos a oportunidade de
participar de reuniões com trabalhadores, desde os conselhos tutelares
aos trabalhadores que representam a atividade rural de Buriticupu.
Vamos apresentar essas demandas desde a questão de poços artesianos,
sistema de abastecimento de água, pavimentação com bloquete para o
povoado de Presa de Porco, entre outras demandas que realmente nos
foram solicitadas. Percorrendo a região sul do estado, estivemos também
em Bom Jesus das Selvas conversando também, mais uma vez, com
trabalhadores da atividade rural. A nossa defesa desde o início, desde
2015, também se compõe na defesa daqueles que precisam de uma voz
ativa nesta Casa e temos encaminhado várias proposições ao governo
solicitando implementos, apoio, instrumentos na mão do trabalhador e
o fazemos por meio das demandas que são solicitadas também nessas
reuniões. Foi assim em Bom Jesus das Selvas, lá com o Presidente
Marechal que nos recebeu, que nos acolheu, com todos os trabalhadores.
A primeira vez que eu tive a oportunidade de me reunir com
trabalhadores de Bom Jesus das Selvas, uma reunião muito produtiva,
da mesma forma nós trouxemos na bagagem muitas demandas daquele
município, não só para a atividade rural, mas também para outras áreas
sociais daquele município. Na oportunidade também, senhoras e
senhores, percorremos o município de Açailândia. Em Açailândia, fui
recebido inclusive pelo superintendente, hoje, de Articulação Política,
pastor Heleno, com lideranças, vereadores, vereador Fanio, entre outros
vereadores e representações dos trabalhadores em Açailândia. Na
oportunidade, estive reunido com trabalhadores e da mesma forma
houve demandas de estradas vicinais, reformas de escolas, entre outras
demandas que acolhemos. Claro que a agenda foi muito extensa.
Tivemos a oportunidade também de estar em São Francisco do Brejão,
com o prefeito Adão Carneiro, que reuniu vereadores, reuniu lideranças
políticas de partidos, o PRB estava lá representado pelo amigo e
companheiro Gino, pelo seu filho Alison, lideranças que ali nos ajudaram
politicamente. Também tivemos a oportunidade de sermos
acompanhados pelo superintendente. E ali, mais uma vez, com o prefeito
Adão Carneiro, recebemos uma demanda que já foi entregue inclusive
ao próprio governador, que é uma demanda de saúde. É uma emenda
que encaminhamos ao município para poder atender a saúde pública
daquele município. Claro que foram dezenas de municípios percorridos
e o tempo neste momento não nos permite fazer referência a todos,
mas vamos dar continuidade a esse pronunciamento falando inclusive
de Imperatriz, Governador Edison Lobão, estivemos presentes também
nos municípios de Grajaú e Barra do Corda. Em Barra do Corda,
estivemos inclusive com empresários de vários setores, de vários
segmentos e que nos demandaram aí algumas questões fundamentais
para o desenvolvimento econômico não só de Barra do Corda, mas
também em todo o estado do Maranhão. Mas, por hora, aqui agradecer
a oportunidade e que Deus possa estar sempre nos abençoando.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, imprensa, galeria. Eu saúdo de forma especial os servidores
da Polícia Civil do Estado do Maranhão. Sejam muito bem-vindos a
esta Casa. Primeiro lugar, senhoras e senhores da Polícia Civil, eu
quero pedir em nome da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
desculpas a vocês. Vocês deixaram os seus trabalhos, deixaram alguns
até de ir ao interior para acompanhar dentro de alguns minutos a votação
de um projeto de lei que não garante um benefício a vocês e só faz
retirá-los. Aqui nesta Casa, eu, ao longo dos anos, aprendi a conviver
com uma série de interesses de categorias legítimos. Mas confesso a
vocês que ultimamente tenho me entristecido com o número de matérias
que chegam a esta Casa somente com um único objetivo: retirar direitos
de categorias. E esse é o caso do PL 365/2017, um projeto que foi
discutido em audiência pública. Um projeto, que na sua forma original,

chegou com uma série de erros. Foi retirado de pauta. E quando volta,
a emenda volta pior do que soneto, porque retira de uma vez por todas
aqueles que devem fazer parte do Conselho de Polícia Civil. E digo
isso, senhoras e senhores, porque dentro de alguns minutos esta Casa
vai apreciar o Projeto de Lei 365/2017, mas ainda há esperanças. Temos
uma emenda que foi apresentada ao Projeto de Lei 365/2017, que foi
sugerida por vocês em audiências públicas, pelos representantes das
categorias, das entidades representativas de vocês, para que a gente
venha corrigir essa injustiça por parte do Governo do Estado. E já que
vou voltar logo mais para poder discutir esse assunto, eu só queria
dizer a vocês e lembrar o roteiro da sessão de hoje e da votação de um
projeto de vocês. O projeto de vocês é o quinto item da pauta de hoje.
Temos hoje quatro itens na frente. E ele começará com a apreciação da
emenda que foi apresentada. Será reunida a Comissão de Constituição
e Justiça e outras comissões aqui no plenário para aprovar o parecer
do projeto de lei de vocês. E depois haveremos de discutir o acolhimento
ou não da emenda. E o que diz a emenda que foi apresentada? Duas
coisas: primeiro: Matem os quatro representantes de entidades que
sempre estiveram, ao longo dos anos, no Conselho de Polícia Civil: o
Presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado do
Maranhão, o Presidente da Associação dos Servidores Policiais Civis
do Estado do Maranhão, o Presidente do Sindicato da Polícia Civil do
Estado do Maranhão e o Presidente da Associação dos Peritos
Criminais do Estado do Maranhão. Por outro lado, uma emenda também
apresentada em relação ao artigo 7º, que prevê que a nomeação do
delegado geral seja privativa daqueles que sejam da classe especial. E é
isso que dispõe o artigo 3º, inciso III, do Estatuto da Polícia Civil, a
hierarquia que deve haver na Polícia Civil. No mais, senhoras e senhores,
creditar que nesse intervalo entre os últimos discursos e até a entrada
em votação do PL 365/2017, possa haver a compreensão por parte dos
deputados desta Casa, que esta Casa não tem o direito de retirar as
entidades da categoria da Polícia Civil e do Conselho de Polícia Civil.
Logo mais nós vamos citar algumas das competências do Conselho de
Polícia Civil que simplesmente ficará esvaziado, se forem retirados os
representantes de vocês, eleitos legitimamente e democraticamente.
Só para que vocês tenham ideia e V. Exas., senhores deputados e senhoras
deputadas, a prevalecer o texto encaminhado pelo Governo do Estado
ficarão só 10 membros no Conselho de Polícia Civil, todos os 10
delegados e todos os 10 nomeados e exercendo o cargo de confiança
escolhido pelo chefe do Poder Executivo. Que Conselho é esse? Um
Conselho que só tem os delegados, não tem mais nenhum outro
representante da Polícia Civil, onde todos os 10 são de confiança do
governador? Então é um Conselho só para dizer amém? Não, não é isso
que eu tenho certeza de que acontecerá na tarde de hoje. É por isso que
voltaremos no momento certo para trazer mais detalhes da emenda que
foi apresentada, na certeza de que a Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, na tarde de hoje, corrigirá essa injustiça contra a Polícia
Civil do Maranhão, assim como já fez em relação a outras categorias.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Ana do Gás, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS (sem revisão da
oradora) - Boa tarde a todos! Senhor Presidente, deputados e deputadas
aqui desta Casa, servidores, imprensa, internautas, galeria. Gostaria de
dividir com vocês que, na última sexta-feira, dia 16, estive no município
de Paulo Ramos ao lado do Prefeito Deusimar Serra, da sua esposa
Leda, a primeira-dama, dos vereadores, acompanhando o nosso
Secretário de Educação, Felipe Camarão, em mais uma grande obra
deste governo, entregando mais uma Escola Digna totalmente
recuperada, totalmente construída para mais de 65 alunos na
comunidade no povoado de Centrão. Percorremos uma grande distância,
mas foi muito válido estar ali presente ao lado, Deputada Francisca
Primo, do Secretário Felipe que tem se dedicado bastante no nosso
Estado para que essas escolas sejam entregues às comunidades dentro
ainda do período escolar. Mas nós não paramos por aí, ao retornar,
Presidente Othelino, entregamos totalmente reconstruído e recuperado



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                 TERÇA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2018 13
o Farol do Saber, no centro da cidade, o Farol foi entregue à população
com acervos, Deputada Graça, com a biblioteca toda completa para os
alunos, foram investidos mais de 250 mil, o Governo do Estado investiu
mais de 250 mil na recuperação desse Farol, onde o Secretário de
Cultura, que responde pelas recuperações desses Faróis no Estado do
Maranhão, esteve presente, Diego Galdino, com toda a sua equipe
entregando mais essa grande obra na área da educação para o município
de Paulo Ramos. Eles já estavam vindo de uma grande maratona no
município de Vitorino Freire, onde também foram entregues algumas
escolas do projeto Escola Digna. Então eu só tenho a parabenizar o
Governador Flávio Dino que não tem medido esforços na área da
educação. Nós já ultrapassamos mais de 600 escolas reconstruídas,
construídas e reformadas no nosso estado do Maranhão. Quero
agradecer aqui ao prefeito de Paulo Ramos que nos recebeu muito bem,
à comunidade de Centrão que está muito feliz com essa grande obra
que realmente vai transformar a vida daqueles alunos, daquelas crianças
que pela primeira vez estão em uma estrutura digna de educação. Então
nós só temos a agradecer. Eu não poderia deixar de compartilhar com
os colegas e parabenizar o Governador Flávio Dino, o Secretário Felipe
Camarão que estão nessa missão e com certeza ainda há mais escolas a
serem entregues.

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

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhores deputadas, senhores deputados,
todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV Assembleia,
Plenário, imprensa. Desde a semana passada, foi anunciado pelo DNIT
que seria feito o acesso à cidade de Bacabeira, do viaduto, que liga e se
torna um entroncamento entre a região dos Lençóis, a região da BR-
135, que vem se arrastando e que tem sido denunciado nesta tribuna
por vários deputados, que é a duplicação da BR-135 até a cidade de
Bacabeira. Ao longo desses anos, houve paralisações da obra, atraso,
continuidade da obra em efeito tartaruga, lentamente, e quem mais
padeceu foi a comunidade que vive no entorno da região e todos os
maranhenses que usam essa via de acesso para adentrar a cidade de São
Luís e também para sair por ela por via rodoviária. Eu digo isso porque
já houve inaugurações de parte dessa rodovia, parte dessa duplicação,
com a presença de ministro, de autoridades do governo federal, mas
essa obra vem se arrastando. Os maranhenses, nenhum entende a
dificuldade que se tem em realizar uma obra dessas, haja vista que
foram anos e anos, perdas de várias famílias que tiveram seus entes
queridos perdidos por conta da trafegabilidade horrível, péssima que
nós temos ao sair de São Luís, com engarrafamentos quilométricos,
Ponte do Estreito dos Mosquitos arrebentada e feita uma nova ponte
para que se pudesse fazer essa via de acesso. Eu entendo que o
Maranhão, eu inclusive já falei disso algumas vezes, tem que repensar
as suas obras de infraestrutura da malha viária. O Maranhão, que
procura oportunidade de negócios nos últimos anos trazendo
investimentos, tem que ter uma infraestrutura rodoviária descente,
cômoda, rápida e eficaz. O Porto do Itaqui, que recebe milhões de
investimentos nos últimos anos, não pode receber um cem número de
carretas em épocas e prazos estabelecidos, porque suas estradas não
permitem. E não falo isso só das estaduais e, sim, das estaduais e da
federal, como a duplicação da 135. Eu quero aqui, já lamentei por
algumas vezes, estradas que cortam o estado do Maranhão que estão
com problemas, como a MA-006, que vai de Balsas a Alto Parnaíba e
atravessa o estado do Piauí. Essa região é a região dos grãos, região do
MATOPIBA, que também cresce. Lamento que muitos maranhenses
perderam suas vidas nessa duplicação lamentável. Com a permissão
para que se possa fazer a trafegabilidade pelo viaduto em Bacabeira,
que, a partir de hoje, diminui um pouco o transtorno. Mas ainda para
os maranhenses nós temos a lentidão dessa obra. Nós ainda temos,
depois de gastos de milhões e milhões, nós temos uma dificuldade em
sair e entrar em São Luís com a rapidez de uma estrada decente. Nos
últimos anos, famílias lamentaram, muitas, muitas mesmo. Aqui nessa

tribuna, na tribuna da Câmara Federal também, Deputados têm
reclamado e muito da paralisação dessas obras. Governos já entraram
e já saíram e outros estão por sair e essa obra nada de terminar. Faltam
ainda 18 km dessa duplicação, malfadada duplicação. E isso nós
entendemos que não deve ser mais permitido em governo nenhum,
principalmente do Governo Federal, em que uma obra se arraste durante
tanto tempo para causar tantos problemas aos negócios maranhenses,
à população maranhense e a todos que necessitam. Senhores, senhoras,
eu acredito que nos próximos anos, nós temos que subir de novo a essa
tribuna para lamentar a morte de muita gente por conta da falta dessa
duplicação. Mas eu entendo que cada passo tenha sido dado e cada
passo que é dado a gente vem a essa tribuna para alardear, para
proclamar e para dizer o que nós achamos a respeito dessa obra.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Edilázio Júnior por cinco minutos sem apartes.
Aliás, Deputado Wellington do Curso por cinco minutos sem apartes
e, em seguida, o Deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Cumprimentar de
forma especial quem está ocupando a galeria desta Casa, a Casa do
povo. Sejam todos bem-vindos, agentes de segurança pública do estado
do Maranhão, delegados, peritos, escrivães, sejam todos bem-vindos a
Assembleia Legislativa. Sejam todos bem-vindos à Casa do Povo.
Cumprimentar de forma especial o Antônio Carlos, Presidente da
Associação dos Escrivães; Marconi, Presidente da Associação dos
Delegados; Helton John, do Sindicato da Polícia Civil; minha querida
amiga Érica Brito, dos Peritos. Então sejam todos bem-vindos à Casa
do Povo. Senhor Presidente, não basta somente o pedido dos policiais
- não basta somente o pedido dos policiais - hoje estão ocupando a
Casa do Povo, suplicando com faixas, cartazes, da mesma forma já
ocuparam as ruas da cidade, ocuparam as ruas da cidade fazendo
referência a esse apelo ao pedido aos deputados estaduais. Senhores
deputados, não permitam que retirem direitos dos policiais civis - não
permitam que retirem direitos dos policiais civis. Uma nota também
de repúdio assinada pela Associação dos Delegados, nós fizemos
inclusive o registro dessa nota, fizemos a leitura desta nota para que
pudesse constar nos Anais desta Casa e da mesma foram em defesa dos
policiais civis. Desde quando nos elegemos deputado estadual, e
quando fazíamos campanha pedindo voto, nós distribuímos o nosso
panfleto nas ruas, faculdades, feiras, sinais, nós destacamos qual seria
o nosso posicionamento nesta Casa, o nosso posicionamento em defesa
dos professores, dos militares, em defesa da população e é o que nós
temos feito na tribuna desta Casa, em defesa da população. Quando se
fala em segurança pública, nós defendemos a segurança pública em
duas vertentes: A segurança pública da população e as garantias e
direitos do agente de segurança pública, delegados, peritos, escrivães,
policiais militares, Corpo de Bombeiros, e é inadmissível que nós
aceitemos que o Governo Flávio Dino faça imposição da forma como
está fazendo, sem nenhum tipo de diálogo, sem nenhum tipo de contato
com os policiais. Em momento algum, pelo contrário, tem se afastado
da categoria, tem embromado a categoria e as conquistas que são feitas,
são feitas com muita luta, muito embora todos sabem que os projetos
do governo não são projetos de governo, não são projetos de Estado,
são projetos de poder e de manutenção do poder. Aí se faz essa pergunta:
E o que tem a Polícia Civil do Estado do Maranhão com toda essa
situação? A Polícia Civil tem que ser tratada como órgão do Estado,
não é um órgão do Governador Flávio Dino, estar a bel-prazer do
Governador Flávio Dino, a bel-prazer do comunismo. Então não
podemos admitir, não podemos aceitar e o nosso apoio incondicional
aos policiais civis do estado do Maranhão. E o mais grave de tudo, é
quando vem para a Assembleia Legislativa sem a menor discussão com
a categoria. Realizamos duas audiências públicas, solicitamos a
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presença dos deputados estaduais, poucos participaram das audiências
públicas, mas hoje temos a oportunidade de saber quem está do lado
do governo e quem está do lado do povo. Quem está do lado do
governo e de quem está do lado da Polícia Civil, da Secretaria de
Segurança Pública, dos agentes de segurança pública, do lado do Estado
e não de uma figura que está respondendo pela gestão no Estado,
momentaneamente. E o mais importante que nós precisamos
compreender, que o poder emana do povo e para o povo. Nós não
podemos voltar, aproveitando a presença do professor Sá Marques,
nós não podemos voltar, professor Sá Marques, à época do
Absolutismo. Nós não podemos chegar e simplesmente acreditar ou
crer que o Rei Sol, que o rei comunista, que o governo comunista
manda em tudo e vai ficar assim mesmo. Não é bem assim. O Governo
do Estado do Maranhão, ou melhor, o Estado do Maranhão é um
estado democrático direito, tem homens e mulheres valorosos e não
vamos permitir, não vamos admitir, não vamos recuar e não vamos
retroceder. O nosso apoio incondicional aos policiais civis do estado
do Maranhão, nosso respeito a todos vocês que estão na Casa e aos
que não puderam vir. Nosso apoio incondicional a todos vocês.

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

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Boa tarde. Senhor Presidente, caros colegas parlamentares,
imprensa, galeria. Eu quero me solidarizar também com os policiais
civis e externar o meu apoio contra esse governo ditatorial que aí está.
Mas, Senhor Presidente, eu venho aqui fazer um breve relato do que
foi a caravana da Governadora Roseana nessa última semana. Caravana
esta que começou no município de Santa Inês, no Dia Internacional da
Mulher, no dia 08 de março, e findou em Peritoró, no dia 16 de março.
Foi uma surpresa muito positiva a receptividade dos maranhenses
junto à ex-governadora Roseana. Por onde passamos, em 31 municípios,
todos os municípios externando a saudade da Governadora Roseana, o
que acabou trazendo a motivação de volta a esse grupo político. A
governadora chegou já marcando uma nova caravana para outra região
do estado e o que nós escutamos, Senhor Presidente, Maranhão afora,
é que ninguém suporta mais esse governo que aí está. Aqui está um
belo exemplo que são os policiais civis, que estão sendo perseguidos,
sendo cerceados ali, por exemplo, dos Conselhos da Polícia, enfim. Da
mesma forma, Senhor Presidente, pudemos observar, por exemplo, no
município de Riachão, quando o presidente do PCdoB externou também
que estaria ao lado da Governadora Roseana, que estava se desfiliando
do PCdoB, ele que votou no Governador Flávio Dino em 2016, já na
campanha dele para deputado federal, mas disse que só agora realmente
conheceu o governador que aí está e que não tem condição de continuar
marchando com ele. Da mesma forma, no município de Fortaleza dos
Nogueiras, onde um vereador, também do PCdoB, externou ali apoio à
ex-governadora Roseana nessa pré-campanha. Aí, Senhor Presidente,
o que nós ouvimos muito é que o temor que existe ainda da parte de
alguns políticos, o governo Flávio Dino é conhecido no Maranhão
afora como o governo perseguidor, o governo da tirania, o governo que
não aceita ter adversários, ele tem seus adversários como inimigos.
Muitos que falaram disseram que no momento certo, muitos prefeitos
falaram que no momento certo irão estar ao lado da governadora, mas
que agora não poderiam externar isso, já falar que estarão ao lado dela
por conta da coerção, por conta de perseguição. A mesma coisa, vários
colegas aqui nesta Casa também já falaram que não puderam acompanhar
por conta da perseguição que temem ser sofrida. Um governo que
persegue do mais humilde quando tomam as suas motos, aqueles que
geram renda e que geram empregos, que são os grandes empresários.
Um governo desgastado, um governo que por onde nós possamos
sentimos a revolta da forma como trata os políticos e trata as pessoas.
Então, Senhor Presidente, é questão de tempo. Até o final deste ano
estaremos livres desse governador. Deus há de permitir que essa pré-
campanha que começou vai findar em outubro com uma derrota desse
Governador que aí está, para que possamos ter um Maranhão de volta

de harmonia, um Maranhão de alegria, um Maranhão de crescimento. E
não esse Maranhão que aí está, que é nomeando capelão para ter voto
dos evangélicos. Ele que nunca frequentou um culto evangélico. E
perseguindo aqueles que, como falaram lá no interior, que não é calango
que balança a cabeça para ele. E é por isso que vamos dar a resposta
nas urnas para esse governo comunista fracassado. Obrigado,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de
Ordem) – Presidente, questão de ordem. Eu me inscrevi depois do
Wellington do Curso, pelo menos está a inscrição lá. Não sei se houve
falha de comunicação entre a inscrição e a Mesa, mas eu queria que
registrasse isso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado César, V. Exa. está inscrito, de fato, mas como já
estamos na hora da Ordem do Dia, V. Exa. fica transferido para a
próxima sessão.

IV – ORDEM DO DIA

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – A PEC nº 002, primeiro item da Ordem do Dia, fica transferida
para a sessão de amanhã. Projeto de Lei...

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Presidente,
Questão de ordem. As PECs podem ser votadas com essa intervenção
no Rio? No caso foi uma emenda impositiva minha por conta disso. Se
a emenda impositiva da PEC não foi por conta da intervenção do Rio
de Janeiro, eu queria que a Mesa analisasse se qualquer outra PEC
também poderia ser votada, considerando a intervenção federal no Rio
de Janeiro que proíbe a tramitação de PEC nos Estados e na Federação.
É claro que aqui pode ter um entendimento diferente e eu me rendo ao
entendimento da Mesa, se assim a Mesa disser o contrário.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE- Senhor
Presidente, uma questão de ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado César, o entendimento predominante é que esta
PEC lá no Rio não tem efeito sobre os Estados. Esse é que é o
entendimento predominante da Mesa, embora haja alguma divergência,
mas é o entendimento predominante.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Então a PEC
impositiva pode ser votada? Pode ser colocada para juízo dos pares
por V. Exa.?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Na hora que a Mesa decidir colocar em pauta, ela será colocada,
Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Tem algum
impeditivo legal, Presidente? Só é uma questão para eu poder guardar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não, é só a questão da discricionariedade mesmo da Mesa.
Deputado Júnior Verde.

O SNEHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (Questão de
Ordem) - Só para corroborar com V.Exa. aqui, inclusive sobre a
inquietação do Deputado César Pires. A análise que nós temos, Senhor
Presidente, é que de fato essa intervenção não atinge aqui o Maranhão.
Seria só se houvesse uma intervenção federal no Estado do Maranhão,
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que não é o caso. Então a interpretação da Mesa Diretora é realmente
acertadamente e vem corroborando com a iniciativa de V. Exa. E para
apreciarmos de fato essa proposta de Lei a 002 de nossa autoria.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO-
Senhor Presidente, Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) - Estou aqui de posse da Constituição Estadual
do nosso Estado, inclusive norteia os nossos trabalhos, no seu Artigo
– 41: A Constituição poderá ser emendada mediante propostas. Ok. O
seu Artigo - 1º diz: A Constituição não poderá ser emendada na vigência
de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Nessas
outras observações, essas outras alegações, a gente precisa ter essa
definição com clareza, porque o texto é bem claro, o texto da
Constituição Estadual é bem claro, então a gente precisa dessa
compreensão da Mesa, até porque eu estou inscrito também para
discutir...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington, a PEC está retirada de pauta de hoje,
mas está na Ordem do Dia de amanhã e a compreensão da Mesa é de
que a intervenção no Rio não impede a apreciação de PECs no Estado
do Maranhão. Projeto de Lei de Conversão nº 001/2018, de autoria da
Comissão de Constituição e Justiça, que altera a Lei 9878, de 18 de
julho, que cria o Conselho Estadual de Esporte no Maranhão. O
Deputado Eduardo Braide está inscrito por dez minutos para defender
a emenda que ele apresentou.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, imprensa, galeria. Nós discutiremos agora a Medida
Provisória nº 263/2017 que altera o Conselho Estadual de Esportes no
Maranhão e o Fundo Estadual de Esportes no Maranhão. Primeiro, eu
quero trazer informação a V. Exas. que esse Fundo Estadual de Esporte
dispõe hoje de mais de sete milhões e meio de reais depositados e que,
até hoje, nunca tinham sido utilizados porque o Conselho nunca foi
reunido da forma como estava previsto na lei. E o quê dizia a lei? Lei nº
9.878 de 2013, que o Conselho Estadual de Esporte tem um caráter
consultivo, deliberativo, controlador, gestor, com maioria de
representantes da sociedade civil. O Conselho de Esportes sempre
teve em sua previsão por força de lei desde 2013, que a maioria dos
representantes seria da sociedade civil e por que isso? Porque esse é
um recurso que vem uma parte da Lei de Incentivo ao Esporte e de
outras fontes de arrecadação. E a ideia é estimular o esporte, fazer com
que aqueles projetos que forem apresentados pelo esporte amador,
pelos clubes profissionais, por aqueles que fazem esporte no dia a dia
pudessem utilizar esses recursos. Além disso, o Conselho Estadual de
Esporte previa entre os cinco membros indicados pelo Governo do
Estado, mais esses membros que vou começar a citar para vocês: um
representante do Conselho Regional de Educação Física, um
representante do Departamento de Educação Física da Universidade
Federal do Maranhão e aí eu começo a fazer uma observação. Vocês
sabem o que aconteceu? O Governador Flávio Dino baixou uma medida
provisória que tem força de lei e esses membros agora que eu começo
a citar já não fazem mais parte do Conselho do Esporte. O representante
de Educação Física da UFMA e um representante das federações
estaduais de esporte amador foram retirados pelo governador; um
representante dos clubes profissionais do estado do Maranhão que foi
retirado pelo governador; um representante das entidades de pessoas
com deficiência, que foi retirado pelo governador na medida provisória;
um representante da imprensa esportiva também foi retirado pelo
governador. Vocês que fazem parte da imprensa do Maranhão, vocês já

não têm mais assento na imprensa esportiva no Conselho Estadual de
Esporte porque o governador achou por bem, em uma medida
provisória, sem discutir, sem dialogar com ninguém, retirar por meio
de uma medida provisória com força de Lei. Mais à frente, a lei que
vigorava antes da medida provisória dizia: O presidente do conselho
será escolhido por meio de eleição direta dentre seus integrantes por
maioria simples, garantida alternância entre representantes do governo
e da sociedade civil em cada mandato. O governador também acabou
com a eleição do presidente do Conselho Estadual de Esporte. Agora,
com a Medida Provisória, diz o seguinte: O presidente do conselho
será o Secretário Estadual de Esportes, ou seja, não tem mais eleição,
é simplesmente o governador dizendo, de já, quem é que tem que ser o
presidente do conselho. E pasmem, senhores, aqui de forma especial
às deputadas desta Casa: o governador retirou com a medida provisória
a garantia de participação feminina no Conselho Estadual de Esportes,
porque a lei assim dizia: A escolha dos membros do Conselho de
Esportes deverá ocorrer por meio de eleição direta ou indicação dos
respectivos órgãos, segmentos e setores a que estiverem vinculados,
garantindo cota feminina de 20% da representação, para posterior
nomeação do governador. Simplesmente o governador pegou a caneta
e riscou a parte que tinha garantido cota feminina de 20% da
representação. E aí a pergunta que faço a esta Casa: é esse o presente
que vamos dar às mulheres do Maranhão no seu mês? Porque aqui
todo mundo gosta de se vestir de cor de rosa, de lilás, de tudo quanto
é cor para dizer que defende a mulher maranhense, mas a hora que
vamos ter de mostrar se a gente defende a mulher maranhense é agora,
na votação. Se a gente vai mantê-las no Conselho Estadual de Esportes
ou se vamos retirá-las do Conselho Estadual de Esportes. Não tem
meio caminho nessa situação. E a pergunta que fica é: por que fazer
alteração no Conselho Estadual de Esportes? Não servia a lei da forma
como estava, pela qual a maioria era da sociedade civil, garantindo a
participação de um representante dos clubes profissionais do
Maranhão, do esporte amador, da pessoa com deficiência, que depois
de muita luta foi a única que nós conseguimos trazer de volta com a
emenda que representamos, que foi a emenda de todos aqueles que
participaram da audiência pública? Emenda essa assinada por mim,
pelo Deputado Roberto Costa, pelo Deputado Wellington do Curso. E
a pergunta que se faz, senhoras e senhores: é assim que vamos estimular
e incentivar o esporte maranhense? É retirando aqueles que fazem o
esporte no dia a dia, como no caso do esporte amador, que com tanta
dificuldade luta para poder ter seus projetos aprovados? É retirando a
imprensa esportiva? Ninguém mais conhece o dia a dia do esporte hoje
do que a imprensa esportiva, pois se tem um jogo lá no interior do
estado, lá está a imprensa esportiva divulgando e defendendo o futebol
maranhense. Se tem um jogo em outro estado, lá está a imprensa
esportiva trabalhando para divulgar o futebol do Maranhão. Mas é
esse o troco que vamos dar à imprensa esportiva? É retirá-la do Conselho
de Esportes? Na verdade, senhoras e senhores, quero dizer a vocês,
com muita tranquilidade daquilo que votaremos agora, um verdadeiro
líder, um governante que não tem só um projeto de poder, mas tem um
projeto de governo, não expõe a sua base a situações como essa que
vamos viver hoje. Quer dizer que por que o govenador pediu vamos ter
que tirar as mulheres do Conselho de Esportes? Quer dizer que por
que o Governador mandou uma Medida Provisória nós vamos tirar os
representantes dos clubes profissionais? Quantos de nós aqui não
vamos assistir a jogos de clubes profissionais? E é esse o troco que
vamos dar? É retirar o representante dos clubes profissionais do
Conselho Estadual de Esportes? Não, senhoras e senhores, e temos a
chance de corrigir isso agora. Uma emenda que foi sugerida por todos
aqueles que fazem o esporte maranhense, uma emenda que foi sugerida
em uma audiência pública, uma emenda que não pertence a um só
deputado, uma emenda que mantenha aquilo que a lei já previa. E aí
volto a dizer aos senhores policiais civis, vejam mais um exemplo de
quem vem a esta Casa, e vejo ali representantes da pessoa com deficiência
e do esporte maranhense. Não estão aqui para lutar para aumentar
nenhum direito, ampliar direito. Estão tão somente lutando para manter
aquilo que estava assegurado na lei e que foi retirado pelo Governo do
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Estado. Fica, portanto, aqui, senhoras e senhores, um encaminhamento
para que nós possamos corrigir essa medida provisória, porque o mal
já foi feito. Nesse caso, o Governador já editou a Medida Provisória e
aqueles que tinham que ser retirados do Conselho já foram retirados.
Fica aqui, senhores e senhoras, o pedido para que a gente possa aprovar
essa emenda, para que a gente volte ao Conselho de Esportes um
representante do esporte amador, um representante dos clubes
profissionais do estado do Maranhão, um representante da imprensa
esportiva, para que a gente volte ao Conselho Estadual de Esportes a
eleição do Presidente, que é o algo mais normal. Qual é o recado que
esta Casa passa, nós que fomos eleitos pelo povo, de que não tem que
haver mais eleição para Presidente do Conselho de Esportes? É
aprovando a emenda que vamos voltar à garantia de participação
feminina no Conselho Estadual de Esportes. Qual é o problema em
relação a se ter mulher no Conselho Estadual de Esportes? Ora, senhoras
e senhores, todos sabem do incentivo que se deve ter a participação,
principalmente do esporte feminino. E é assim que vamos incentivar o
esporte maranhense? Retirando as mulheres da discussão dos recursos
que estão no Fundo Estadual de Esporte? Diga-se de passagem,
senhores e senhoras deputados, todos esses membros que fazem parte
dessa emenda não estão sendo acrescentados por essa emenda. Eles já
faziam parte desde a criação do Conselho Estadual de Esportes, desde
2013 e desde a criação do fundo, que é outra situação que está sendo
tratada nessa medida provisória. Portanto, senhoras deputadas e
senhores deputados, fica aqui a votação de hoje neste momento da
Medida Provisória nº 263/2017, se esta Casa vai sacramentar esse
absurdo que foi feito pelo Governo do Estado ou se esta Casa vai
cumprir o seu papel de melhorar e aperfeiçoar, e, mais do que isso, de
corrigir injustiças nesse caso, de forma especial, com as mulheres do
Maranhão. Portanto, Senhor Presidente, é a discussão que faço pedindo
a votação da referida emenda que agora foi destacada para apreciação
das senhoras deputadas e dos senhores deputados e solicito que a
votação se dê de forma nominal.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, o deputado Braide solicitou votação
nominal para a emenda dele. Primeiro, vamos apreciar a emenda, depois
apreciaremos o projeto principal. Eu vou colocar em votação agora
apenas o requerimento de votação nominal para a emenda. Os deputados
que forem favoráveis à votação nominal permaneçam como estão. Os
que forem contrários queiram ficar de pé.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Aprovado,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Braide, está óbvio que a maioria rejeitou a sua
proposta, basta conferir.

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO – Senhor
Presidente, está confuso, eu estou confuso, eu queria que V. Ex.ª
repetisse.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – O Paulo Neto
não sabe em que votou, mas ele vai saber agora.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Requerimento negado.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Com base
no Regimento...

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – É apenas
a votação nominal, se é nominal ou não, não é?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Com base
no Regimento, eu peço que registrem os votos contrários ao meu
requerimento de votação nominal, afinal de contas, se a matéria é tão
boa, qual é o receio de mostrar a sua votação?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Farei o registro, Deputado Braide.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Gostaria de
registrar também, Senhor Presidente, Deputada Nina Melo, voto
contrário. A favor da emenda do Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Também registro
o meu voto a favor da emenda do Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Deputado Sousa
Neto também a favor da emenda do Deputado Braide.

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ – Deputada Graça
Paz também.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Deputado Max
a favor da votação nominal.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – É, lembrando que nós estamos votando o requerimento de
votação nominal, nós não estamos votando o mérito da emenda ainda.
Eu já pedi aqui, Deputado Braide, que a secretária da Mesa veja quais
foram os votos contrários ao seu requerimento e já vou informar, não
se preocupe que eu não vou esquecer, conforme V. Ex.ª solicitou.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, então eu queria pedir com base no Regimento que nós
aguardássemos a informação dos membros, dos deputados que votaram
contrário.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Votaram contra o requerimento de votação nominal os
deputados: Raimundo Cutrim, Glalbert Cutrim, Marco Aurélio,
Fernando Furtado, Edson Araújo, Levi Pontes, Léo Cunha, Rafael
Leitoa, Ana do Gás, Valéria Macedo, Fábio Braga, Francisca Primo,
Paulo Neto, Vinicius Louro, Cabo Campos e Rogério Cafeteira. Mais
alguém que eu tenha esquecido de registrar? Stênio, Deputado Vinicius
Louro eu já falei. Feito o registro, Deputado Braide. Senhores
deputados, eu colocarei em votação a emenda do Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – O
governo encaminha para rejeição da emenda, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Os deputados e deputadas, Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Somente
para orientar os membros do Bloco Parlamentar Independente. Essa é
uma emenda que não é só minha, é uma emenda que foi discutida em
audiência pública, que foi sugerida pelas entidades que fazem o esporte
maranhense, emenda essa assinada por mim e pelo Deputado Roberto
Costa e pelo Deputado Wellington do Curso e que esta Casa terá
oportunidade, como eu disse, de corrigir essa injustiça que é a retirada
de todas essas entidades que eu acabei de citar na tribuna e, mais do
que isso, não permitir que seja retirada a garantia de participação
feminina no Conselho Estadual de Esporte. Só para encerrar...
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO – V. Ex.ª sabe que já não é mais o momento da discussão.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Só para
encerrar, Senhor Presidente, eu estou só orientando. Solicitar a
aprovação da medida, afinal de contas as mulheres do Maranhão não
merecem esse presente em seu mês.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação a emenda. Peço atenção à forma de votar. Os
deputados que aprovam a emenda do Deputado Braide permaneçam
como estão. Os que foram contrários queiram ficar de pé. Deputado
Braide, basta olhar. Reprovada a emenda...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Então
agora eu peço que sejam registrados os votos contrários, Senhor
Presidente. Dessa vez eu vou contar para a gente tirar a dúvida. Eu
gostaria que fossem registrados os votos contrários.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Votaram contrários a sua emenda, Deputado Braide, os
Deputados Paulo Neto, Vinicius Louro, Fábio Braga, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Rogério Cafeteira, Glalbert Cutrim, Marco Aurélio,
Fernando Furtado, Cabo Campos, Levi Pontes, Edson Araújo.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS - Deputado, o
Deputado Cabo Campos votou a favor da emenda.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Peço que se corrija o voto do Deputado Cabo Campos.
Deputado Léo Cunha, Deputado Rigo, Deputado Antônio Pereira, o
Deputado Junior Verde votou a favor da emenda, Deputado Fábio
Braga, Deputada Ana, Deputada Valéria e Deputada Francisca. Votação
já foi anunciada e encerrada. Agora o projeto original. Em discussão.
Em votação. Deputado Braide, V. Ex.ª está inscrito para discutir, por
dez minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhores e senhoras deputados, esta Casa hoje vive uma
tarde triste ao ver que nada mais é que um cartório do Palácio dos
Leões. Quando se chega ao ponto de retirar as mulheres do Conselho
Estadual de Esportes para não contrariar o Governador, o que esperar
da votação de vocês que será dentro de alguns minutos? Quando se
chega ao ponto de retirar o representante dos clubes profissionais. E
quantos não fazem média desta tribuna com os clubes profissionais do
estado do Maranhão? Não poderão mais fazer daqui para frente.
Quando se chega ao ponto de retirar o representante do esporte amador
do Conselho Estadual de Esportes, que não venham mais aqui dizer
que apoiam escolinha de bairro ou o trabalho que está sendo feito a
duras penas por aqueles que não têm a mão do governo, porque não
serve mais para fazer discurso. Quando se vê na tarde em que se retira
o representante da imprensa esportiva. Quando nós chegamos a
qualquer evento esportivo, somos tão bem tratados pela imprensa
esportiva. A imprensa chega logo para poder nos ouvir e divulgar o
trabalho daquilo que estamos fazendo em um evento esportivo. Que
não possam mais e que os membros da imprensa esportiva saibam o
que está sendo feito hoje aqui com vocês, com a retirada de vocês do
Conselho Estadual de Esportes. Mas, senhores, ainda há tempo de
corrigir essa injustiça. O que vamos votar agora é a Medida Provisória
que alterou a Lei nº 9.878, que trata do Conselho de Esportes e a Lei
que criou o Fundo Estadual de Esportes. Portanto, se essa Medida
Provisória for rejeitada, não vai causar nenhum prejuízo à utilização
dos recursos do Fundo Estadual de Esportes, porque fica valendo
aquilo que já estava na Lei, que nada mais é do que aquilo que foi
colocado aqui para vocês de forma clara. Todos os representantes que
estão previstos na Lei desde 2013, se a Medida Provisória for revogada,
passam a ter assento normalmente, porque a Medida Provisória perde

a sua eficácia. Vejam qual é a oportunidade que nós teremos. Uma
segunda chance, senhoras e senhores deputados, de corrigir aquilo que
aconteceu há poucos minutos atrás, essa injustiça que acabo de dizer
contra o esporte do Maranhão. Mas nós haveremos e teremos ainda
essa segunda oportunidade para que depois não digam que faltou um
relapso, um lapso de memória na hora de votar essa Medida Provisória
e que não tivemos a oportunidade de ter a nossa consciência tocada do
que acaba de acontecer aqui na Assembleia do Maranhão. Portanto,
senhoras e senhores, o pedido que faço agora em nome de todos aqueles
que representam o esporte maranhense, em nome do esporte amador,
em nome daqueles que representam os clubes profissionais do
Maranhão, em nome da imprensa esportiva, em nome daquele que
mais está na luta no dia a dia, que é também a pessoa com deficiência
que está ali, porque vocês sabem a luta que vocês tiveram para serem
incluídos nessa Medida Provisória, vocês tiveram que vir aqui de manhã
cedo na reunião de Comissão de Constituição e Justiça e lutar pelo
direito de vocês. Agora a pergunta que eu faço a vocês: Do que adianta
vocês sozinhos, lá no Conselho de Esporte? Só ter a participação de
vocês e mais outros? E aí outra coisa que esqueci de dizer na Emenda:
Vocês sabem quem foi incluíram no Conselho Estadual de Esporte?
Um representante da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
Bonito, né? Tira as mulheres para botar um representante daqui.
Bonito! Tira o esporte amador para botar um representante daqui.
Tira o Clube profissional para botar um representante daqui. É assim
que a Assembleia dá o seu testemunho em relação ao incentivo do
esporte maranhense? Pois eu digo a vocês, senhoras e senhores, eu sou
deputado desta Casa, mas se tiver que incluir qualquer um desses
membros, vamos voltar as mulheres e tirar o representante da
Assembleia. Que recado é esse que nós estamos dando para o povo do
Maranhão? Quer dizer que a gente só se preocupa com nosso umbigo
aqui? Não, senhoras e senhores, é por isso que nós temos a oportunidade,
mais uma vez, para que depois não digam que faltou oportunidade de
rever o seu posicionamento. É muito simples, basta revogarmos,
rejeitarmos a Medida Provisória e aí volto a dizer e é bom deixar claro:
O Governo não terá um prejuízo em relação aos recursos do Fundo
Estadual de Esporte. Sabe por quê? Porque vai ficar valendo o que está
na Lei, o que sempre era para valer, que é a composição que eu acabei
de dizer a vocês. Portanto, senhoras e senhores, nós teremos a segunda
chance de reverter essas situação e corrigir essa injustiça e é por isso,
Senhor Presidente, que peço que seja rejeitada essa Medica Provisória
para que prevaleça o direito de todos aqueles que citei aqui na tribuna,
de forma que solicito novamente a votação nominal desta Medida
Provisória que rasga, que acaba com o direito daqueles que eu disse e
acabei de falar aqui. É hora da Assembleia dizer se realmente quer
defender o direito daqueles que estão aqui ou se serve tão somente
para chancelar as maldades que vêm do Palácio dos Leões.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, eu poderia fazer o encaminhamento daqui para a votação?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rogério, porque o deputado Wellington está inscrito
para a discussão, em seguida V. Ex.ª terá a palavra.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia,
nosso mais cordial boa tarde. Que Deus seja louvado, cumprimentar,
de forma especial, os representantes do movimento das pessoas com
deficiência, guerreiros, lutadores, bravos, destemidos, Carlos Ivan Braga,
Abdoral Silva, Paulo Anderson, Jadson Bruno, André Bianco, Dilson e
o Joel Valentim. Todos vocês estão ocupando a Assembleia Legislativa
nesta tarde, sejam todos bem-vindos. Aqui é a Casa do Povo. Muito
obrigado pela participação de vocês. Como foi muito bem lembrado
pelo deputado Eduardo Braide, a inclusão das pessoas com deficiência,
diante da sensibilidade que a CCJ teve em ouvi-los e em recebê-los.
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Mas amanheceram o dia na Assembleia Legislativa para que pudessem
ser incluídos. Estamos vendo na tarde de hoje, nada mais é do que uma
página triste na história da democracia do estado do Maranhão,
principalmente a oportunidade que nós temos de destacar um governo
ditador, um governo comunista e um governo totalmente contraditório.
Quando o Governador Flávio Dino, então deputado federal, era contra
as medidas provisórias, inclusive chegou a escrever um livro abominando
as medidas provisórias, chamando as medidas provisórias de aberração,
retirando inclusive a oportunidade dos legisladores, deputados
estaduais, deputados federais. Então, no passado, enquanto deputado
federal, ele abominava as medidas provisórias, criticava as medidas
provisórias. Para quem não sabe, o Governador Flávio Dino já emitiu,
já editou mais medidas provisórias do que nós, deputados, já criamos
projetos de lei. E eu pergunto: por que mais uma medida provisória?
Por que não tem oportunidade de discutir com a classe, com a categoria?
Na tarde de hoje, com o olhar atento de vocês, policiais civis do estado
do Maranhão, vocês estão observando a situação do estado do
Maranhão de hoje. O governo, quando se candidatou, dizia que seria a
mudança para o estado do Maranhão, e fica a nossa pergunta: mudança?
Mas que mudança? Mudança para pior? É isso o que nós estamos
observando. Um governo que não tem diálogo com o esporte, um
governo que não tem diálogo com os policiais militares. Amanhã ou na
quarta-feira, estaremos discutindo as Medidas Provisórias 264 e 265
que os policiais militares e os bombeiros já vieram também pedir apoio
a esta Casa. Na tarde de hoje, estamos observando deputados votando
contra a população, contra o esporte, em defesa do governo do estado.
Fica o nosso questionamento a esta Casa, que é uma casa de deputados
eleitos pelo voto do povo, e os poderes são harmônicos e independentes
entre si. O Poder Legislativo Estadual é independente, mas, na tarde
hoje, estamos mostrando nossa dependência. Esse debate já foi travado
antes em duas audiências públicas, nós conseguimos captar as
impressões, as observações das pessoas com deficiência, das mulheres,
da imprensa esportiva, então não está sendo feita simplesmente uma
emenda com a assinatura do Deputado Eduardo Braide, do Deputado
Wellington do Curso e do Deputado Roberto Costa, nós nos fizemos
presentes na audiência pública na mesma forma como estivemos com
os policiais atentamente ouvindo para que pudéssemos nos posicionar,
nos pronunciar em defesa da população, em defesa da categoria, em
defesa da classe, em defesa de vocês. A base do Governo tem a
oportunidade de mudar o voto. Foi rejeitada a emenda assinada pelo
Deputado Eduardo Braide, Deputado Wellington do Curso, Deputado
Roberto Costa. Nós temos agora a oportunidade de mostrar a
independência do Poder Legislativo e não de um Poder Legislativo que
está agachado pelo Governo do Estado. Aqui não é um puxadinho do
Palácio do Governo. Nós temos autonomia, independência e precisamos
mostrar isso. Então os representantes das pessoas com deficiência,
nesse primeiro momento nessa medida provisória. No segundo
momento, os policiais civis do Maranhão, que têm apelado para a
consciência dos deputados. Um projeto de lei que versa a maldade, um
projeto de lei que é o projeto do cão, o projeto do capeta. Na tarde de
hoje, sob o olhar de vocês, as votações e os debates que são travados
nesta Casa em defesa da população. Vocês tem oportunidade de saber
quem está do lado do povo e quem está do lado do governo. Eu fui
eleito para ficar do lado do povo, não fui eleito para ficar do lado do
governo. Estou aqui em defesa do esporte e daqui a pouco vamos
provar com o nosso voto, com as nossas ações, com o nosso discurso
que estamos em defesa dos policiais civis do estado do Maranhão. É
muito fácil dizer que está do lado do esporte. E muito fácil falar de
time, mas no momento que a população precisa, precisa também do
voto. Precisa não só do discurso, mas precisa do voto em defesa do
esporte. Mais uma vez apelar para a consciência dos deputados que
possam rejeitar essa Medida Provisória. E o mais importante, o
Governador Flávio Dino já teve três anos e três meses e não teve a
oportunidade, ou melhor, teve a oportunidade de fazer um amplo
debate, discutir com a sociedade, discutir com a população. Mas quer
todas as vezes empurrar goela abaixo da população como tem feito
contrariando, inclusive, a Constituição Federal. O Governador Flávio

Dino, por exemplo, tem tomado o bem do cidadão, tem tomado o carro
e moto do cidadão de bem. Não somos contra as blitz, mas blitz foi
feita para verificar as irregularidades nos veículos, quem está dirigindo
alcoolizado, mas não para tomar o bem do cidadão. E o Governador
Flávio Dino age de forma inconstitucional, age na ilegalidade. E, na
tarde de hoje, mostra mais uma vez isso. Não é o governo de todos nós;
é um governo de “poucos nós”. E a cada dia que passa o Governo
mostra isso para a população, mostra isso para a sociedade. Mas tenta
se perpetuar no poder, no governo, com propagandas mentirosas, com
propagandas enganosas. É um governo que aumentou somente 05% no
orçamento para educação e aumentou 173% para propaganda enganosa.
É um governo que aumenta 05% para educação e aumenta 173% para
propaganda enganosa. Esse é o governo comunista, esse é o governo da
mudança, mas a mudança para pior. E nós precisamos ter
posicionamentos firmes como temos feito na Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão e hoje apelamos para a consciência dos
deputados, amanhã não adianta querer pedir voto do torcedor, pedir
voto do esportista, pedir voto na rua com a consciência pesada de que
está votando contra o esporte e votando a favor do Governador Flávio
Dino. Mais uma vez, senhoras e senhores, apelamos para a consciência
de cada um e que possamos rejeitar essa Medida Provisória do
Governador Flávio Dino, governo da maldade.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Para encaminhar a votação, Deputado Rogério Cafeteira,
Vossa Excelência vai em seguida, Deputado Max, cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa. Eu ouvi algumas palavras Senhor Presidente, do
Deputado Wellington e eu não vou necessitar do tempo inteiro que
tenho à minha disposição para fazer este encaminhamento. Eu gostaria
de encaminhar pela aprovação deste projeto e aqui eu ouvi o deputado
dizer que esse projeto é contra o esporte. Aqui para a nossa galeria
para que eles tenham o conhecimento, a lei que instituiu esse fundo,
deputado, é de 2007, tem 11 anos. Sabe quanto foi utilizado desse
recurso? Zero, porque nunca foi regulamentado, nunca foi
regulamentado. Outra questão, isso não é votar contra o esporte, ao
contrário, isso é votar a favor do esporte, se Vossa Excelência quer
ponderar a formação do conselho, acho que é legítimo, mas usar palavras,
usar a tribuna, para divulgar inverdades, isso é muito feio. Porque um
Conselho que está criado, um Conselho não, um fundo criado há 11
anos e que nunca foi utilizado, deputado Marco Aurélio, e agora que
estamos regulamentando para que ele possa ser utilizado em prol do
esporte, um deputado dizer que isso é contra o esporte, é simplesmente
inconcebível. Outra questão, não é mais uma MP, deputado, é um
projeto de conversão. Todas as vezes que uma MP chega ao Legislativo
e que sofre mudanças, e aqui, deputado Marco Aurélio, queria fazer
uma ressalva, que não está presente, mas o relator, deputado Braide, o
Carlinhos Florêncio, que abriu o diálogo e fez as alterações aqui. E é
importante que se diga principalmente da inclusão da pessoa com
necessidades especiais, com deficiência. E um representante da
Assembleia. Eu respeito que os outros deputados achem que devam
ter outros membros participando do Conselho, mas desmerecer a Casa
que eles fazem parte, eu também não consigo compreender. Então,
senhor Presidente, aqui por esses motivos eu queria encaminhar o
voto a favor desse projeto, que tenho certeza de que é benéfico para o
esporte do Maranhão. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Eu quero pedir à galeria que não se manifeste com vaias para
o pronunciamento de nenhum deputado. Na verdade, pelo Regimento,
não é permitido aplausos e nem vaias. Eu não fiz nenhuma intervenção
quando vocês, que são muito bem-vindos e bem- vindas aqui,
aplaudiram, mas não vamos permitir que nenhum deputado seja
constrangido em seu livre direito de manifestação. Eu vou, mais uma
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vez, solicitar que a galeria evite manifestações para que a Sessão prossiga.
Esse projeto, que é do interesse de V. Ex.ª, ainda vai ser apreciado.
Peço mais uma vez que a galeria respeite o pronunciamento dos
deputados. Deputado Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente Deputado Othelino, senhoras deputadas,
senhores deputados, jornalistas, funcionários desta Casa, policiais que
estão presentes aqui, acompanhando o projeto de seu interesse e que
são muito bem-vindos à Assembleia Legislativa do Maranhão. Hoje
estamos votando dois projetos importantes, eu diria que são simbólicos
inclusive para esta Casa que representa a população. Nós
representamos aqui os sindicatos, a sociedade organizada, o mais pobre,
mas não estamos em todos os setores e esses setores têm que se fazer
representados nos colegiados onde eles atuam. É isso que se trata aqui
no dia de hoje. Dois conselhos estão sendo votados: o Conselho de
Esportes, aí tira o presidente da Federação do Esporte Amador, tira o
representante dos deficientes, ficam apenas os representantes do
governo do estado. Eu não sou contra que nesses conselhos tenham
representantes do governo do estado, que sejam até majoritários, porque
o governo que está aí foi eleito legitimamente, então ele pode ter até a
maioria dos conselhos, agora tirar a participação popular desses
conselhos é diminuir a democracia e é isso que nós vamos fazer hoje se
votarmos a favor dessa lei do esporte que tira os representantes
populares do conselho, é isso que nós vamos fazer logo mais se nós
retirarmos os representantes do Sindicato dos Policiais do Conselho
da Polícia, se nós retirarmos aquele que está no front, lutando contra os
bandidos, enfrentando os bandidos, que sabem realmente a realidade
da bandidagem em nosso estado, que pode ter sua voz no conselho
para dizer o que eles estão sofrendo, as dificuldades que eles estão
sofrendo neste conselho e que serão minoritários. Por exemplo, no
Conselho da Polícia são 14 representantes, 10 do governo do estado,
apenas quatro das entidades de classe e ainda querem retirar os
representantes da entidade de classe. Isso é inadmissível, ainda vindo
mais de um governo que tem sua origem na esquerda, que tem sua
origem no PT, no PCdoB que sempre se apoiou nos sindicatos, nas
associações de classe, nos representantes do povo. Agora, na hora que
está no governo para fazer essa democracia, ele faz o contrário. Em vez
de colocar mais, ele está retirando o representante do sindicato desses
conselhos. Isso não é admissível, isso não é correto, isso não é
democrático. Eu ouvi aqui vários deputados que, a princípio, inclusive,
não concordavam com essa posição, mas que estão votando porque é
uma posição do governo, eles apoiam o governo, então têm que fazer
essa votação. Por isso eu faço um apelo aqui aos membros do governo:
vamos retirar de pauta esse projeto da polícia, vamos amadurecer
mais, vamos conversar com a categoria, seria democrático, vamos ouvir.
Nesse conselho da polícia, são 14 representantes: 10 o Governo escolhe,
04 apenas são representantes dos policiais. Vamos retirar os quatro
representantes dos policiais, que em termo de voto nunca vão vencer
no Conselho, mas vão ter sua voz para que o Governo e a sociedade
saibam quais são as agruras que eles passam. Então esse é o apelo.
Meus colegas deputados, eu não quero constranger nenhum
companheiro. Eu sei que cada um tem a sua posição e muitas vezes, em
função de defender o Governo, tem que votar aquela matéria. Mas nós
temos que ver o conteúdo dessas matérias. Nesse Conselho do Esporte,
você está diminuindo a democracia, retirando representantes populares
das comunidades do Conselho do Esporte. E no caso do Conselho da
Polícia, é uma excrescência tirar os Sindicatos do Conselho da Polícia.
O Estado, a Assembleia não pode aceitar isso e eu peço aos membros
da base do Governo: conversem com o Governo. Vamos amadurecer
porque recuar não é derrota. Às vezes você recua de uma posição e
você ganha mais na frente. Ninguém quer o mérito de ganhar ou perder
um projeto. A gente quer o que é o melhor para o Maranhão e o que é
melhor para a Polícia do Maranhão e o melhor é que os polícias tenham
assento nesse Conselho. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores Deputados, vamos colocar o projeto em votação.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Só
lembrando que eu fiz a solicitação de votação nominal, Senhor
Presidente, do projeto de Lei de Conversão. Fiz um requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Vamos submeter ao Plenário. Senhores deputados, senhoras
deputadas, nós vamos submeter ao Plenário agora apenas o pedido de
votação nominal. Está claro para todos? Senhores deputados, senhoras
deputadas, os deputados que aprovam o requerimento de votação
nominal do Deputado Braide devem permanecer como estão, os que
forem contrários, devem ficar de pé. Requerimento rejeitado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Eu peço
que sejam registrados os votos contrários, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Requerimento rejeitado com os votos contrários dos
Deputados Raimundo Cutrim, Antônio Pereira. Se eu falar algum nome
e o deputado votou diferente do que eu estou dizendo, basta se
manifestar. Deputado Glalbert Cutrim, Deputado Marco Aurélio,
Deputado Fernando Furtado, Deputado Léo Cunha...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela ordem, eu até peço escusas a V. Exa. Se V. Exa. pudesse
repetir o nome dos deputados que votaram contra, porque eu estava
discutindo a próxima matéria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Eduardo, eu não vou repetir, mas, vai ficar
registrado...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Tudo bem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Levi Pontes, Deputado Edison Araújo, Deputado
Rigo Teles, Deputado Rafael Leitoa, Deputado Vinícius Louro,
Deputado Paulo Neto, Deputada Ana, Deputada Francisca Primo,
Deputada Valéria, Deputado Stênio, Deputado Cabo Campos, e retifico
o voto do Deputado Rigo Teles, que votou a favor do requerimento.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Só para
que V. Ex.ª tenha noção, V. Ex.ª citou o nome de 12 deputados estaduais.
Nós temos 32 deputados estaduais presentes na Casa. Isso aí é só para
deixar claro que o requerimento foi aprovado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não, deputado Braide, não queria, V. Ex.ª é um Deputado que
conhece bem o Regimento, não queira fazer passar uma impressão
errada, ficou claro aqui, visualmente, que a maioria votou contra o seu
requerimento.
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O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Ou talvez

tenha algum que não tenha sido citado, mas tudo bem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – O Requerimento foi rejeitado. Em votação agora o Projeto.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, só para orientar o Bloco Parlamentar Independente, é a
última chance que nós temos em relação a corrigir esse Projeto de Lei
de Conversão, que veio por meio de uma Medida Provisória, para que
a gente, de uma vez por todas, garanta a participação das mulheres,
dos clubes profissionais, da imprensa esportiva, do esporte amador,
de todos aqueles que foram retirados, razão pela qual nós encaminhamos
o voto contrário ao Projeto de Lei de Conversão nº 001/2018.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, vou iniciar a votação. Os deputados que
forem favoráveis ao projeto do Poder Executivo, que permaneçam
como estão. Sentados.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Senhor
Presidente, eu me abstenho de votar, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Aprovado o projeto, com abstenção registrada da deputada
Valéria Macedo e deputada Francisca. O projeto de Lei foi aprovado,
vai à sanção.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Eu gostaria
de registrar o meu voto contrário a esse absurdo, esse presente que se
dá no mês das mulheres, retirar as mulheres do Conselho do Esporte.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – V. Exa. já fez o registro já e registro os votos contrários dos
deputados Wellington do Curso, Andréa Murad, Edilázio Júnior, Nina
Melo, Sousa Neto, Graça Paz, César Pires, Cabo Campos, Rigo Teles.
Próximo item.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, só
para registrar o Deputado Raimundo Cutrim votou contra também.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado
Raimundo, não é o projeto da Polícia ainda...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores deputados, próximo item de pauta. Medida Provisória n.º
004, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 10.546, que autoriza
o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do
Brasil, com garantia da União. Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai para
promulgação. Senhores deputados, vou suspender a sessão para que
possam ser emitidos os Pareceres relativos aos Projetos de Lei n.º 365/
2017, 036/2018 e o Projeto de Lei Complementar 021/2017, que
dependem dos Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça,
Orçamento e Finanças, Fiscalização e Controle, Relações de Trabalho
e Administração Pública.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Reaberta a sessão. Com a palavra, a Deputada Francisca
Primo.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO – Senhor
Presidente, o Projeto de Lei Complementar nº 021/2017, de autoria do
Poder Judiciário, foi aprovado por unanimidade na Comissão de
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Passo a palavra ao Presidente da Comissão de Administração,
Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE - Excelentíssimo
Senhor Presidente, a Comissão de Administração Pública, Seguridade
Social e Relações de Trabalho aprovou por unanimidade o Projeto de
Lei Complementar nº 021/2017.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em votação o Projeto de Lei Complementar nº 021. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
sanção. Bom, eu vou suspender novamente a sessão para que agora
nós apreciemos, aliás, para que as comissões apreciem os Projetos de
Lei nº 365, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a
organização administrativa da Polícia Civil, e o Projeto de Lei nº 036,
de autoria da Deputada Graça Paz, que institui o Dia da Mulher
Empreendedora Maranhense. Sessão suspensa para que as comissões
se reúnam.

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

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Senhor
Presidente, o Projeto de Lei n.º 365/2017 foi concedido vistas ao
Deputado Roberto Costa, por 24 horas, portanto volta na sessão da
quarta-feira. E o Projeto de Lei 036/2018, de autoria da Deputada
Graça Paz foi aprovado por unanimidade nesta comissão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Projeto de Lei 365/2017 vai para a Ordem do Dia da sessão de
quarta-feira.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Pois não, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Nessa pauta, que é do 365, que V. Ex.ª possa
fazer a conferência de quórum, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) – Só para esclarecer aos policiais civis que ainda se encontram
na galeria e confirmar de V. Exa. que o Projeto de Lei 365/2007 estará
na Ordem do Dia de quarta-feira. V. Exa. já disse isso. Para que eles
possam ter a oportunidade de acompanhar a votação dessa matéria,
que é dos seus interesses. E de já convidar e lembrar a importância da
mobilização dos policiais civis, que tenho certeza que foi isso que fez
a diferença hoje, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço que zere o painel para que possamos apreciar o Projeto
036, da Deputada Graça e também o restante da Ordem do Dia.
Deputada Graça, nós vamos zerar o painel e os deputados que assim o
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desejarem deverão confirmar a presença, porque teve um pedido de
conferência de quórum do Deputado Wellington do Curso. Peço que
zere o painel.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, dê
um tempinho.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Obrigado, Deputado Cesar. Há quórum. Projeto de Lei nº
001/2018, de autoria do Poder Executivo, que autoriza celebrar contrato
de concessão de colaboração financeira não reembolsável com o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e dá outras
providências. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº
036, agora sim, Deputada Graça, de autoria da Deputada Graça Paz,
que institui o Dia da Mulher Empreendedora Maranhense. Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa, de autoria do
Deputado Eduardo Braide (lê). Em discussão. Em votação. Os Senhores
Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai à
promulgação. Projeto de Resolução Legislativa nº 034/2016, de autoria
do deputado Vinícius Louro (lê). Em discussão. Em votação. Os
Senhores Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado
à promulgação. Projeto de Resolução Legislativa nº 048/2017, de autoria
do deputado Stênio Rezende (lê). Em discussão. Em votação. Os
Senhores Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado,
vai a segundo turno. Requerimentos à deliberação do plenário.
Requerimento nº 060/2018, de autoria da deputada Nina Melo (lê). Em
discussão. Em votação. Os Senhores Deputados que aprovam,
permaneçam como estão. Aprovado. Fica incluído na Ordem do Dia de
amanhã, deputada Nina. Requerimento nº 061/2018, de autoria da
deputada Nina Melo, (lê). Em discussão. Em votação. Os Senhores
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica
também incluído na Ordem do Dia de amanhã. Requerimento nº 081/
2018, de autoria do deputado Júnior Verde (lê).  Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento nº 082/2018, de autoria do Deputado Vinicius
Louro (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 083/2018, de
autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento nº 085/2018, de autoria do Deputado Vinicius
Louro (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 086/2018, de
autoria do Deputado Sérgio Frota. O deputado está ausente. Fica
transferido para a próxima sessão. O Requerimento nº 087/2018
também fica transferido em razão de o Deputado Sérgio Frota estar
ausente. Requerimento nº 088/2018, de autoria da Deputada Nina Melo
(lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 089/2018, de
autoria do Deputado Cabo Campos (lê). Deferido. Inclusão na Ordem
do Dia da sessão ordinária de terça-feira, 20 de março. Projeto de Lei
de Convenção nº 002, oriundo da Medida Provisória nº 264/2017.
Medida Provisória nº 265/2017, de autoria do Poder Executivo.
Requerimento nº 091/2018, de autoria do Deputado Wellington do
Curso. Requerimento 092/2018, de autoria do Deputado Cabo Campos;
Requerimentos nº 093/2018, 094/2018 de autoria da Deputada Nina
Melo; Requerimento nº 096/2018, de autoria da Deputada Nina Melo;
Requerimento 097/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos.
Bloco Parlamentar Democrático. Deputado Vinícius, V. Ex.ª vai utilizar
o tempo do Bloco? Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão,
Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado
Júnior Verde vai utilizar o Bloco apenas dez minutos, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Júnior Verde, por dez minutos, com direito a
apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, eu quero externar novamente os nossos
cordiais cumprimentos, também extensivo a todos que estão
acompanhando essa sessão. Retorno à tribuna, Senhor Presidente. Eu
iniciei destacando a agenda do final de semana e não poderia deixar aqui
de reiterar as demandas que nos foram solicitadas. Por exemplo, em
Buriticupu, onde tivemos oportunidade de acompanhar uma reunião
das conselheiras tutelares daquele município, que solicitaram desde a
intervenção na questão salarial. Até porque existe uma disparidade
muito grande em alguns municípios, até por conta talvez do
entendimento dos gestores. E nós vamos formalizar uma indicação
nesse sentido ao gestor municipal, para que ele possa fazer uma análise,
no sentido de poder atender uma reivindicação dos conselheiros tutelares
de Buriticupu, ampliando, melhorando as condições de trabalho,
principalmente no tocante às questões salariais desses conselheiros.
Também a questão do veículo, importante para a locomoção dos
mesmos, um veículo traçado. Até porque Buriticupu tem uma extensão
territorial imensa, tem muitas áreas rurais e o atendimento, às vezes,
fica muito difícil por conta realmente, talvez, da falta de conservação
das estradas vicinais. Mas também demandas desde a questão da
aquisição de fato e de direito de um espaço que atenda as necessidades
dos conselheiros tutelares de Buriticupu. Até porque o espaço que
está disponibilizado ao conselho é alugado. Então precisamos, inclusive,
pensar de forma nacional na efetividade das políticas para atender a
implantação de unidades dos conselhos tutelares no Brasil, no
Maranhão. Aqui nós temos apenas uma hoje que é permanente, que é
aqui em São Luís, que foi entregue recentemente. Mas precisamos
estender a todos os municípios maranhenses. Eu destaco também, na
agenda que tivemos, na oportunidade, em Buriticupu, de receber mais
uma vez a indicação da telefonia móvel...

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO –
Deputado Júnior Verde, quando puder, me conceda um aparte.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Pois não,
Deputada Francisca, só para concluir o pensamento, raciocínio. Nós
recebemos uma indicação de trabalhadores do povoado Presa de Porco.
Os mesmos solicitam que nós possamos estender a telefonia móvel
àquele povoado. Um povoado que tem quase dez mil moradores. É um
grande povoado daquele município e que precisa do atendimento à
comunicação.  Então vamos reiterar o pedido da telefonia móvel para o
município de Buriticupu, atendendo não só o povoado de Presa de
Porco, mas também vários povoados que compõem este município.
Deputada Francisca, V. Ex.ª, que defende tão bem o município de
Buriticupu, tem o aparte.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMA (aparte) -
Deputado Júnior Verde, queria cumprimentar V. Exa. pelo seu
pronunciamento, mas eu queria falar sobre a questão do Conselho
Tutelar. O Conselho Tutelar hoje, em Buriticupu, foi implantado na
minha gestão, quando fui secretária de Desenvolvimento Social, só
existia o projeto criando o Conselho da Criança e Adolescente, então a
gente implantou o Conselho da Criança e o Conselho Tutelar, e
trabalhava. Mas hoje o que se passou, teve a denúncia que a Prefeitura
de Buriticupu não estava repassando o recurso fundo a fundo para o
Conselho da Criança e do Adolescente. Então, esta é uma grave denúncia,
inclusive a Presidente do CMDCA que fez essa denúncia e o próprio
secretário de Administração, o secretário de Governo falou que só
passaria a depositar esse recurso quando tivesse a nova eleição do
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Conselho. Eu até questionei na tribuna, muitos me ouviram na tribuna
sobre essa questão, porque como é que o Conselho vai funcionar se
não tem recurso? E nós sabemos que a região de Buriticupu é muito
extensa, realmente. Todos os povoados são muito distantes e
principalmente nesse período de muitas chuvas fica pior. Então eu
acho que a prefeitura tem que realmente tomar um posicionamento
dessa questão de estar melhorando o Conselho Tutelar, porque é quem
defende nossas crianças e adolescentes no nosso município. Porque
sabemos que abuso existe, a gente recebia muita denúncia e isso é
importante, que o Conselho tenha condições realmente de fazer o seu
trabalho, para que eles foram eleitos. Então, sabemos da boa vontade
do Conselho de trabalhar, mas eles precisam de condições, de melhor
local de trabalho, de muitas coisas que eles precisam lá. Agradeço.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Eu que agradeço
o aparte, deputada Francisca, e inclusive ouvindo as conselheiras
tutelares Elda Farias, Andréa e Miriam, nós pudemos compreender as
necessidades que o Conselho hoje tem, inclusive pelo entendimento
que aqui já consensualizamos, é preciso que haja um entendimento
com o gestor municipal e não tenho dúvidas que vamos buscar o diálogo,
como sempre buscamos, vou atender as reivindicações das mesmas e
assim de todos os conselheiros do estado do Maranhão, dos municípios
que estamos visitando. Tive também a oportunidade, já que estou
falando dos Conselhos Tutelares, de ir ao município de Senador La
Rocque. Lá também tivemos a oportunidade de sermos recebidos por
conselheiros tutelares e da mesma forma, vamos proceder visando
realmente a complementação de políticas que atendam, os kits, os
veículos tão necessários, os computadores, impressoras, toda a
estrutura necessária para a defesa das nossas crianças e adolescentes.
Mas também, me permitam aqui destacar, a agenda que tivemos no
município de Açailândia. Lá em Açailândia visitei, hoje, a construção
que está em fase já do alicerce, que vai ser a nova sede do Corpo de
Bombeiros. Eu havia destinado uma emenda para construir uma unidade
do Corpo de Bombeiros em Açailândia e na oportunidade dialogando
com o comandante daquele destacamento, nós vamos reencaminhar ao
governo uma emenda para a construção dessa obra tão importante que
vai servir ao município de Açailândia. Fazer até referência que nós, no
ano de 2015, formalizamos uma comissão especial. Essa comissão
especial esteve em Açailândia e destacou que a necessidade da
implantação de uma unidade do Corpo de Bombeiros. Eu faço essa
referência porque foi uma luta nossa, nós conseguimos o espaço,
inclusive é cedido por um empresário local, mas precisamos da
construção de uma unidade do Corpo de Bombeiros no município de
Açailândia, por isso que faço mais uma vez essa reivindicação, eu vou
fazer por indicação, mas também o farei dialogando com o governo no
sentido de poder encaminhar a liberação da nossa emenda e, assim,
atender à reivindicação do bombeiro do município, tão importante que
o município é inclusive industrial e precisa realmente de todo um
aparato necessário para a defesa da vida humana e evitar, claro, situações
adversas que vão de encontro à sociedade. Também eu falava de Senador
La Rocque, eu faço questão de destacar os conselheiros que me
receberam em Senador La Rocque, a Marcia, o Nilton, a Paloma, a
Patrícia e a Wilame, lá de Senador La Rocque, que nos acolheram
naquele importante município e também encaminharam várias demandas
para nós, entre eles os kits. Em Senador La Rocque, nós tivemos a
oportunidade de conversar sobre uma situação que nós já defendemos
nesta Casa que é a consolidação dos limites territoriais. Lá existe uma
divergência com relação a limites, e nós precisamos consolidar os limites
do município de Senador La Roque. Aqui ele já com o líder Professor
Bartolomeu, nós vamos discutir este assunto e formalizar os
encaminhamentos nas comissões pertinentes desta Casa, inclusive entre
elas a Comissão de Administração, Seguridade Social e Relações de
Trabalho, da qual nós estamos hoje à frente, mas vamos mais uma vez
convidar o IMESC e o IBGE até para buscarmos entendimentos a fim
de equacionar um problema tão antigo daquela região que precisa
realmente da atenção deste Parlamento. Faço referência também,

senhoras e senhores, à agenda que tivemos no município de Grajaú e
no município também de Montes Altos, onde tivemos a oportunidade
de, nesse final de semana, participar e ser recebidos pelo prefeito
municipal. Na oportunidade, discutindo com o prefeito, lideranças
dos povoados e áreas de assentamentos, ficamos incumbidos inclusive
de formalizar uma agenda no Incra para defender projetos produtivos
para a região de Montes Altos, atendendo à reivindicação dos líderes
de assentamentos daquele município. No município de Grajaú,
dialogamos com os representantes da base pesqueira e aquícola, fomos
recebidos pela Colônia de Pescadores daquele município e o presidente
Fernando que nos acolheu. Recebemos várias demandas de Grajaú,
entre elas as estradas vicinais. Imaginem só, dialogamos com
trabalhadores de um segmento, mas as reivindicações não só foram
direcionadas para o segmento, porque do segmento nós recebemos
reivindicações, por exemplo, da continuidade da regulamentação desses
profissionais, da regularização desses profissionais como também
demandas administrativas que hoje, infelizmente, o órgão aqui
competente para fazer, resolvendo problemas pertinentes à
regularização dos trabalhadores dessa atividade não estão a contento.
Então essas reivindicações serão devidamente encaminhadas ao
secretário nacional, com cópia aqui à representante da Ceape, aqui no
estado do Maranhão. As estradas, por exemplo, destacadas lá pelos
nobres pescadores, agricultores familiares e aquicultores foram estradas
vicinais, claro, de Grajaú a Formosa Serra Negra e também Grajaú a
Arame. Além também de poços artesiano para atender o município de
Grajaú. Temos também a destacar uma ajuda que nós tivemos a
oportunidade de participar no município de Barra do Corda. Em Barra
do Corda, senhoras e senhores, nós dialogamos com empresários de
vários setores e, no diálogo, os empresários... Só para concluir, Senhor
Presidente. No diálogo, nós recebemos reinvindicações desde
regularização fundiária. Repassamos hoje, inclusive pela manhã, ao
Superintendente do INCRA a demanda de regularização fundiária em
Barra do Corda. E aqui eu quero agradecer a todos os empresários que
ali estavam junto conosco dialogando, buscando realmente essa
importante iniciativa, que é de regularização. Até porque eles querem
atrair investimentos, querem atrair renda. E esse atrativo só é possível
quando nós estamos unidos em torno do mesmo objetivo. E eu não
poderia deixar de agradecer ao companheiro Vilar, que formalizou essa
agenda, ao amigo e companheiro Marcos, ambos empresários, ao amigo
também Alexandre, entre outros; Chicão, representantes ali da atividade
também do transporte alternativo que estavam ali presentes. Então
empresários preocupados com a economia do município. Eu faço
questão de ponderar, eu sei que estou passando do tempo, mas eu vou
ponderar sobre a abordagem que eles fizeram. E o projeto ele pode ser
não só para Barra do Corda, mas para todos os municípios
maranhenses. Precisamos incentivar a geração de emprego e renda. E
nesse aspecto eles deram várias sugestões desde uma zona realmente
de comércio no município, atendendo à isenção fiscal para atrair
investidores, atrair indústrias para serem  implantadas no município, a
regularização  fundiária, a defesa, por  exemplo, de isenção de impostos
para que  eles possam ainda  mais fazer gestão  e,  assim, permitir  a
contratação de  servidores  para as  suas  empresas, entre outros
aspectos, a saúde do empreendedor.  Nós vamos encaminhar ao
Superintendente  do INCRA ou do SEBRAE, que é o João  Martins.
Até porque precisamos gerar  desenvolvimento naquele município  e  a
classe empresarial  gera emprego e renda, por isso  estamos fazendo
essa defesa, Deputado César Pires. Mas  faço  questão  de  aqui
agradecer  aos nobres empresários  que preocupados  com a  sociedade
do município de  Barra do Corda  nos permitiram  dialogar   e  trazer
para esta  Casa  demandas que vão ser  encaminhadas  ao  Governo do
Estado. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – O tempo
da liderança, Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

FERNANDO FURTADO – Cinco minutos, sem apartes, Deputada
Andréa.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,  queria
agradecer a presença dos deputados aqui presentes. Deputada Graça
Paz, a Justiça na semana passada determinou que o Prefeito Luís
Filho, de Coroatá, exonerasse os professores contratados de forma
ilegal e mandou, Deputado César Pires, realizar o seletivo e concurso
público para a rede de ensino municipal de Coroatá. Isso porque ele
vinha contratando professores através de indicações e em troca de
favores políticos. O Prefeito de Coroatá Luís Filho sancionou uma lei
em 2017 que previa a contratação de apenas 300 professores e agora
depois da decisão da Justiça, Deputado César Pires, ele está divulgando
de forma mentirosa que mais de mil pessoas ficaram desempregadas.
Das duas uma: Ou a improbidade, Deputada Graça, é maior do que
pensávamos porque eles contrataram mil pessoas e não 300, como
prevê a lei, ou eles estão debochando da cara do povo de Coroatá. O
Prefeito Luís Filho não pode vir agora alegar interesse público porque
ele está afrontando a lei que ele mesmo criou, está afrontando os
princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da isonomia
e da moralidade. O Poder Executivo tem que ter um planejamento de
suas ações, ele não pode alegar agora que é interesse público por falta
de planejamento dele, ele contrata a seu bel prazer pessoas em troca de
favores políticos e aí quando a Justiça toma uma decisão ele está
dizendo que o povo está sendo prejudicado, quando na verdade ele
mesmo prejudica as pessoas, ele descumpre a lei porque ele está
privilegiando, em detrimento, está privilegiando pessoas em detrimento
de toda a população que poderia estar participando de um concurso
público, ou seja, ele está beneficiando quem ele bem entende, quem ele
quer em detrimento dos demais. Ou seja, o que o Prefeito Luís Filho
está fazendo? Prejudicando os coroataenses, os educadores daquela
terra, tirando o direito de participar de um processo seletivo,
prejudicando um povo ao contratar temporariamente professores para
honrar favores políticos. Isso é criminoso o que ele está fazendo. Tudo
isso por troca de votos. O prefeito Luís Filho, eu venho dizendo isso
há muito tempo, não tem o menor compromisso com os coroataenses,
com o povo, não tem compromisso com as crianças que ele está
prejudicando, porque se tivesse ele já teria um planejamento, realizando
o seletivo porque isso é o que ele deve fazer. Ele devia realizar o
concurso, dando ao povo de Coroatá oportunidade igual para todos
que tiverem requisitos participarem do processo. Ele tem que cumprir
a lei, andar na linha da legislação. A juíza, ao contrário do que eles
falam, ela não agiu precipitadamente, todos os trâmites necessários
para garantir a lei foram cumpridos. O Ministério Público interveio,
educadores denunciaram a transgressão do prefeito. Eu denunciei nesta
tribuna. Nenhuma desorganização administrativa pode ser motivo,
deputado César Pires, para descumprir a Lei e o prejuízo quem vai
sofrer é o aluno pela falta de compromisso do prefeito Luís Filho. Eu
espero sinceramente que a Justiça tome providências, continue tomando
providências que realmente beneficiem a população. Isso não é contra
o povo, é para que as pessoas, para que um prefeito como esse não
ache que ele pode fazer tudo e agora ficar dizendo que as crianças vão
ficar sem aula. Ele tinha que ter um planejamento. Ele tem quanto
tempo aí para planejar e não planejou nada, não fez nada e quer agora
responsabilizar a Justiça. Ele não pode responsabilizar a Justiça pelos
próprios erros e crimes que ele comete. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FERNANDO FURTADO – Não há quórum. Nada mais havendo a
tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

Resumo da Ata da Vigésima Sessão Ordinária da Quarta
Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia

Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia quinze de
março de dois mil e dezoito.

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

Cutrim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Carlinhos

Florêncio.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo
Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Macêdo,
Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Léo Cunha, Max Barros, Othelino
Neto, Professor Marco Aurélio, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto
Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende,
Valéria Macêdo,  e Wellington do Curso. Ausentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Andréa Murad,
Edilázio Júnior, Fábio Braga, Fernando Furtado, Francisca Primo, Graça
Paz, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Nina Melo, Paulo Neto,
Rafael Leitoa, Sérgio Vieira, Vinícius Louro e Zé Inácio. O Presidente
Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente que foi encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a
palavra aos Deputados: Sousa Neto, Raimundo Cutrim, Cabo Campos,
Professor Marco Aurélio, Bira do Pindaré e Wellington do Curso.
Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o
Presidente anunciou a Ordem do Dia, determinando que fosse feita a
verificação de “quorúm” por solicitação do Deputado Welligton do
Curso. Na sequência, os representantes do Bloco Parlamentar
Independente, Bloco Parlamentar de Oposição, PEN e PV declararam
obstrução. Constatado que não havia “quórum” regimental para apreciar
a matéria, a mesma ficou transferida para a próxima Sessão Ordinária.
Na forma do Regimento Interno, o Presidente determinou a inclusão na
Ordem do Dia da próxima Sessão do Projeto de Resolução Legislativa
nº 048/201, de autoria do Deputado Stênio Rezende e dos
Requerimentos nºs: 085/2018, de autoria do Deputado Vinicius Louro;
086 e 087/2018, de autoria do Deputado Sergio Frota; 088/2018, de
autoria da Deputada Nina Melo e 089/2018, de autoria do Deputado
Cabo Campos.  Não houve orador inscrito no primeiro horário do
Grande Expediente. Da mesma forma ocorreu no tempo dos Partidos
e Blocos e no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar a Sessão
foi encerrada e lavrado o presente Resumo que lido e aprovado será
devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 19 de março de 2018.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 340/2018

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos
em comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
os níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica
Legislativa, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/
2009, datada de 01 de julho de 2009,

R E S O L V E:

Art. 1º - Classificar de acordo com a tabela em anexo, os
servidores ocupantes de cargos em comissão.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeito financeiro, a partir de 1º de janeiro do ano em curso, revogadas
as disposições em contrário.
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DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 19 de março

de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado
STENIO REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado
ZÉ INACIO - Segundo Secretário, em exercício

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 340/2018

MATRÍCULA N O M E                                             NÍVEL
1647023 Jose Glaucio Junior                                XVII

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 341/2018

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos
em comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
os níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica
Legislativa, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/
2009, datada de 01 de julho de 2009,

R E S O L V E:

Art. 1º - Classificar de acordo com a tabela em anexo, os
servidores ocupantes de cargos em comissão.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeito financeiro, a partir de 11 de janeiro do ano em curso, revogadas
as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 19 de

fevereiro de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente.
Deputado STENIO REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado ZÉ INACIO - Segundo Secretário, em exercício

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 341/2018

MATRÍCULA N O M E                                                 NÍVEL
1647528 Samia Santos Sodré                                 XV

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 342/2018

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos
em comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
os níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica
Legislativa, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/
2009, datada de 01 de julho de 2009,

R E S O L V E:

Art. 1º - Classificar de acordo com a tabela em anexo, os
servidores ocupantes de cargos em comissão.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeito financeiro, a partir de 1º de fevereiro do ano em curso,
revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 19 de março

de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado
STENIO REZENDE. Primeiro Secretário, em exercício - Deputado
ZÉ INACIO - Segundo Secretário, em exercício

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 342/2018
ONRET. FEVEREIROOVEMBOUTUBRO                             NOV
MATRÍCULA N O M E                                         NÍVEL
1647437 Raimunda Nonata de S. P. de Almeida XV
1647445 Arleysson Rodrigo da Silva Santos XV
1647452 Silvaneide Nascimento Soares XV
1647460 Milena dos Santos Pontes XV
1647353 Maria Telma Silva Plácido XV
1647361 Francisco Neto Rodrigues de Sousa XV
1636497 José Clementino da Silva XII

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 343/2018

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos
em comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
os níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica
Legislativa, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/
2009, datada de 01 de julho de 2009,

R E S O L V E:

Art. 1º - Classificar de acordo com a tabela em anexo, os
servidores ocupantes de cargos em comissão.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeito financeiro, a partir de 1º de março do ano em curso, revogadas
as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 19 de março

de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado
STENIO REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado
ZÉ INACIO - Segundo Secretário, em exercício.

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 343/2018
   EVFEVEE DEDEZEMBRO              NOV

MATRÍCULA N O M E                                          NÍVEL
1647379 Eliene de Sampaio Gomes Costa XVII
1647387 Clecio Carlos Silva Lemos XV
1647395 Antonio Carlos Marinho de Aguiar XVII
1647403 Thiago Martins Austriaco IX
1647411 Karen Ann de Assis Santana XV
1640283 Daysa Pontes dos Santos XVII
1647429 Anna Karla Silva Oliveira XV
1647478 Thaina Carvalho Monte Lima XV
1647494 Maria Clara Nascimento Spinosa XV
1628858 João Batista Costa França XVII
1647502 Cleonice Costa da Silva X
1647700 Karl Marx Costa Silva IV
1647544 Antonio Martins Filho XV
1647650 Valmir Ribeiro Silveira XV
1647668 Antonio Carlos Marques Silva XV
1631167 Adriana Figueiredo Cutrim XV
1647643 Rosimar Lopes de Sousa Fernandes XV
1647601 Khalil Lima da Costa Maia dos Santos XV
1647551 Emanuelle Vidal dos Reis XVII
1647585 Maria Aurea Gomes Pinheiro XV
1647692  Vaneska Moreira Castro XV
1647577 Daniel Armando Rodrigues Silva XV
1647684 Alef Melo Silva XV
1647593 Ana Maria Santos Grangeiro XV
1647627 João Felipe de Abreu Ramos XV
1647718 Pedro Tacones da Silva Costa XVII
1647676 Marcelo Moreira dos Reis XV
1633122 Alpanir Rocha Mesquita Filho XV
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0148916 Aldenice Rodrigues Morais XIII
1642511 Andreia Lopes Martins Santos -
1629385 Francisco Narcelio de Lima XV
1629906 Gilmario Oliveira de Souza XV
1634815 Silmara Pereira de Almeida XV
1645597 Cristina Vieira de S. Miranda XV
1637446 Bruno Marley C. Aragão XV
1633585 Fernando Antonio M. de Sousa XV
1630862 José Antonio Barros Heluy XV
1646181 Luzanira Serra Paiva XV
1645019 Antonio Rocha de Carvalho XV
1644962 Luanna  Said Amorim dos R. Baldez XV
1644038 Tiago Gleison Santos XV
1645365 Eula Paula Araujo M. Belfort XV
1647619 Clemilton Oliveira de Sousa XV
1641034 Raimundo dos Santos Veras XV
1632132 Adriana Cristina Santos Silva XV
1639483 Camila Cristina Gomes da Silva XV
1638683 Cledeane de Macedo Marques XV
1644566 Kezia de Sena Silva XV
1644558 Tassia Mirela de Sena Silva XV
1639350 Nannachara C. de Moraes Nunes XV
1624493 Sergio Amaral Fonseca XV
1617190 Erika Lopes Nogueira XV
1638345 Jose Pereira de Sá XIII
0593939 Amelia Carvalho e S. Soares XI
1645050 Maria Lidioneza M. dos Santos XV
1647072 Nilton Cesar Lima Alves IX
1640978 Andre Ferreira Martins XII
1623602 Osmarina Pereira de Sousa XIII
1619477 Reginaldo Santos Campos XI
1643642 Juliana Sipauba Barros XIII
1388636 Ilma Pereira Roque X
1407147 Fernanda Cristina Lins Muniz XI
1624881 Marcio dos Santos Mendes XIII
1392455 Laercio Silva Prazeres IX
1637578 Luis Fernando Araujo da Silva XVII
1626431 Herlen Rose dos S. Vasconcelos XI
1631936 Maria Arlete de A. Rodrigues I
1646769 Maria Assunção Moraes Neta II

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0662/2018-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788,
de 09 de agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio
de 2010 e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO
a inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, caput, inciso I da Lei
nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão da Nota de
Empenho com a empresa G. S. BRAGA (CNPJ nº 06.277.420/0001-
04), para aquisição da assinatura do Plenum Online Corporativo com
10 (dez) acessos web por 12 (doze) meses, considerando que a
Procuradoria Geral desta Casa Legislativa necessita de acervo atualizado
das legislações e jurisprudências, no valor anual de R$ 3.900,00 (três
mil e novecentos reais).Determino a publicação do Ato na imprensa
oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia,
consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº 8.666/93.DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO,
SÃO LUÍS- MA,  19  DE MARÇO DE 2018. Deputado Othelino
Nova Alves Neto-Presidente da ALEMA.
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