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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17/04/2017 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17.04.2017 – SEGUNDA-FEIRA

I – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº 196/2017)

1. PROJETO DE LEI Nº 129/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO QUE DISPÕE SOBRE A
GRATUIDADE DA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE
ESTUDANTIL PARA ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE
ESTADUAL, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, NA
FORMA QUE ESPECIFICA.  COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA.(RELATOR DEPUTADO ROBERTO COSTA) E DA
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE. (RELATOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO). –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

II – PROJETO DE RESOLUÇÃO
EM DISCUSSÃO  E VOTAÇÃO

2º TURNO – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº 198/2017)

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 033/2016,
DE AUTORIA DO DEPUTADO EDSON ARAÚJO QUE CONCEDE
A MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “JOÃO DO VALE” AO
GRUPO DE ATORES DA COMÉDIA PÃO COM OVO. – COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATORA DEPUTADA FRANCISCA
PRIMO. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM
DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

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

3. PROJETO DE LEI Nº 001/17 DO PODER EXECUTIVO
(MENSAGEM Nº 121/2016) QUE INSTITUI O PROJETO
“REMISSÃO PELA LEITURA” NO ÂMBITO DOS
ESTABELECIMENTOS PENAIS DO ESTADO DO MARANAHÃO.
– COM PARECERES INDIVIDUAIS E FAVORÁVEIS DAS
COMISSÕES DE CONTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES; E COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, DEPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA –
RELATOR DEPUTADO SERGIO FROTA. - TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

IV – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

4. REQUERIMENTO Nº 209/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÙNIOR VERDE REQUER  DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE NO DIA 08
DE JUNHO DE 2017, ÀS 11H, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,
PARA ENTREGA DA “MEDALHA MANUEL BECKMAN” AO

SENHOR IZAC MUNIZ MATOS, CORONEL DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E A VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA 11/04/2017 DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR
EM PLENÁRIO E DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL. (1ª
SESSÃO)

5. REQUERIMENTO Nº 210/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE REQUER APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE NO DIA 01/06/
2017 EM COMEMORAÇÃO AOS 40 ANOS DO CORAL SÃO JOÃO.
- TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

6. REQUERIMENTO Nº 211/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO REQUER APÓS OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES AO SENHOR NATALINO SALGADO,
PARABENIZANDO-O PELA SUA POSSE COMO MEMBRO DA
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, OCORRIDA NESSA
ÚLTIMA TERÇA FEIRA, DIA 11/04/2017. - TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

7. REQUERIMENTO Nº 212/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO  REQUER APÓS OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES AO PROCURADOR DE JUSTIÇA SENHOR
EDUARDO JORGE HELUY NICOLAU, PARABENIZANDO-O
PELA SUA ELEIÇÃO COMO CORREGEDOR GERAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO PARA O
BIÊNIO 2017-2019. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

8. REQUERIMENTO Nº 214/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE REQUER APÓS APROVAÇÃO DO
PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO A REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA O PROJETO DE RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 015/2017 QUE CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO
MARANHENSE AO SENADOR JOSÉ AGRIPINO MAIA. -
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

9. REQUERIMENTO Nº 215, DE AUTORIA DO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE, REQUER APÓS OUVIDO O PLENÁRIO QUE
SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE APLAUSOS E
CONGRATULAÇÕES AO CORAL SÃO JOÃO, QUE NESTE DIA 10
DE ABRIL COMEMOROU 40 ANOS DE FUNDAÇÃO.

10. REQUERIMENTO Nº 216, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO QUE SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX
DE BALSAS PELA PASSAGEM DE SEU 56º (QUINQUAGÉSIMO
SEXTO) ANIVERSÁRIO COMPLETADO NO DIA 12 DE ABRIL DE
2017.

11. REQUERIMENTO Nº 217, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO QUE SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO MUNICÍPIO DE CODÓ PELA
PASSAGEM DE SEU 121º (CENTÉSIMO VIGÉSIMO PRIMEIRO)
ANIVERSÁRIO COMPLETADO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2017.

12. REQUERIMENTO Nº 218, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO QUE SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO MUNICÍPIO DE SANTA
QUITÉRIA DO MARANHÃO PELA PASSAGEM DE SEU 105º
(CENTÉSIMO QUINTO) ANIVERSÁRIO COMPLETADO NO DIA
16 DE ABRIL DE 2017.
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V – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

13. REQUERIMENTO Nº 219, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER APÓS OUVIDO A
MESA QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE PESAR AOS
FAMILIARES DO CORONEL CARLOS AUGUSTO CASTRO
LOPES, FALECIDO NO DIA 07 DE ABRIL CORRENTE.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 17/04/2017 – SEGUNDA-FEIRA

ORDINÁRIA 1º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 080/17, de autoria do Senhor Deputado

Wellington do Curso, que institui, no Estado do Maranhão, o Cartão
Acessibilidade para a pessoa com deficiência e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 081/17, de autoria do Senhor Deputado
Bira do Pindaré, que considera de Utilidade Pública o Conselho Comunitário
dos Eixos Parque Vitória à Parque Jair – G13.

3. PROJETO DE LEI Nº 082/17, de autoria do Senhor Deputado
Bira do Pindaré, que considera de Utilidade Pública a Associação de
Moradores do Loteamento Renascer.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 016/17,
de autoria da Senhora Deputada Graça Paz, que concede Título de Cidadã
Maranhense a Senhora Kênia Régia Anasenko Marcelino e dá outras
providências.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 017/17,
de autoria da Senhora Deputada Nina Melo, a Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão Concede o Título de Cidadã Maranhense a Lenilce
Maria Sá Fortes de Arruda.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 071/17, de autoria do Senhor Deputado

Wellington do Curso, que “institui no Estado do Maranhão, o cartão
acessibilidade para a pessoa com deficiência e dá outras providências”.

2. PROJETO DE LEI N° 072/17, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, sobre a criação da “semana para sensibilização e
defesa da educação inclusiva de alunos com necessidades educacionais
especiais”, no ensino público e privado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI N° 073/17, de autoria do Senhor Deputado
Raimundo Cutrim, que considera de Utilidade Pública a COMPANHIA
FOLCLÓRICA E CULTURAL ENCANTO DO SÃO CRISTÓVÃO”,
com sede no Município de São José de Ribamar, no Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI N° 074/17, de autoria do Senhor Deputado
Stênio Resende, que altera dispositivo da Lei n° 7.992 de 22 de outubro de
2003, que autoriza o Governo do Estado do Maranhão a fazer doação de
um imóvel à Ordem dos Advogados do Brasil – Secção do Maranhão –
OAB/MA, e dá outras providências.

5. PROJETO DE LEI N° 075/17, de autoria da Deputada Francisca
Primo, que dispõe sobre a criação do Programa “Pro-Meninas e dá outras
providências”.

6. PROJETO DE LEI N° 076/17, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que estabelece a obrigatoriedade de realização do
exame de oximetria de pulso em todos os recém-nascidos.

7. PROJETO DE LEI N° 077/17, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de se garantir às
gestantes de alto risco o internamento em hospitais da rede privada, com
custeio pelo estado, para o caso de constatada falta de leitos em hospitais
da rede pública, e se tratar de deslocamento iguais ou superior a 200
quilômetros.

8. PROJETO DE LEI N° 078/17, do Senhor Deputado Wellington
do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade do servidor da Secretaria de
Estado da Saúde, informar à Vara da Infância, da Juventude, e de Violência
Doméstica, ocorrência que envolva a criança, o adolescente ou o idoso com
início de maus-tratos.

9. PROJETO DE LEI N° 079/17, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que dispõe sobre a divulgação dos nomes dos
responsáveis administrativos e dos médicos responsáveis pelas chefias de
plantão nas entradas principais e de acesso ao público dos hostitais, casas
de saúde, prontos-socorros e ambulatórios localizados no Maranhão.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 064/17, de autoria da Senhora Deputada

Nina Melo, que institui o Programa Estadual de Conscientização sobre a

Hipertensão Arterial Precoce, no âmbito do Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

2. PROJETO DE LEI N° 065/17, de autoria do Senhor Deputado
Eduardo Braide, que inclui as procissões históricas do Tempo da Quaresma
e Semana Santa, realizadas pela Forania Nossa Senhora da Vitória, no
calendário turístico e religioso do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI N° 066/17, de autoria do Senhor Deputado
César Pires, que considera de Utilidade Pública a Comunidade Servos do
Imaculado Coração da Virgem Maria, com sede e foro no Município de
Codó, no Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI N° 067/17, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que institui o Dia do Profissional de Eventos no
Maranhão.

5. PROJETO DE LEI N° 068/17, de autoria da Senhora Deputada
Nina Melo, que dispõe sobre a isenção de taxas/tarifas e outras despesas
oriundas de inscrição para concursos públicos estaduais e vestibulares do
Estado do Maranhão, a doadores de sangue e medula óssea cadastrados em
órgãos competentes assim como portadores de deficiência, e dá outras
providências.

6. PROJETO DE LEI N° 069/17, de autoria do Senhor Deputado
Eduardo Braide, que institui o Dia Estadual da Prevenção, Controle e
Orientação da Osteoporose.

7. PROJETO DE LEI N° 070/17, do Senhor Deputado Eduardo
Braide, que altera a Lei n° 10.289, de 28 de julho de 2015, publicada no
Diário Oficial do Estado do Maranhão de 28 de julho de 2015.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 014/17,
de autoria do Senhor Deputado Eduardo Braide, que concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor Pedro Robson Holanda da Costa.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 015/17,
de autoria do Senhor Deputado Stênio Rezende, que concede Título de
Cidadão Maranhense ao SENADOR JOSÉ AGRIPINO MAIA.

10. MOÇÃO DE APLAUSOS N° 005/17, de autoria do Deputado
Raimundo Cutrim, à Excelentíssima Senhora LETÍCIA OLIVEIRA
MILHOMEM GAMA, Delegada de Polícia Civil do Estado do Maranhão,
titular da Delegacia Especial da Mulher de BALSAS/MA, pelo profícuo
trabalho realizado a frente daquela Delegacia especializada.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 063/17, de autoria da Senhora Deputada

Nina Melo, que denominar-se-á “Maternidade Estadual Lindonêsa
Dourado”, a Maternidade Estadual localizada no Município de Colinas –
MA, e dá outras providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  12/04/17.

Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no doze de abril de dois mil de dezessete.

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

Sarney.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.
 Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores Deputados:

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

I – ABERTURA.

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

OTHELINO NETO – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para
fazer a leitura da Ata da sessão anterior e do texto bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE (lê texto bíblico e ata) - Ata lida, Senhor Presidente.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.
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PROJETO DE LEI Nº 080 / 17

Institui, no Estado de Maranhão, o Cartão
Acessibilidade para a pessoa com deficiência e dá
outras providências

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
DECRETA:

Art. 1º – Institui, no Estado do Maranhão, o Cartão Acessibilidade
para a pessoa com deficiência.

Art. 2º – O Cartão Acessibilidade tem por objetivo simplificar o
acesso da pessoa com deficiência aos serviços públicos estaduais existentes,
incluindo informações e permitindo a unificação dos demais serviços, a
exemplo do cartão de passe livre e acesso intermunicipal em um só. Sendo

assim, o Cartão será instrumento comprobatório da condição de deficiência
do seu titular.

Art. 3º – Para ser emitido o Cartão Acessibilidade, a pessoa com
deficiência deverá comparecer à Secretaria Estadual de Saúde, ou, ainda,
aos Conselhos Municipais das Pessoas com Deficiências e Prefeituras
Municipais e deverá estar munida dos seguintes documentos, em via original
e cópia:

I – Registro Geral (RG);
II – Cadastro da Pessoa Física (CPF);
III – comprovante de endereço;
IV - laudo médico emitido por órgão público, com CID, atestando

a deficiência, não devendo exceder 60 (sessenta) dias entre a data de emissão
do laudo e sua apresentação para solicitação do Cartão Acessibilidade.

Art. 4º – O Cartão Acessibilidade conterá:
I – o nome da pessoa com deficiência em relevo, com dispositivo

para identificação pela pessoa com deficiência visual;
II – um código identificador compreendido por uma numeração,

que será sua identificação perante a Secretaria Estadual de Saúde para
referenciamento aos serviços públicos estaduais;

III – um código de autenticidade;
IV – o código CID – Cadastro Internacional de Doenças, que será

o verificador da condição de deficiência do titular;
V – foto do titular do cartão;
VI – data de validade do cartão.
Artigo 5º - O Cartão Acessibilidade terá validade de 02 (dois)

anos, contados da data de sua emissão, e deverá ser renovado tão logo
esteja vencido.

Parágrafo único. Para renovação, a pessoa com deficiência deverá
apresentar a documentação mencionada no art. 3º desta Lei.

Artigo 6º - O Cartão Acessibilidade será emitido também para as
pessoas com deficiência temporária, desde que cumprido o disposto no
art. 3º desta Lei.

Artigo 7º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de abril de 2017. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A presente proposta é uma sugestão do próprio Movimento das

Pessoas com Deficiência no Maranhão. Indo ao encontro disso, a iniciativa
legislativa em apreço, sob o ponto de vista jurídico, certamente se afeiçoa
ao inciso XIV, do artigo 24, da Constituição Federal, que outorga aos
Estados-Membros legislar, concorrentemente, sobre “proteção e integração
social das pessoas com deficiência;”.

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de
deficiência;

É de conhecimento geral as diversas dificuldades enfrentadas pelas
pessoas com deficiência passam, motivo pelo qual, a presente proposição
visa à instituição de um Cartão Acessibilidade com o objetivo de simplificar
o acesso da pessoa com deficiência aos serviços públicos estaduais
existentes. Exemplo disso é a praticidade que será ofertada, já que permitirá
a unificação de vários serviços, a exemplo do cartão de passe livre e acesso
intermunicipal.

Com o referido Cartão, a pessoa com deficiência titular poderá se
identificar facilmente em todos os serviços públicos, estando a presente
Lei em total sintonia com o recém-sancionado Estatuto da Pessoa com
Deficiência (Lei Federal n. 13.146, de 06 de julho de 2015).

Assim, é necessário que esta Casa Legislativa analise
atenciosamente esta questão, uma vez que, estaremos contribuindo para a
melhoria das condições de vida das pessoas com deficiência.

Ante o exposto, na certeza de que podemos contar com a
colaboração dos nossos nobres pares, os quais entenderão a grandeza
desta iniciativa legislativa, conclamo-os a aprovação do Projeto.
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PROJETO DE LEI Nº 081 / 17

Considera de Utilidade Pública o Conselho
Comunitário dos Eixos Parque Vitória à Parque Jair
- G13

Art. 1º - Fica considerado de utilidade pública o Conselho
Comunitário dos Eixos Parque Vitória à Parque Jair - G13, com sede e foro
no município de São José de Ribamar - MA.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de abril de
2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 082 / 17

Considera de Utilidade Pública a Associação de
Moradores do Loteamento Renascer

Art. 1º - Fica considerada de utilidade pública a Associação de
Moradores do Loteamento Renascer, com sede e foro no município de São
José de Ribamar - MA.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de abril de
2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 016 / 17

Concede Título de Cidadã Maranhense a Senhora
Kênia Régia Anasenko Marcelino e dá outras
providências.

Art. 1º - É concedido o Título de Cidadã Maranhense a Senhora
Kênia Régia Anasenko Marcelino, natural de Goianésia, Estado de Goiás.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 11 de ABRIL de 2017. - GRAÇA PAZ -
Deputada Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 017 / 17

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
CONCEDE o título de Cidadã Maranhense a
LENILCE MARIA SÁ FORTES DE ARRUDA.

Art. 1º É concedido o Título de Cidadã Maranhense a LENILCE
MARIA SÁ FORTES DE ARRUDA, natural de Juiz de Fora, no Estado
de Minas Gerais.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 11 de abril de 2017. - NINA MELO - Deputada
Estadual

REQUERIMENTO Nº 215 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após
ouvido o Plenário Diretora, seja encaminhada Mensagem de Aplausos e
Congratulações ao Coral São João, que neste dia 10 de Abril, comemorou
40 anos de fundação.

Este é um momento de grande importância para o nosso Estado,
já que ao longo de quatro décadas, o Coral São João sempre engradeceu a

cultura do Maranhão, tendo sido, inclusive, berço de vários artistas locais
e recebido inúmeras premiações em festivais.

Requeiro ainda que esta Mensagem, seja enviada ao regente do
Coral São João, Senhor Fernando Mouchereck, e estendida a todos os
integrantes do grupo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 11 DE ABRIL DE 2017. - EDUARDO
BRAIDE - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 18.04.17
EM: 17.04.17

REQUERIMENTO Nº 216 / 17

Senhor Presidente,

Na Forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações a população do município de São Felix de Balsas, pela
passagem de seu 56º (quinquagésimo sexto) aniversário, completados no
dia 12 de abril do ano em curso.

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

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL
BECKMAN. “ SÃO LUÍS, 11 de abril de 2017 – JÚNIOR VERDE –
DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 17.04.17
EM: 12.04.17

REQUERIMENTO Nº 217 / 17

Senhor Presidente,

Na Forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações a população do município de Codó, pela passagem de seu
121º (centésimo vigésimo primeiro) aniversário, completados no dia 16 de
abril do ano em curso.

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

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL
BECKMAN. “ SÃO LUÍS, 11 de abril de 2017 – JÚNIOR VERDE –
DEPUTADO ESTADUAL – PRB.
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 17.04.17
EM: 12.04.17

REQUERIMENTO Nº 218 / 17

Senhor Presidente,

Na Forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações a população do município de Santa Quitéria do
Maranhão, pela passagem de seu 105º (centésimo quinto) aniversário,
completados no dia 16 de abril do ano em curso.

Na oportunidade requeremos também, que se dê ciência ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmera de
vereadores.
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PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL

BECKMAN. “ SÃO LUÍS, 11 de abril de 2017 – JÚNIOR VERDE –
DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 17.04.17
EM: 12.04.17

REQUERIMENTO Nº 219 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada Mensagem de Pesar aos
familiares do Coronel Carlos Augusto Castro Lopes falecido no dia 07 de
Abril.

Este é um momento de profunda consternação tanto para a família
do Coronel Carlos Augusto como para toda a Polícia Militar do Maranhão.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 12 DE ABRIL DE 2017. – EDUARDO
BRAIDE – Deputado Estadual.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 17.04.17
EM: 12.04.17

INDICAÇÃO Nº 527 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja emitido expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador Flavio
Dino, bem como ao Exmo Sr. Secretário de Infraestrutura Dr. Clayton
Noleto, solicitando, a inclusão do município de Itaipava do Grajau no
Programa MAIS ASFALTO, destinado a recuperar e asfaltar 5KM (cinco
quilômetros) de vias urbanas para garantir o trafego dos veículos e
passageiros com maior segurança e agilidade. Ressaltamos que se trata de
um programa de grande importância e que seguramente trará grandes
benefícios para os cidadãos daquela cidade

Nosso pedido se justifica pela crescente necessidade em promover
a trafegabilidade e mobilidade urbana na referida cidade. Esta medida visa
promover, em vários aspectos, a qualidade de vida dos cidadãos da referida
região.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO MARANHÃO, 11 de Abril de 2017. - RIGO TELES - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 528 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja emitido expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador Flavio
Dino, bem como ao Exmo Sr. Secretário de Infraestrutura Dr. Clayton
Noleto, solicitando, a inclusão do município de Jenipapo dos Vieiras no
Programa MAIS ASFALTO, destinado a recuperar e asfaltar 5KM (Cinco
quilômetros) de vias urbanas para garantir o trafego dos veículos e
passageiros com maior segurança e agilidade. Ressaltamos que se trata de
um programa de grande importância e que seguramente trará grandes
benefícios para os cidadãos daquela cidade

Nosso pedido se justifica pela crescente necessidade em promover
a trafegabilidade e mobilidade urbana na referida cidade. Esta medida visa

promover, em vários aspectos, a qualidade de vida dos cidadãos da referida
região.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO MARANHÃO, 11 de Abril de 2017. - RIGO TELES - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 529 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja emitido expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador Flavio
Dino, bem como ao Exmo Sr. Secretário de Infraestrutura Dr. Clayton
Noleto, solicitando, a inclusão do município de Arame no Programa MAIS
ASFALTO, destinado a recuperar e asfaltar 7KM (sete quilômetros) de
vias urbanas para garantir o trafego dos veículos e passageiros com maior
segurança e agilidade. Ressaltamos que se trata de um programa de grande
importância e que seguramente trará grandes benefícios para os cidadãos
daquela cidade

Nosso pedido se justifica pela crescente necessidade em promover
a trafegabilidade e mobilidade urbana na referida cidade. Esta medida visa
promover, em vários aspectos, a qualidade de vida dos cidadãos da referida
região.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO MARANHÃO, 11 de Abril de 2017. - RIGO TELES - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 530 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro que seja encaminhado ofício ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao Ministério Público
Federal e à Polícia Federal para que sejam apuradas, supostas
irregularidades, que segundo informações, de domínio público, em nossa
cidade, Codó no que diz respeito à possibilidade de emissão de notas
fiscais frias para prestação de contas dos recursos do  Programa Dinheiro
Direto na Escola (PDDE) que chegaram as escolas Codoenses, nos anos
2015 e 2016.

Consta ainda a possibilidade de prestação de contas sem que os
materiais adquiridos não chegassem às escolas e os atestos não sofressem
critérios de seriedade por parte da Secretaria de Educação.

Nesse sentido, solicito a criação de uma força-tarefa para apurar
in loco, a veracidade das denuncias quando de minha estada nesse município.
Assim sendo requeiro aos Órgãos supramencionados que apurem,
solicitando o reconhecimento ou não dos produtos adquiridos, por parte
dos professores e alunos das escolas supostamente envolvidas e as notas
fiscais de compra e venda, nos comércios fornecedores para compatibilização
entre a saída e a entrada de produtos, correlatos, nestes estabelecimentos
que venderam os produtos comercializados ou apenas fornecidos em notas
fiscais, no exercício de 2015 e 2016.

Solicitamos que apure o patrimônio dos envolvidos, bem como a
suas declarações de imposto de renda, correlatos aos seus ganhos.

Senhor Presidente, como sugestão deveria este Órgão exigir dos
que recebem publicar nos murais da Escola o valor recebido, as notas
fiscais e o atesto de seguimento de docentes, docentes maiores e funcionários
do quadro permanente das escolas.

Ciente que os Órgãos envolvidos tomarão as medidas necessárias
para apurar a veracidade ou não das denúncias, agradecemos em nome dos
que lutam pelo emprego justo dos recursos públicos.
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César Pires - Deputado Estadual – PEN - “Incluindo o Maranhão

pelo conhecimento”.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 531 /17

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 Superintendente Federal do INSS no Maranhão, Sr.
Antônio Wilson Ribeiro Furtado, solicitando a disponibilização de um
perito para a agência do INSS do município de Bacabal, neste Estado.

Considerando a relevância do município de Bacabal para a
economia do Estado e sua crescente população, solicitamos por meio
desta proposição a disponibilização de mais um médico perito para a
agência do INSS do município em questão, haja vista que os peritos
existentes no local, não conseguem suprir a demanda da população, uma
vez que atendem não só a população do município em tela, como também
dos municípios circunvizinhos que buscam a agência para dar seguimento
em suas questões previdenciárias.

Nesse sentido, buscando a melhoria da população do município
de Bacabal e de toda região do médio-mearim, que clamam por um
atendimento de mais qualidade, solicitamos com a maior brevidade possível,
a disponibilização do perito para a agência do INSS, justificando assim a
presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 10 de abril de 2017 – JUNIOR VERDE – Deputado
Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 532 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhada a presente indicação ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, Dr. Flávio Dino e ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Segurança Pública, Jefferson Miler Portela e Silva, solicitando,
em regime de urgência, policiamento ostensivo e preventivo no Conjunto
Planalto Vinhais I e II, localizado no Bairro Vinhais, em especial nas Ruas
07 e 08 na altura da Praça da Independência onde fica localizada a igreja
Nossa Senhora das Graças, tendo em vista o alto índice de assaltos,
arrombamento nas residências da localidade.

Um melhor policiamento na área com ronda policial funcionando
de forma contínua oferecerá maior segurança à população, promovendo a
ordem social nos espaços urbanos públicos, ajudando a população desfrutar
de um ambiente digno e capaz de assegurar o bem estar social para viver
em um meio social seguro promovendo a manutenção da ordem pública
nos espaços urbanos públicos.

Assim, a presença da segurança pública no bairro vai inibir atos de
violência não somente nas residências do Conjunto, mas aos bairros
adjacentes, em especial  a população em geral, que têm sido vítimas de
assaltos à mão armadas a luz do dia, roubos e furtos contínuos e o aumento
de arrombamentos noturnos, ameaçando a segurança pública, problema de
ordem social crescente, que precisa ser combatido para beneficiar a
população com a melhoria da segurança pública, um serviço essencial para
a humanidade.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 10 de abril de 2017. -
EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB

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

INDICAÇÃO Nº 533 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que examine a possibilidade de
acrescentar dispositivos à Lei n° 10.335/2015, com a finalidade de instituição
de um selo-garantia nos atos praticados pelos Despachantes de Trânsito e
estabelecimento de mandato presumido de representação na defesa dos
interesses de seus comitentes.

A referida alteração é uma luta da categoria dos Despachantes de
Trânsito e tem como propósito não apenas garantir segurança e
autenticidade aos atos praticados pelos despachantes, mas também de
aperfeiçoar a fiscalização a cargo do DETRAN/MA, assegurar recursos
destinados à indenização de quaisquer usuários porventura prejudicados
em decorrência do exercício das atividades inerentes aos integrantes da
categoria perante o DETRAN/MA, seja no tocante à tramitação de
documentos, seja em face de qualquer outro serviço prestado. O referido
Anteprojeto e sua justificativa seguem em anexo.

 Assembleia Legislativa do Maranhão, em 10 de abril de 2017. –
Bira do Pindaré – Deputado Estadual.

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

INDICAÇÃO Nº 534 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Estado de Educação, o Senhor Felipe Costa Camarão, a
reforma da Unidade Integrada Raimundo Correa, localizada na Rua Rio
Branco, 145 - Centro, São Luís – MA.

Essa solicitação se justifica em razão da situação precária em que
se encontra a Unidade, que atende uma grande quantidade de alunos,
professores e demais funcionários, e segundo informações, atenderá a
partir de junho deste ano, os alunos do Centro de Ensino Bernardo Coelho
de Almeida, com isso, precisará de uma boa estrutura para garantir a
qualidade do ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de abril de
2017. - 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 ADRIANO SARNEY - Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –  Não há oradores inscritos.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não há quórum para deliberar.
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O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão de

Ordem) - Senhor Presidente, salvo engano, tem uma matéria à deliberação
da Mesa. Tem um requerimento do deputado Wellington e um requerimento
de minha autoria também, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Braide, sempre muito atento. É verdade.
Vamos apreciar o requerimento à deliberação da Mesa: Requerimento n.º
213/2017, de autoria do deputado Wellington do Curso (lê). Deferido.
Passo a Presidência ao deputado Stênio Rezende.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE - Deputado Othelino Neto, por 30 minutos, com
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
colegas jornalistas, hoje venho à tribuna para falar da citação do governador
Flávio Dino em uma das delações da Operação Lava Jato. Eu já vim a esta
tribuna algumas vezes comentar a importância da Operação Lava Jato
para o Brasil no sentido de combater a corrupção e também pelo valor
pedagógico de evitar atos de corrupção, evitar desvio de recursos públicos.
Todos nós temos a consciência de que esta operação tem esse valor histórico
para o país e, claro, que concordamos e apoiamos. Eu, contudo, já fiz
algumas críticas aos excessos que aconteceram nesta operação. Citei,
inclusive algumas ações que foram abusivas, por parte do juiz Sérgio
Moro, na minha avaliação, dentre as quais: grampear e divulgar uma ligação
envolvendo a então Presidente da República, Dilma Rousseff. E também
já critiquei aqui nesta tribuna o uso de forma desmedida, e não prevista em
lei, do instituto da delação premiada. A delação foi um avanço na legislação
brasileira no sentido de se poder elucidar determinados e variados tipos de
crimes. Não tenho a pretensão de aprofundar no tema, da
constitucionalidade, porque não sou, não tenho formação na área jurídica
que me permita fazer uma análise mais profunda. Mas com a vivência que
tenho, o esclarecimento que tenho é preciso que se façam essas ponderações.
Até quem não é do campo do Direito, observa que embora as delações
premiadas tenham sido um avanço na legislação, mas elas não podem e não
devem ser banalizadas. No caso específico, foram citados centenas de
políticos. O Ministro Fachin, do Supremo Tribunal Federal, abriu inquérito
para apurar a participação dos Senadores, Deputados Federais, Ministros
de Estado a pedido da Procuradoria Geral da República e declinou de
solicitar a investigação do Presidente da República Michel Temer em
função de ele estar na Presidência da República e ter impedimentos neste
aspecto de ser investigado criminalmente. Alguns casos o Ministro Fachin,
por diferença de foro, encaminhou para o foro específico ou STJ. No caso
dos governadores, ou para a justiça de 1º grau ou até mesmo de 2º grau, no
caso específico que um determinado delator citou o Governador Flávio
Dino. Algo estranho, absurdo e que parece ter mão de gente. Pasmem os
senhores, um delinquente foi na sua delação afirmar ter procurado o então
Deputado Federal Flávio Dino para que interviesse no sentido de acelerar
e agilizar a aprovação de um projeto de Lei envolvendo, inclusive, a relação
com Cuba para atender a interesses da Odebrecht. Diz ainda no seu
depoimento que o Governador teria solicitado vantagens e não afirma,
Deputado Max Barros, sequer ter entregado R$ 400 mil reais para ajudar
na campanha de 2010. Não afirma ter entregado e não diz quem solicitou.
Fala que a senha foi entregue, teria sido entregue para alguém. Então ele
inovou em uma nova modalidade de entregar a propina. Queríamos nós
saber o que é essa senha? Para quem ele entregou essa senha? A delação ela,
por si só, ela não torna ninguém criminoso ou condenado, muito embora,
e eu já falei disto nesta tribuna,  neste momento no Brasil, a grande imprensa
tem utilizado reiteradas vezes como pauta principal a tentativa de
desmoralizar a classe política. E esta tentativa de desmoralizar a política
não é boa para o País. Ela não é boa para a democracia. E digo isso de forma
geral. Já falei isso aqui nesta tribuna em outros momentos. Vossas
Excelências devem ter ouvido.  Ele não diz para quem entregou, se refere

apenas a uma senha. E detalhe: a delação se refere a um Projeto de Lei,
Deputado Stênio, que não foi aprovado. O Governador Flávio Dino era
membro da CCJ, um dos mais influentes, na época, dos deputados federais
do País na época. Não emitiu parecer sobre o referido projeto de lei, que
não foi sequer apreciado na CCJ e muito menos aprovado pela Câmara dos
Deputados, ele permaneceu lá, acabou o mandato do deputado federal
Flávio Dino, o então deputado na CCJ, depois acabou o mandato de
deputado federal e o projeto ainda hoje está em tramitação, ou seja, que
tipo de negócio é esse que o sujeito vai, contrata um serviço, o serviço é
aceito, é pago e depois o produto não é entregue? Na verdade é um absurdo
o que está sendo feito. Agora que seja investigado e se separe bem uma
coisa da outra, deputado Marco Aurélio. O ministro Fachin instaurou o
inquérito em dezenas de casos de autoridades que têm foro privilegiado no
Supremo Tribunal Federal. Os outros casos foram encaminhados para as
instâncias competentes para que no caso, por exemplo, de governadores,
o STJ decida primeiro se vai instaurar o inquérito ou não. Esta será a
próxima fase. E depois, se o STJ decidir instaurar o inquérito, aí sim vai
apreciar se de fato houve envolvimento doloso daquelas autoridades que
ali forem julgadas. Nós confiamos na Justiça e não temos a pretensão de
antecipar resultado de nada, mas eu, assim como boa parte da sociedade
maranhense, como boa parte da sociedade maranhense, como boa parte do
Brasil, confio no governador Flávio Dino, que é um homem de conduta
ilibada, um homem probo em todas as funções públicas que exerceu. Há
quem não goste do governador Flávio Dino, isso é da política. Há quem
não goste de mim, há quem não goste do deputado Marco Aurélio, do
deputado Max, da deputada Andréa, do deputado Josimar, mas é preciso
saber reconhecer os defeitos e também saber reconhecer as qualidades de
cada um. Ser probo não é favor, é obrigação, e ninguém até hoje conseguiu
provar qualquer ato de corrupção, qualquer ato de improbidade com relação
ao governador Flávio Dino, aliás, o governador Flávio Dino, em vez de se
esconder e se esquivar, de pronto se manifestou em suas redes sociais
algumas vezes ontem à noite. Vou rapidamente fazer referência aqui a uma
das falas dele. Diz o governador, em suas redes sociais... Não pedi nem
recebi, não atendi a interesses da Odebrecht, projeto que não é meu, jamais
foi votado, basta ver no site da Câmara dos Deputados. O projeto de lei é
de autoria de 32 deputados e nove partidos. Diz o governador: “Não me
incluo nessa lista de autores”. Ora, fosse o governador, então deputado
federal, interessado ou tivesse interesses não republicanos nesse projeto
de lei não estaria lá a assinatura dele, e ainda que estivesse, não quer dizer
que esses 32 deputados federais que assinaram têm interesses específicos
ou não republicanos naquele projeto de lei. Projeto de lei que o governador
foi designado  como relator, como já disse antes, que se tratava sobre a
proteção de investimentos em Cuba  contrariando interesse dos Estados
Unidos. Diz ainda o governador Flávio Dino: Investimentos em Cuba
mereciam  proteção legal contra os Estados Unidos, mas não concordei
com o texto do projeto, disso que me acusam? Tudo que afirmo sobre o
projeto de lei acerca de proteção e investimentos em Cuba  contra os
Estados Unidos consta do site da Câmara dos Deputados. O  Projeto de
Lei  é de 2007, tramita  há dez anos e nunca foi votado, nunca escrevi uma
linha na tramitação do projeto, basta consultar o site da Câmara dos
Deputados. Mas, colegas deputados, aqui  trago uma certidão emitida pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados,
assinada pela secretária-executiva Alexandra Bittencourt, a certidão diz:
Certifico e dou fé em consulta ao sistema informatizado da Câmara dos
Deputados,  verifiquei  que o Governador e ex-Deputado Flávio Dino não
apresentou parecer ou qualquer outra manifestação escrita ao Projeto de
Lei nº 2.279/2007, no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania. Este fato, inclusive pode ser atestado em consulta pública à
tramitação da matéria no seguinte link, que é o site da Câmara dos Deputados.
Então, não adianta alguns por saudade do poder tentar se regozijar com
este fato equivocado que envolver o nome governador. Porque o governador
é um sujeito de bem. É um homem público reconhecido nacionalmente
como um homem probo, um homem decente, um homem culto e vem
mostrando no Governo do Maranhão como se utiliza os recursos públicos
de forma transparente,  aplicando para melhorar a vida das pessoas. Esta
tentativa de criar uma mácula na imagem do governador não vai surtir
efeito, porque a história do governador não permite e, certamente, os
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passos que ele vai continuar trilhando vão confirmar que o Maranhão
acertou em confiar o comando do estado ao Governador Flávio Dino.
Então, senhoras e senhores, parto para concluir este pronunciamento
dizendo que estou absolutamente confortável com relação ao Governador
Flávio Dino. Sinto-me honrado em ter no meu Estado um governador
como ele. Não tenho medo de dizer que temos um governador honesto e
decente. Que temos um governador corajoso, que ousou em enfrentar o
império para poder mudar o destino de um povo. Paga com perseguição
por suas posições claras, por não ter medo de manifestar posições, inclusive
no cenário nacional, quando se manifestou de forma clara e definitiva
contra o golpe contra a democracia do Brasil que foi cometido no ano
passado. E agora estamos vendo o resultado disso. Vejam só: o País melhorou
depois que se sacou a Presidente da República, eleita, do comando do
País? O País só piorou. O Presidente Michel Temer, por não ter passado
e por não ter futuro, está todo dia cumprindo o acordo que fez com que ele
chegasse à Presidência da República, abrindo todo dia, puxando do saco
mais uma maldade nova. Com a terceirização que foi aprovada, infelizmente,
encaminhada pelo Presidente Michel Temer, com o projeto de reforma da
Previdência que vai fazer com que, principalmente, os maranhenses do
campo não tenham mais condições de se aposentar. Não era isso o que
queríamos para a o Brasil. Tudo isso que está acontecendo no Brasil,
senhoras e senhores, o Governador Flávio Dino denunciou lá atrás. E lá ele
avisava para o Brasil todo, inclusive, em veículos nacionais de comunicação,
que os efeitos daquela violência contra a democracia, infelizmente, seriam
sentidos nos anos seguintes. E nós estamos sentindo com a fragilidade de
determinadas instituições, a cada dia com a tentativa de desmoralizar a
política. Os maus políticos devem ser punidos, eles devem ser retirados da
política, devem ser retirados da política pelo povo, ou se cometerem
crimes, devem pagar pelos crimes que cometeram. Mas o que se está
fazendo no Brasil, hoje, é a tentativa de mostrar para a sociedade que os
políticos não servem para nada. E, claro, existem maus políticos como
existem maus em todas as áreas, maus profissionais, mas também existem
os bons. E quando se nivela todo mundo por baixo, quando se mistura
alhos com bugalhos, não faz bem para ninguém. Então fiz esse
pronunciamento hoje, aqui, no Grande Expediente, para chamar a atenção
não só dos senhores deputados, das senhoras deputadas, mas para chamar
atenção do Maranhão para esse importante momento que estamos vivendo
no País. E repito, enfatizo: não é a primeira vez e não é porque de forma
equivocada foi citado o Governador Flávio Dino que estou vindo a esta
tribuna abordar esse assunto, porque já o fiz outras vezes aqui. Estou
vindo hoje por dever de justiça, por acreditar, por ter convicção e por me
orgulhar do Governador do meu Estado e por achar que não é bom que, por
meras suspeitas, se tente manchar a imagem de um homem de bem. E
finalizo dizendo que o nosso compromisso que temos como líder com o
Governador do Estado continua firme, com muita coragem, com muita
objetividade de combater o estado de pobreza que se instalou no Maranhão,
e vamos continuar essa luta. Nada disso afeta e tira o foco do Governador
de liderar esse resgate do povo do Maranhão. E continuamos de consciência
tranquila que o nosso Governador virou Governador e, mesmo quando
concluir seu mandato, irá sair dele sem ser envolvido em sequer um caso
que o desabone. É um governo decente, é um governo sério em que os
parcos recursos do Estado são utilizados para melhorar a vida das pessoas.
Nós confiamos no nosso governador e confiamos na Justiça, temos certeza
de que a Justiça vai apreciar este caso com a devida isenção e que vai ficar
provado que o governador Flávio Dino não tem absolutamente nenhum
envolvimento com o caso, aliás, ficou até esdrúxulo porque o acusaram de
ter atuado em um projeto para beneficiar uma empresa, e o projeto de lei
está aprovado inclusive com certidão da Câmara dos Deputados, e ele
sequer foi apreciado ou tem qualquer manifestação do então deputado
federal Flávio Dino. Eram essas as minhas palavras, por ora. Se necessário
for, voltarei a esta tribuna para retomar este debate. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Senhor Presidente,
pela liderança do Bloco Independente, deputado Max.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Max Barros, a deputada Andréa Murad, só se
ela deixar, porque ela pediu o tempo da liderança.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – O deputado
Eduardo fala e eu falo depois dele.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - A senhora autoriza?

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD - Autorizo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Max Barros pela liderança. Depois a deputada
Andréa Murad.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – O deputado
Eduardo Braide vai usar a liderança pelo Bloco Independente.

O SENHOR DEPUTADO LEO CUNHA – Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Pois não.

O SENHOR DEPUTADO LÉO CUNHA - Pelo Bloco
Parlamentar Democrático, deputado Léo Cunha, dez minutos.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
imprensa, galeria. Saúdo de forma carinhosa e especial os agentes
comunitários de saúde que estão nesta Casa. Sejam bem-vindos a esta
Casa, que é a Casa do Povo. Os conselheiros tutelares estão aqui porque
está tendo uma audiência dos agentes comunitários de saúde, e me
informaram que seriam os agentes de saúde, mas são os conselheiros
tutelares. Então, quero parabenizar pela legislação que vocês terão a dispor,
fruto de uma emenda constitucional do deputado Junior Verde que deverá
ser promulgada, salvo engano, na sessão de hoje. Parabenizo o trabalho de
cada um de vocês que na verdade têm esse trabalho tão especial de cuidar
daqueles que, às vezes, ninguém tem coragem de cuidar, de fazer o papel
que o poder público deveria fazer. E é exatamente por isso que nós votamos
essa emenda constitucional aqui, já aprovada em segundo turno e que
deverá ser promulgada no dia de hoje. Que Deus abençoe a cada um de
vocês, o trabalho de vocês, que dê proteção a vocês. São inúmeros os casos
que nós vemos, por exemplo, no estado de Alagoas, onde conselheiros
tutelares perderam suas vidas no exercício da função, assim, as pessoas já
não querem mais nem assumir o papel de conselheiro tutelar, dada a
dificuldade que é o trabalho de vocês. Portanto, parabéns a cada um de
vocês e que Deus abençoe o trabalho de vocês. Mas, Senhor Presidente, eu
venho a esta tribuna hoje anunciar, deputado Max Barros, uma indicação
de nossa autoria à Prefeitura Municipal de São Luís, de uma emenda
parlamentar no valor 400 mil reais, deputado Josimar de Maranhãozinho,
para que seja feita a reforma do Mercado do Anjo da Guarda. Eu não quero
que aconteça com o Mercado do Anjo da Guarda o que aconteceu com o
mercado do bairro Vicente Fialho onde o telhado caiu, deputado Max
Barros, e até hoje não foi feita a recuperação por parte da prefeitura. Eu
quero que aconteça com o Mercado do Anjo da Guarda, deputado Max
Barros, V. Ex.ª que é engenheiro, o que está acontecendo com o Mercado
do Anil que até hoje se encontra sem telhado e sem reforma por parte da
prefeitura. Portanto, em vez de criticar a Prefeitura, eu vim aqui dar a
minha parcela de contribuição enquanto deputado estadual, destinando
essa Emenda Parlamentar no valor de quatrocentos mil reais, para que a
Prefeitura de São Luís possa realizar a reforma do mercado do Anjo da
Guarda, que atende grande parte da área Itaqui/Bacanga no que diz respeito
aos serviços que lá são prestados. Mas quero fazer duas observações,
Senhor Presidente, a primeira uma crítica ao Secretário de Agricultura do
Município, o vereador Ivaldo Rodrigues. Há dez dias, Deputado Bira do
Pindaré, eu tento encontrar com o secretário para entregar a ele a autorização
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desta emenda. Já marcou comigo, já desmarcou, não atende mais telefone,
imagina se não fosse um recurso para engrandecer o trabalho dele e a pasta
dele. Portanto, quero cobrar publicamente aqui da tribuna que ele possa
me receber, para que eu entregue a ele e ele faça o Projeto de Reforma do
mercado do Anjo da Guarda, para que não aconteça o que aconteceu com
a Emenda Parlamentar, Senhor Presidente, que destinei ao Hospital da
Mulher, senhores conselheiros tutelares, destinei no ano passado uma
Emenda no valor de trezentos mil reais para que a Prefeitura de São Luís
pudesse comprar um mamógrafo, porque talvez V. Ex.ªs não saibam, mas
no Hospital da Mulher não existe um mamógrafo para fazer esse exame
tão importante, e o Prefeito de São Luís sequer apresentou o projeto e o
recurso foi perdido. Portanto, para que não seja perdido esse recurso, já
apresentarei hoje um ofício ao Prefeito de São Luís, para que ele apresente
o Projeto de Reforma do mercado do Anjo da Guarda e já que o Secretário
de Agricultura do Município tem dificuldade em receber recursos por meio
de emenda parlamentar assim o farei também por meio de um ofício à
Secretaria Municipal de Agricultura. Portanto, Senhor Presidente, entendo
que este é o nosso papel de deputado, cobrar, fiscalizar, mas também
ajudar naqueles momentos que nós temos oportunidade de ajudar, como é
o caso da indicação das nossas Emendas parlamentares. Estive por diversas
vezes na feira do Anjo da Guarda, me reuni com o gerente da feira, me reuni
com os feirantes e sei a situação lamentável que se encontra esta feira,
Deputado Josimar, com risco, inclusive de desabamento do telhado. Espero
que o Prefeito de São Luís acorde, apresente um projeto de reforma da feira
do Anjo da Guarda, para que a gente possa ter esse setor tão importante
para o desenvolvimento daquela região, que é área importante da área do
Itaqui-Bacanga, entregue com serviço melhor oferecido para população da
nossa cidade. Portanto, Senhor Presidente, deixo aqui o registro de indicação
da nossa Emenda parlamentar no valor de R$ 400 mil para reforma do
mercado do Anjo da Guarda, Deputado Josimar de Maranhãozinho, e,
mais do que isso, comunicarei oficialmente o Prefeito, por meio de oficio,
comunicarei oficialmente o Secretário de Agricultura do Município, o
Secretário Ivaldo Rodrigues, por meio de ofício e tenho certeza de que o
Governador do Estado fará essa liberação, o mais rápido possível, para
que a cidade de São Luís não venha sofrer como está sofrendo. Portanto,
Senhor Presidente, este era o motivo do meu pronunciamento de hoje, mas
antes de encerrar, mais uma vez, quero desejar a todos os conselheiros e
conselheiras tutelares que voltem em paz para seus municípios, aqueles
que vieram do interior do Estado e aqueles que são da capital que possam
sentir-se, todos vocês, abraçados pela Assembleia Legislativa do Maranhão,
que, logo mais, deverá promulgar a Emenda Constitucional do Deputado
Júnior Verde, que vem valorizar e reconhecer o trabalho de vocês. Um
grande abraço, que Deus abençoe cada um de vocês.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputada Andréa Murad, cinco minutos pela liderança.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
cumprimentar a galeria, que está cheia hoje. Bom dia, imprensa. Senhor
Presidente Deputado Humberto, no dia 04 de fevereiro, eu fiz uma
postagem onde eu falava exatamente isto, que o Governador Flávio Dino
ia estar na Lava Jato. Porque ele está, Deputado Othelino, até o pescoço.
E ainda vem muito mais por aí. Isso é só a ponta do iceberg. Vem muito
mais pela frente. O Governador Flávio Dino hoje é chamado de príncipe
da Lava-Jato, nem rei ele serve. Ele é príncipe da Lava Jato. Vejam que
coisa vexatória e ridícula para o Maranhão. O rei da moralidade aquele que
fala tanto em honestidade, que persegue seus adversários políticos, achando
que são iguais a ele, porque quem faz, Deputado Humberto Coutinho,
sempre acha que fazem igual ao que ele faz. É por isso que ele persegue
tanto as pessoas do governo anterior, o ódio que ele tem e o rancor que ele
tem. E ele em uma perseguição implacável vai lá. A Justiça Federal ainda
não acha alguma coisa de algum ex-secretário, de algum membro do governo
anterior, ele vai e coloca para ir para a justiça estadual. Mas agora eu vou
focar exatamente na denúncia para que vocês possam compreender o que
significa Flávio Dino nessa Lava Jato, o que o Governador fez, um
governador pequeno medíocre. E o Deputado Rogério Cafeteira chegou

aqui. É uma honra para mim poder hoje, nesta Assembleia, falar tudo isso
e falar principalmente respondendo ao líder do Governo, porque muitas
vezes disse a mim “Deputada a única coisa que você não pode falar do
Governador é que ele é corrupto”. Pois, Deputado Rogério, V. Ex.ª não
pode mais abrir a boca para dizer que o Governador não é corrupto,
porque ele é corrupto. Ele é corrupto baixo, ele é propineiro barato. Deputado
Wellington, a propina que Flávio Dino recebe vem desde os tempos de
deputado, usando o mandato para extorquir. Quanto será que ele não
cobrou no mandato de deputado federal para aprovar projetos? Porque
esse da Odebrecht ele recebeu para aprovar um projeto que beneficiava
essa empresa. E aí, galeria, povo do Maranhão, telespectadores da TV
Assembleia, está aqui o despacho que diz, vou ler para vocês o trecho
principal que achei na decisão: “Trata-se de petição instaurada com lastro
no termo de depoimento do colaborador José de Carvalho Filho, o qual
relata que, no ano de 2010, participou de reuniões com o então deputado
federal Flávio Dino, tratando de questões acerca do Projeto de Lei (número
tal), ao qual atribuiria segurança jurídica a investimentos do grupo
Odebrecht. Em um desses encontros, teria lhe sido solicitada ajuda para
campanha eleitoral ao governo do estado do Maranhão, pagamento
efetuado no total de R$ 400 mil. A senha para receber o repasse teria sido
entregue, à época, ao próprio parlamentar”. Ele, vejam bem, deputado
Humberto Coutinho, para quem vai entregar a senha? ‘Não, é para mim
mesmo’. Até aí, ok. Sendo a operação realizada pelo setor de operações
estruturadas registrada no sistema Drousys. Esse era o sistema pelo qual
a Odebrecht pagava as propinas, onde está essa “esculhambação” toda no
Brasil inteiro. Só que não houve só isso. O governador Flávio Dino não só
recebeu a senha, como ele foi lá e pegou o dinheiro, porque a Odebrecht
pagava em dinheiro e dava na mochila. Então o Flávio Dino saiu de lá com
a mochilinha na mão carregando dinheiro de propina. Não existem meias
verdades. A verdade é esta. Então, não adianta o governador Flávio Dino ir,
mais uma vez, para Twitter, chorar, chorar. Chora, Flávio Dino, chora,
porque tua carapuça caiu! É desonesto, é propineiro barato. O que será
que ele não está fazendo aqui no governo do Maranhão? Quanto será que
ele cobra de propina para as empresas que trabalham aqui? Será que pelo
projeto, aprovado nesta Casa beneficiando uma empresa, ele vai tentar
extorquir o Mateus? Eu não acredito que o Mateus possa aceitar uma
coisa como essa, porque Flávio Dino quer isto, garantir a eleição dele de
2018 aprovando um projeto nesta Casa para ser reeleito, porque hoje
ninguém mais tem coragem de fazer doações. Ele aprovou um projeto
nesta Casa para empresas milionárias, sendo que só existe uma única
empresa milionária neste Maranhão. E botou o projeto aqui, nesta Casa,
para ver se o Mateus libera para ele e garante a eleição dele de governador.
Então, essa ladainha de inevitável indignação por ser citado: “modo injusto
sobre atos que jamais pratiquei”. Praticou, porque é propineiro barato.
Ainda é ele quem vai lá receber a mala, a mochila! Ainda é baixo, baixo! Ou
seja, aquele deputado que chega lá, faz acordo, e acho que ele tem até medo
de algum assessor pegar a mochila dele. ‘Não vou deixar assessor meu ir lá
não. Quem vai sou eu. Vou pegar a mochila aqui’. Quatrocentos mil de um
projeto, fora dos outros projetos que deviam dar propina para ele tentar
ou se eleger governador, sei lá o quê.  O fato é que ele pegou o dinheiro, que
ele fala tanto em honestidade, ele fala tanto em moralidade e ele não tem
moral, não tem ética para falar de seu ninguém, acusa os outros e não olha
para o seu próprio umbigo. Só que agora vem muito mais, Deputado
Rogério, pela frente. Como eu falei, isso é só a pontinha do iceberg, tem
OAS, tem CONSTRAN, são mais de cinco milhões e aí nós vamos ver,
porque  hoje ninguém  está  alisando não. Vejam a declaração do Nicolau
Dino, irmão do Flávio Dino, o que ele pensa sobre esses fatos e verão que
até o próprio irmão termina com suas palavras sendo contra o irmão que
pega propina e hoje ele não pega propina da ODEBRECHT, ele pega
propina dos empresários que fornecem serviços para o Maranhão, ou seja,
ele rouba   maranhenses, ele  tira  dos  maranhenses, assim  como teve
deputado que tirou peixe, tirou  dinheiro  da  Prefeitura  de  Chapadinha
por  causa  de  peixe e  aí é  tudo  a  farinhada  do  PCdoB. É roubando o
peixe do pobre,  o dinheiro do pobre,  é  esse  o PCdoB do Maranhão e hoje
realmente é  um dia,  deputados e  deputadas, de glória para mim, porque
eu confio na justiça de Deus e ele mostrou quem é este governador corrupto,
ordinário, Deputado Rogério, que extorque as pessoas e que ninguém
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venha me pedir  consideração com palavras, o governador do Maranhão é
corrupto, então, minha gente, vamos abrir os olhos. Terminando e
finalizando as minhas palavras, hoje é um dia mesmo para analisarmos e
vermos que governador o Maranhão recebeu de presente e que vai botar
ele no olho da rua, em 2018, se ele não sair antes. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, em seguida, eu gostaria de pedir a palavra pela liderança do
governo. Senhor Presidente, só para, perdão, Deputado Júnior Verde, eu
só gostaria de pedir minha inscrição pela liderança do governo após, me
parece que o Deputado Max está inscrito, Deputado Max, pela liderança?
Gostaria de pedir após o Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Excelentíssimo Senhor Presidente Humberto Coutinho,
excelentíssimos senhores e senhoras deputados, imprensa, a todos que
nos acompanham em todo Estado do Maranhão e hoje, de forma muito
especial, recebendo nesta Casa, na galeria, todos os conselheiros tutelares
deste Estado, todas as regiões do Estado do Maranhão estão representadas
aqui, Senhor Presidente, homens e mulheres honrados, predispostos ao
bem comum com zelo, de forma muito especial, para proteção das nossas
crianças e adolescentes. Quando nós fizemos uma audiência pública e
pude conhecer a realidade dos conselheiros tutelares do Estado do
Maranhão, a partir dali vocês ganharam um aliado. Porque a luta abnegada
que vocês desenvolvem sem quaisquer estruturas, sem as condições
mínimas para desenvolver suas atividades e proteger nossas crianças e
adolescentes tem que ter o compromisso desta casa como de todos os
políticos maranhenses. Então eu fico muito honrado em ter um momento
como esse, recebendo, nós, todos os parlamentares, recebendo V. Ex.ªs,
que se destacaram na sociedade, que foram votados, como previa os
princípios desde o ECA como também o CONANDA, no aspecto da
defesa das nossas crianças e adolescentes. A Constituição Federal de 88,
senhoras e senhores, garante a participação da sociedade na elaboração e
controle das políticas públicas em todos os níveis, esse é o artigo 204.
Além das citadas atribuições da sociedade, a partir da promulgação do
Estatuto da Criança e do Adolescente, a responsabilidade de defender e
garantir os direitos das crianças e adolescentes está sob a responsabilidade
dos que foram votados pela sociedade e hoje são denominados conselheiros
tutelares do Maranhão. Em nome dessa responsabilidade de acesso,
garantindo a equidade, garantindo as condições para que V. Ex.ªs pudessem
exercer suas atividades, nós nos comprometemos em desenvolver uma
iniciativa de lei de alteração da própria Constituição. Eu acredito que de
forma inédita os outros estados precisam também o fazer. O Maranhão sai
na frente quando este parlamento aprova em primeiro e segundo turno
uma Emenda à Constituição – PEC, a Emenda nº 076/2017, acrescentando
ao parágrafo 2º do artigo 252 da Constituição Estadual, para assegurar a
equidade, que é a igualdade de acesso aos conselhos tutelares. Então no seu
artigo primeiro, citando aqui o parágrafo 2º do artigo 252: para assegurar
a equidade de acesso, caberá aos municípios criar e manter uma estrutura
mínima, que ofereça as condições suficientes para o funcionamento regular
dos conselhos tutelares, observada, preferencialmente, a proporção
mínima de um conselho a cada cem mil habitantes. É o que define o
próprio CONANDA, que regulamenta, mas hoje nós estamos colocando
na Constituição do Estado, para que até o próprio Estado participe das
iniciativas necessárias para o fortalecimento de uma atividade tão nobre,
tão importante para a garantia da proteção às nossas crianças e adolescentes.
Quando nós recebemos nesta Casa o primeiro seminário de Fortalecimento
dos Direitos das Nossas Crianças e Adolescentes, que V. Ex.ªs estão
participando e, gentilmente, interromperam esse momento para fazer parte
desse momento histórico, nos enche ainda mais de responsabilidade, porque
a lei tem que ter o seu efeito prático na vida das pessoas. Ela não pode ser
simplesmente letra fria em uma constituição ou em qualquer que seja o
projeto de lei ou resolução. Ela tem que atingir o seu objetivo comum, que
é garantir direitos, que é poder fazer com que nós tenhamos uma sociedade

melhor, tanto para nós como para os nossos filhos. E, em falar dos nossos
filhos, quanto de V. Exas., não abdicaram até das suas próprias famílias em
detrimento da família de outros. Porque os depoimentos, Senhor Presidente,
são os mais diversos. Conselheiros que levam crianças para as suas
residências para protegê-las, porque não tem espaço adequado para mantê-
las. Conselheiros que, apesar, pasmem V. Exas., que apesar de muitos
ganharem até menos de um salário mínimo, porque com desconto que eles
têm, mesmo assim não abdicam do trabalho, da luta cotidiana de defender
o que nós temos de mais sensível na nossa sociedade, que são as nossas
crianças e os adolescentes. Então eu queria dizer, com muita honra, que
hoje nós fazemos história mais uma vez no estado do Maranhão, com a
participação de V. Ex.ªs, com a promulgação, Senhor Presidente, que eu
queria que V. Ex.ª, neste momento, agora, promulgasse essa importante
iniciativa, porque eu não tenho dúvidas de que não vai se tratar apenas da
letra fria da lei, mas vai se tratar de mudança de parâmetro, mudança de
atitude por parte dos governos municipais. Nós fomos ao TCE, fomos à
Famem e vamos exigir que os prefeitos municipais deem a devida atenção
aos conselheiros tutelares, porque vocês merecem e precisam desse apoio.
Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Eu solicito a todos que se postem em posição de respeito
para promulgação da Emenda Constitucional nº 076/17. A Mesa da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, nos termos do Parágrafo
3, do Artigo 41, da Constituição Estadual, e tendo em vista o Projeto de
Emenda Constitucional nº 002/17, aprovado nos seus termos regimentais,
promulga a seguinte emenda ao texto constitucional: Emenda
Constitucional nº 076/17 acrescenta o Parágrafo 2 do Artigo nº 252, da
Constituição Estadual, para assegurar equidade no acesso aos
conselheiros tutelares. Essa emenda constitucional entrará em vigor na
data da sua publicação, revogando as discussões contrárias. Manda,
portanto, todas as autoridades, a que o conhecimento da execução da
presente emenda constitucional pertencerem, que a cumpram e a façam
cumprir na forma em que se encontra redigida. O Senhor Primeiro
Secretário da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão que faça
imprimir e publicar e correr. Plenário Nagib Haickel, Palácio Manoel
Bequimão. Presidente Deputado Humberto Coutinho. Pela liderança do
governo, deputado Rogério por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores e senhoras deputadas,
galeria, imprensa. Aproveito a oportunidade para parabenizar a todos.
Senhor Presidente, eu cheguei há pouco e ouvi o final do discurso da
deputada Andréa. Eu não rebaterei no mesmo tom que ela fez, os
impropérios injustos que ela dirigiu ao governador Flávio Dino, porque
aqui, repito, eu já falei e repito várias vezes: é um homem honesto, um
homem correto e de conduta moral inatacável. Eu, antes de tudo, gostaria
de esclarecer à deputada Andréa, porque eu não sei se o intuito dela é
querer misturar todos, trazer todos para a lama e enlamear o nome de
pessoas honradas, mas ela cita aqui, deputado Marco Aurélio, como se já
existisse, como se o governador Flávio Dino fosse réu em algum processo.
O governador Flávio Dino nunca foi réu em nenhum processo, o governador
nunca foi conduzido coercitivamente. O governador Flávio Dino é um
homem sério, um homem correto. Ele foi, para deixar bem claro, deputado
Wellington, citado por um delator. Citado por um bandido. Que,
infelizmente, a ferramenta da delação, em minha opinião, modesta opinião,
se perdeu um pouco durante essa Operação Lava Jato, onde bandidos
condenados usam a ferramenta para contar uma história qualquer, mesmo
que não tenha nenhum fundamento de verdade e com isso conseguir
benefício. Mas vamos voltar ao tema. O governador Flávio Dino não é réu,
o governador Flávio Dino foi citado por um delator, por um bandido. O
ministro Fachin, deputado Cabo Campos, mandou de volta, arquivou e
devolveu para a Procuradoria Geral da República para que essa faça, ela
poderá fazer ou não o encaminhamento para o STJ. E aí, depois disso, é
que poderá ou não ser aberta, deputado Cabo Campos, uma investigação.
Mas aqui eu queria apelar aos presentes, eu queria que a gente fizesse um
exercício de raciocínio. O acusador diz que o governador Flávio Dino,
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quando deputado, em 2007, em troca de favores financeiros teria oferecido
uma ajuda em determinado projeto que beneficiaria a Odebrecht, um projeto
que daria segurança jurídica para que essa empresa atuasse em Cuba. E
aqui temos que ser bem transparentes, e isso deputado Adriano, é muito
fácil de a gente constatar nos Portais de Transparência, nos Portais da
Câmara. O governador Flávio Dino não é autor do projeto, o governador
Flávio Dino, deputado Max, foi relator. E, diga-se de passagem, não
acrescentou uma letra sequer a esse relatório. Relatório esse que não foi
feito, e esse projeto jamais foi votado, deputado Max. Então, veja bem,
será que a Odebrecht pagaria por alguma coisa que nunca existiu? Por um
projeto que nunca foi votado? Por um projeto que nunca foi relatado? Veja
bem, deputado Max, aqui não faço a defesa apenas do governador Flávio
Dino, faço da classe política que tem sido enlameada, achincalhada no país
inteiro em uma tentativa de desmoralizar e enfraquecer a classe política.
Isso não é bom para a democracia não, deputado Max, é bom a harmonia
dos Poderes, superpoderes não são bons para a democracia. Ditaduras de
certos Poderes não faz bem para a democracia. Então, venho aqui esclarecer
que o ex-deputado e governador não é réu em nenhum caso. Em nenhum
caso. E nós confiamos na Justiça e aqui falo com a tranquilidade de quem
tem a razão, de quem pode botar a cabeça no travesseiro, deputado Marco
Aurélio, e dormir tranquilamente, porque sabemos e confio e boto a minha
mão no fogo que o governador nada tem a ver e nada será provado. Porque
se eu fosse seguir o raciocínio da deputada Andréa, deputada, ainda bem
que V. Exa. voltou para que a gente possa fazer o debate, por analogia,
deputado Adriano, eu entenderia que o ex-presidente Sarney também é
culpado. Eu entenderia, Deputado Max, que o Senador Lobão também é
culpado. Vossa Excelência foi quem fez a acusação. O Deputado José
Reinaldo, e eu não tenho procuração para defendê-lo, é bom Vossa Excelência
ler antes de falar, o Deputado José Reinaldo não é nem citado. Dele é
falado, através do ex-procurador, que supostamente recebeu algum benefício,
supostamente, Deputado Max. E aí supostamente ele teria uma ligação
muito forte, uma proximidade muito forte com o então Governador José
Reinaldo. Não vamos jogar lama no nome das pessoas, Deputada. Vamos
esperar que a justiça seja feita. Aqui eu jamais subi em qualquer momento
para acusar a ex-governadora, o Senador Lobão, o ex-presidente Sarney,
que foram citados da mesma maneira. Na mesma situação que está hoje
colocada perante a justiça da questão do Governado Flávio Dino está do
Presidente Sarney, está do Senador Lobão, com inúmeras citações e delações.
Então eu só peço que a gente tenha, que nós não caiamos no erro que existe
hoje que é de pré-julgar. E mais: hoje o jogo virou. Quem é acusado ou
inocente é que tem que provar. O ônus é de quem acusou. Inclusive esse
delator bandido não disse que entregou o dinheiro ao Governador Flávio
Dino, então, Deputado, ele disse que entregou uma senha. Eu gostaria até,
Presidente, de saber como é que funciona uma senha. Onde é que a gente
apresenta? No Banco? Eu entendo que Vossa Excelência toma por verdade
a acusação contra o Governador Flávio Dino. Vossa Excelência também
concorda que são culpados o Presidente Sarney e o Senador Lobão, por
analogia Vossa Excelência não vai perdoar. Eles são corruptos, são corruptos.
O Presidente Sarney... Deputado Adriano, peço aqui uma atenção de Vossa
Excelência para que não sejam confundidas minhas palavras. O Presidente
Sarney foi acusado de receber propina. A acusação é essa, e aqui eu não
estou fazendo nenhum juízo de valor. Eu estou citando um fato, só isso.
Por analogia, vamos entender que todos são culpados. Então nem precisa
mais justiça , basta sair uma lista na internet a pessoa já está condenada.
Então, Deputada, aqui eu só peço que a gente espere, que agente, na maior
tranquilidade, isso vai ser muito bem esclarecido e o nome do Governador
Flávio Dino vai continuar onde ele sempre esteve, junto da moral da
legalidade e da honestidade. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Partido Verde.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Vou utilizar,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Adriano Sarney vai utilizar por 6 minutos com
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente, membros da Mesa, senhoras e
senhores deputados, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia,
internautas, servidores desta Casa, maranhenses. Eu tenho a obrigação de
subir hoje a esta tribuna para comentar a inclusão do governador Flávio
Dino na lista de acusados da Operação Lava-Jato. No entanto, diferente
dele, não vou utilizar da mesma régua que ele considera moral e que eu
considero uma verdadeira falácia. O governador Flávio Dino, em seu twitter,
nas suas entrevistas, principalmente aquela focada para o Brasil, para o
PCdoB, para a esquerda brasileira, gosta de julgar e condenar, mas eu não
vou fazer isso aqui nesta tribuna, eu não vou julgá-lo, não vou condená-lo,
porque quem o está denunciando não é o deputado Adriano Sarney, não é
a deputada Andréa Murad, não é a oposição, mas é o Ministério Público
Federal, uma acusação grave sim, mas eu não vou usar a mesma régua do
governador Flávio Dino, julgá-lo e condená-lo. O deputado Cafeteira agora
subiu esta tribuna e diz que nunca atacou o presidente Sarney, nunca
atacou a governadora Roseana, nunca atacou pessoalmente e julgou, mas o
governador Flávio Dino sim, e ele faz isso diariamente no seu twitter
quando diz que aqueles que governaram o Maranhão são desonestos e
quando usa esta régua, e agora não quer ser medida por ela. O governador
Flávio Dino diz que quem governou o Maranhão é desonesto, baseado em
quê? Em denúncias do Ministério Público, em denúncia da Secretaria de
Transparência e, quando agora ele é denunciado pelo Ministério Público
do qual seu irmão é subprocurador, ele quer que use qual régua? Será que
a régua que Flávio Dino utiliza é a mesma régua do ex-senador Demóstenes
Torres, que mediu os outros e não mediu a ele mesmo? Mas, deputado
Max, nesse céu de brigadeiro que estamos aqui no Maranhão, as coisas
estão clareando, e nós estamos começando a ver quem é quem. O presidente
Sarney, 50 anos de vida pública, 50 anos de vida pública, agora ocorre uma
denúncia contra ele, de uma pessoa que ele tratava como um filho, que
chegou entrou na casa dele gravou e fez tudo. O Governador Flávio Dino
10 anos de vida pública, está aí! E agora? E agora José, que a luz apagou!
E agora José, que a denúncia do Ministério Público está aí para todo Brasil
ver. Com que régua nós vamos medir essa moral. A acusação é grave, sim,
a denúncia é séria sim. Mas não cabe ao deputado Adriano Sarney julgar e
condenar. Cabe sim, ao Ministério Público. E diferente do que o deputado
Cafeteira falou a denúncia não foi arquivada não. A denúncia contra o
governador ela está viva, vivíssima, e está sendo encaminhada ainda hoje
para o Supremo Tribunal de Justiça, que é o local que julga os governadores.
A denúncia é grave sim, porque ela trata de negociações do âmbito do
Parlamento, e eu como deputado estadual, eu sei da importância e da
altivez que eu tenho que ter nesta Casa para honrar os meus votos e não
vender a minha atuação parlamentar. Então, ela é séria. Hoje em dia,
deputado Max, o Brasil mudou, mudou porque hoje apontar dedos não
serve mais, hoje tem o sistema da delação premiada. Hoje, as questões não
são mais levianas, não tem por ter justamente uma denúncia na imprensa,
ou nos blogs ou na rádio simplesmente por ter. Hoje, com a delação
premiada, as acusações são mais embasadas e elas estão lá, elas estão lá não
para serem ignoradas, mas elas estão para serem examinadas, para serem
tratadas com seriedade. E hoje, Senhor Presidente, eu acho que a grande
lição que serviu para todos nós maranhenses, para todos aqueles que
votaram no governador Flávio Dino, que votam e que votaram no grupo
Sarney, em todos nós, nos políticos, de uma forma em geral, é um
aprendizado. O aprendizado de que nós não podemos simplesmente medir
os outros com a mesma régua. É simplesmente termos essa consciência de
que nós precisamos, sim, conhecer, precisamos sim, ter paciência,
precisamos sim ser menos populistas com diz respeito ao bem público.  E
era isso, Senhor Presidente, esta ficou essa minha mensagem, eu acredito
que essa denúncia é grave e que ela deve ser sim, apurada de forma
equilibrada, de forma séria e não minimizada e jogada numa vala comum na
política entre oposição e situação, ou seja lá o que isso quer dizer, porque
hoje nós estamos tratando do governador do Estado do Maranhão. Muito
obrigado, Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Convido o Deputado Othelino para assumir a
Mesa, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Bloco Parlamentar Democrático. Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão. Deputado Stênio Rezende, por dez minutos com
apartes.

O SENHOR DEPUTADO STÊNIO REZENDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria,
imprensa, funcionários queridos desta Casa, venho a esta tribuna, senhoras
e senhores deputados, por dois motivos. Primeiro, porque acordei hoje e
acordei muito feliz, porque hoje São Félix de Balsas faz 57 anos. É uma
cidade querida, é uma cidade muito amada por todos nós e que tenho o
maior orgulho de representá-la neste Parlamento ao longo da minha vida
como deputado estadual. Essa cidade tem me dado tantas alegrias. São
cinco eleições onde o deputado Stênio é o mais votado todas às vezes para
deputado estadual e isso tanto faz ter apoio de prefeito como não. Portanto
como não ser grato a essa população amiga. Acordei feliz por lembrar de
tantas caminhadas alegres naquele município, de missas inesquecíveis na
nossa querida igrejinha de São Félix de Balsas, de campanhas bonitas,
povo vibrante. Feliz também por ter contribuído, ao longo desses anos,
com obras estruturantes e que, sem dúvida nenhuma, melhorou em muito
a qualidade de vida do povo do nosso município. Ali ajudei a levar a MA,
43 km de asfalto inaugurado há 10 anos pelo saudoso governador Dr.
Jackson Lago. Obra essa iniciada ainda no mandato do ex-governador José
Reinaldo Tavares. Ali ajudei a levar colégios, quadras, estradas, asfaltamos
a cidade inteira, ao povoado da Batateira, o maior povoado do município.
Enfim, construímos uma história de confiança entre o Deputado Stênio e
a população amiga de São Félix de Balsas. Construímos uma amizade entre
a pessoa Stênio Rezende e o povo de São Félix. Isso me deixa orgulhoso,
me deixa feliz, porque o exercício do mandato parlamentar requer, sem
dúvida nenhuma, dia e noite trabalhar pelos nossos amigos, pela nossa
população. Parabéns São Félix. Deus continue abençoando o nosso querido
município e a nossa querida população. Mas eu disse, inicialmente, que eu
vinha aqui falar de dois assuntos. O outro, Senhor Presidente em Exercício
Rogério Cafeteira, líder do Governo, talvez eu seja uma das pessoas deste
Parlamento com bastante isenção para falar do Senhor Flávio Dino. Eu não
fui eleito com o Flávio Dino como candidato ao governo. Eu não sou do
partido do governador. Não sou um deputado que costuma estar
permanentemente ao lado do governador. Tenho votado aqui, de modo
consciente, a maioria das matérias que o governador encaminha para esta
Casa com o compromisso de responsabilidade de achar que é melhor para
o Maranhão. Compreendo e entendo o momento difícil por que passa o
País e, consequentemente, o nosso Estado, mas eu conheço o Senhor
Flávio Dino há 37 anos, deputado Cabo Campos, desde 1980. Ele ainda
jovem, com 14, 15 anos, no Colégio Marista, e eu já representando o
grêmio estudantil daquele colégio. Ali ele iniciou os seus primeiros passos
como representante estudantil. Desde cedo, mostrou o seu caráter e a sua
retidão, deputado Fábio Braga. Posteriormente nos encontramos na
faculdade, UFMA, ele fazendo Direito e o Stênio fazendo inicialmente
Educação Física, depois que eu cursei a faculdade de Medicina. Encontrei
ali o Flávio Dino, na faculdade encontrei o Dr. Ney Belo, esse grande
magistrado do TRF que representa e orgulha muito bem o nosso estado.
Encontrei na faculdade o Márcio Jerry e com tantos outros estudantes,
então, sem dúvida nenhuma, foi uma bela passagem nossa pela UFMA.
Logo depois, Dr. Flávio Dino começou na magistratura, professor, juiz
federal e, após quase 15 anos, entra na carreira política como candidato a
deputado federal, hoje governador do estado do Maranhão. Eu vejo algumas
vezes aqui, nesta tribuna, e eu que dizia me considero isento para falar o
que quero sem nenhum compromisso de apoio a A ou B, para dizer com
muita tranquilidade o que quero dizer. Não acredito que tenha nada que
comprometa a pessoa, o cidadão, o governador Flávio Dino. Nesta tribuna,
muitos já condenaram governadores, governadora, ex-governador, ex-
governadora, senadores, sem nenhum julgamento eficaz. Jogam-se todos

no lixo. Aqui aproveito a grande parte do discurso do deputado Adriano
Sarney, sem olhar Oposição, sem olhar Situação, fazendo-se pré-
julgamentos, deputado Bira do Pindaré, porque na verdade nós vivemos
sob a mira de uma metralhadora giratória que hoje acerta o Flávio Dino,
ontem acertou Roseana, amanhã pode acertar o Stênio, depois de amanhã
pode acertar o Sérgio Frota ou qualquer um que tenha mandato. É esse o
mundo que estamos vivendo, é bom, dá matéria, rende, mas quando daqui
desta tribuna se aponta para um, tem quatros dedos voltando para si.
Temos que ter muito cuidado com as nossas palavras, com os nossos
gestos, nós somos representante de um povo, somos representantes de
um Estado, as nossas palavras têm eco, não só nesta Casa, neste Plenário,
neste Estado. Se houve algum indício porque há A ou B falou, vamos
esperar que tenha provas, vamos esperar que julgue. Eu pelo que eu
conheço o passado do Flávio Dino, pelo que eu conheço da pessoa do
Flávio Dino e pelo o que eu tenho acompanhado do Governador Flávio
Dino, não acredito que vão achar nada que possa efetivamente julgar e
culpá-lo por algum crime desse que a Lava Jato está lhe querendo colocar
no rol. Por isso, meus amigos, o que eu peço é cautela e repito aqui as
palavras do Deputado Adriano, não vamos julgar ninguém sem ter provas,
não vamos condenar ninguém sem termos absoluta certeza, só porque
somos de um partido A ou B, e aqui não estou me dirigindo especificamente
a ninguém, a ninguém especificamente A ou B, mas, de modo geral, a todos
nós que ocupamos esta tribuna. Fica aqui sem dúvida nenhuma a minha
preocupação com o rumo que está caminhando o País, onde se joga o país
inteiro e seus representantes no mesmo saco e no mesmo cofo, não estão
olhando se as histórias têm fundamento, estão mandado denunciar e abrir
inquérito, porque ouviu dizer, porque ouviu falar, porque cicrano disse,
mas sem nenhuma prova consistente. Chega, meus amigos, é preciso dar
um basta nisso, o Brasil gasta muito, muito, muito colocando juízes,
promotores, desembargadores para abrir centenas e centenas e milhares de
processos que não chegam a lugar nenhum. É preciso que se faça uma
seleção melhor na hora de abrir os processos. Vejam aqui, no Maranhão, o
Ministério Público com uma caravana regionalizada, procurando mostrar
para os executivos que o Poder Público pode ser parceiro na construção de
um município forte, de uma administração saudável. Não há necessidade
de dia e noite promotores estarem abrindo, enchendo os prefeitos de
processos sem ter efetivamente provas, se faz os TAC’s, hoje em dia,
quantos promotores do municípios vêm fazendo os TAC’s com os prefeitos,
buscando um Termo de Ajuste de Conduta antes de abrir qualquer ação.
São essas medidas, são esses caminhos que nós temos buscar, portanto,
antes de condenar qualquer um, antes de tentar jogar o nome de qualquer
pessoa na lama, aquela pessoa tem um nome a zelar, aquela pessoa tem
uma família, aquela pessoa tem os amigos e, acima de tudo, pode ter
certeza, até que se prove o contrário, todos, todos, têm responsabilidade
no exercício do seu mandato. E eu não tenho um pingo de dúvida que o
Flávio Dino é um governador compromissado e procura dia e noite fazer
um governo mais justo para todos os maranhenses. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA - Concedo a palavra ao Deputado Cabo Campos,
por cinco minutos com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) - Deus seja louvado, o nome do Senhor é exaltado. Queridos, na
segunda-feira, eu vou dar aqui o meu testemunho do que é ser perseguido
sem provas. Eu sou o último preso político do Estado do Maranhão. Mas
não quero falar a respeito disso hoje. Nós estamos beirando a sexta- feira
Santa e o Domingo de Páscoa. E eu gostaria de falar sobre Páscoa e o que
significa Páscoa. No Antigo Testamento, no Livro de Êxodo, capítulo 12,
versículos 11 e 12, diz assim: Assim pois o comereis: Os vossos lombos
cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão; e o comereis
apressadamente; esta é a páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do
Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os
homens até aos animais; e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu
sou o Senhor”. Queridos, a Bíblia nos conta que o povo de Israel passou
pela escravidão e ele clamava por libertação. Levantou-se Moisés para
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fazer a libertação daquele povo que foi ungido por Deus. E a primeira
páscoa trata justamente disso, da passagem. E Deus mandou que toda
família matasse um cordeiro e o sangue do cordeiro passassem nos umbrais
da casa para que quando o anjo da morte passasse não atingisse aquela
casa. A primeira coisa que quero profetizar na vida de cada um que está me
assistindo por este canal de comunicação é: que todo mal não atinja a sua
casa. E aí, então, está foi a primeira páscoa que culminou na passagem do
povo Egito de pés enxutos pelo Mar Vermelho. Outra profecia que eu
quero colocar na tua vida, porque você pode estar passando pela dificuldade
que for, mas tem um Deus todo poderoso que vai te tirar disso e vai passar
por cima você também com os pés enxutos. Essa foi à primeira páscoa,
senhoras e senhores, e o povo daquela época, o povo de Moisés teve a
concepção de que o cordeiro era aquilo que tirava o pecado do mundo. E
nós sabemos que os sacerdotes daquela época pegavam os cordeiros,
pegavam outros animais e levavam até ao Santo dos Santos para que
pudesse ali sacrificar e interceder a Deus. Hoje não precisamos mais disso.
E por que não precisamos mais? Em João, capítulo 3, versículo 1A, diz
assim: Ora, antes da Festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a
sua hora de passar deste mundo para o Pai. Para nós, cristãos, que não
somos judeus, a nossa Páscoa é a ressurreição de Jesus. Jesus, quando
ressuscitou, cumpriu todo o mandamento da Páscoa, que dizia que o
cordeiro imolado iria ressuscitar. Na sexta-feira santa, quando ele tombou
na cruz, quando ele faleceu na cruz e levou consigo todos os nossos
pecados e delitos. Hoje não precisamos mais chegar até um sacerdote e
sacrificar para que esse sacerdote possa estar no Santo dos Santos para
interceder por mim e por você. Quando Jesus na cruz estendeu os braços
e disse: “está consumado”, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de
cima a baixo. Então eu e você podemos chegar na presença do nosso Deus
e contemplar a sua face poderosa e dizer: muito obrigado, Jesus, por ter
morrido na cruz por mim. Essa é a nossa Páscoa que significa ressurreição.
Jesus, nos três dias que passou, não passou descansando, ele foi ao inferno,
pegou a chave da morte do inferno, da mão do diabo e disse: “Todo o poder
me é dado no céu e na terra”. O diabo não tem nem sequer a chave do
inferno, nem a chave da casa dele ele tem. Por quê? Porque temos, por
meio de Jesus, o poder de sermos salvos. Ele pregou na cruz todo o pecado
da humanidade, Ele colocou na cruz. Deus, quando me olha, quando te
olha, meu irmão, ele olha com o olhar de misericórdia. Deus não precisa de
óculos, essa é apenas uma alusão que este humilde deputado está fazendo.
Ele coloca os óculos chamados óculos da misericórdia. Ele olha para a
gente com misericórdia, ele olha para a gente como filho, ele olha para a
gente como amado. Portanto, queridos, neste domingo, Senhor Presidente,
deputados Bira do Pindaré, Stênio, Wellington do Curso, Othelino, Sérgio
Frota, Sousa Neto, Andréa Murad, os demais que estão aqui, nossa imprensa
querida, que possamos contemplar isso. Jesus morreu na cruz, ele é o
Cordeiro imolado, o nosso cordeiro pascal. Que você possa sentar com a
sua família, contemplar isso, examinar-se todos os dias e dizer: muito
obrigado, Jesus, porque temos uma palavra maravilhosa que diz que Jesus
morreu na cruz, e essa é a nossa Páscoa. Que Deus abençoe a todos.
Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA – Deputado Professor Marco Aurélio por 10
minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, deputados e deputadas,
imprensa, todos que acompanham a transmissão desta sessão. Ouvi muitas
palavras que foram ditas anteriormente e faço questão de vir fazer um
pronunciamento no sentido, primeiro, de transmitir a tranquilidade do
governador em relação à citação do seu nome, amplamente divulgado pela
mídia. Porém, do mesmo lado que está a tranquilidade, porque está com a
verdade, vai também a indignação dos justos, a indignação de quem vê seu
nome sendo colocado sem haver qualquer tipo de relação, de favorecimento
no que foi apresentado. Flávio Dino, juiz federal, o mais jovem do Brasil,
Flávio Dino, uma trajetória ilibada no Poder Judiciário, juiz destacado, que
inclusive representou todos os magistrados federais, respeitado em todo o
espaço que transita, Flávio Dino, juiz federal. Flávio Dino, deputado

federal, eleito em 2006, tão logo chegou mostrou para todo o Brasil o seu
brilhantismo, a sua competência, o seu conhecimento técnico e a sua
sensibilidade social, tornou-se nos quatro anos que esteve na Câmara dos
Deputados, um dos mais destacados do Brasil. Como é dito na linguagem,
lá da Câmara dos Deputados, fazia parte do alto clero, por sua competência,
destacado na Comissão de Constituição e Justiça, profundo saber, mas,
acima de tudo, uma pessoa que tinha sensibilidade e que tem sensibilidade
com as pessoas, sobretudo, os mais carentes. Flávio Dino no Executivo,
fosse na Embratur, ou fosse no Governo do Estado do Maranhão, um
trabalho exímio, reconhecido e aprovado pela população, caráter ilibado,
uma pessoa que tem conseguido fazer  uma grande transformação no
Estado do Maranhão e isto tem sido notado e a aprovação tem sido
demonstrada pela população maranhense. De um lado, a história, de um
lado a trajetória de uma pessoa que construiu com muita luta, honestidade,
dedicação e competência. De outro lado, um bandido delator. De um lado,
uma história, de outro lado um bandido delator, um bandido que para
atenuar sua pena, que para conseguir algum tipo de atenuante, ventila, joga
no ventilador todo tipo de palavra, todo tipo de afirmação, afetando,
atingindo políticos, de forma generalizada, e contra o então Deputado
Federal Flávio Dino, pessoa que tinha força na Câmara dos Deputados,
pessoa que tinha uma atuação muito firme, sempre teve um lado, que é o
lado do povo, olhem só a afirmação de ter recebido vantagens para ter
favorecido um projeto de lei do qual o então Deputado Federal Flávio
Dino era relator, em 2007, Deputado Rogério. Em 2007, o então Deputado
Federal Flávio Dino, relator de um projeto que nunca emitiu um único
parecer, que nunca escreveu uma linha acerca desse projeto, que chegou a
ser arquivado. Como alguém que, lá em 2007, foi relator de uma matéria
que não a favoreceu em nada, porque discordava de seu texto, como lá em
2010, ele iria chegar e receber algum tipo de vantagem por algo que ele em
nada favoreceu? O projeto foi arquivado, o projeto nunca foi votado. E
ainda mais, 32 autores que são esse projeto. Flávio Dino não é autor do
Projeto. Flávio Dino foi designado Relator, mas em nada favoreceu a
tramitação desta matéria. Tanto é que foi arquivado. Como é que ele
chegaria depois e receberia algum benefício por algo que ele não ajudou a
favorecer, por algo que ele era contrário e que as próprias notas do Congresso
Nacional, da Câmara dos Deputados deixam claro que o então Deputado
Federal Flávio Dino nunca emitiu um único parecer sobre a matéria? E digo
mais, Deputado Rogério, o Projeto foi desarquivado em 2011, quando
Flávio Dino já tinha encerrado o seu mandato.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Vossa
Excelência depois me permitiria um aparte?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Pois não, Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (aparte) –
Deputado, eu vou pedir vênia se, por acaso, eu antecipar o que V. Ex.ª for
falar. Mas é importante que se diga, e aqui eu tive no meu pronunciamento
há pouco, Deputado Marco Aurélio, o cuidado de não fazer o que eu não
gosto, o que eu condeno nos outros, que é prejulgar as pessoas. Mas falei
antes e falo agora, se fossemos seguir a analogia da Deputada Andréa
Murad, todos os que foram delatados, que são citados em delações, seriam
culpados. Então nós estaríamos... o Senador Lobão, o ex-presidente Sarney.
Mas é importante que se diga, na questão desse Projeto da ODEBRECHT,
que o Governador não acrescentou uma vírgula, nunca apresentou o Parecer
e ele foi arquivado. E no início de 2011, Deputado Marco Aurélio, quem
pediu o desarquivamento desse Projeto foi o Deputado Sarney Filho, que
é um dos autores do projeto. Será que diante disso eu poderia acusá-lo de
ter feito isso como alguma manobra de obter alguma vantagem? Então eu
peço a V. Exas. que a gente tenha cuidado com determinadas afirmações,
vamos respeitar o pressuposto de inocência das pessoas, até que elas
possam apresentar sua defesa. Hoje nós estamos num momento em que se
você é citado, você automaticamente já está condenado. Então eu queria
fazer, me permite se estou lhe tomando muito tempo, eu queria fazer esse
registro que ele foi desarquivado em 2011, quando o Deputado Flávio
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Dino já não era mais deputado e foi feito pelo Deputado Sarney Filho, um
dos autores do projeto.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– E não faço qualquer julgamento em relação à solicitação do pedido de
desarquivamento do projeto. Destaco, portanto, que o Ministro Fachin
não determinou investigação de Flávio Dino. Ele arquiva no STF e autoriza
a Procuradoria Geral da República ao usar a delação do STJ, que poderá ou
não abrir investigação. Flávio Dino não é investigado e não responde a
nenhum inquérito. Repito: Flávio Dino não é investigado e não responde
a nenhum inquérito. O que há é uma citação feita por um delator sobre um
fato que não se sustenta. Conforme o documento da Câmara dos
Deputados, não houve relatoria de Flávio Dino no projeto de lei e nem
jamais recebeu qualquer vantagem da Odebrecht ou qualquer senha que
tenha sido citada. O que há nesse momento é um show de espetáculo.
Espetáculo de quem quer macular a trajetória de um político digno que o
Maranhão respeita. Mas qual a consistência? A delação de um bandido. A
delação de uma pessoa que já está arrolada em todo um processo e, para
querer atenuar a sua pena, a sua condenação, mancha ou tenta manchar a
trajetória de um político honrado. Algumas pessoas se alvoroçam neste
momento e bradam com grande alegria, colocando que o governador Flávio
Dino fez coisa errada. Qual a consistência? A delação de um bandido. Há
inquérito? Não. Há condenação? Não. A verdade prevalecerá! A verdade
prevalecerá. E há muitos que em suas práticas erradas se alvoroçam
bradando, mas no íntimo estão dizendo: agora nós somos iguais. Mas não
são. E eu finalizo minha fala fazendo o pronunciamento de uma nota da
direção estadual do PCdoB, a qual integro, e ratifico este posicionamento.
Partido Comunista do Brasil. Comitê Estadual do Maranhão. O Partido
Comunista do Brasil vem a público manifestar absoluta solidariedade ao
governador Flávio Dino, vítima de citação injusta por suposta prática
ilícita que jamais cometeu. A acusação descabida realça aos olhos do
Maranhão e do Brasil os excessos da chamada Operação Lava Jato que,
no correto combate à corrupção, infelizmente se transforma, em muitos
aspectos, numa cruzada político-ideológica que atropela as leis e a
Constituição. A acusação feita ao governador Flávio Dino é totalmente
sem sentido, irreal. Ele jamais relatou o projeto de lei citado como também
jamais recebeu qualquer contribuição da empresa Odebrecht, tampouco
a suposta senha mencionada. Da própria fraqueza da denúncia emerge
forte e cristalina a verdade: Flávio Dino, uma vida limpa e honrada.
Direção Estadual do PCdoB. Finalizo o meu pronunciamento, presidente,
dizendo ao governador Flávio Dino que não se intimide, a verdade vai
prevalecer, mas que ele não perca o foco principal do trabalho, do trabalho
honesto, do trabalho que está modificando a vida da população maranhense,
que este é o foco principal. Acima de qualquer resposta que será dada, que
será provada, a verdade prevalecerá, mas, acima de tudo, que o trabalho
possa continuar cada vez mais forte para ajudar a população maranhense.
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Bira do Pindaré por cinco minutos, com
apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. É inevitável não tratar desse tema que hoje
toma conta do País, de maneira especial o Maranhão, por causa dessa
ilação absurda em relação ao governador Flávio Dino, pessoa que conheço
há mais de 30 anos e posso dizer, sem medo de errar, se tem uma coisa que
marca o governador Flávio Dino é a sua seriedade, a sua honestidade,
sobretudo, em relação ao interesse da população, a coisa pública. Isso é
uma marca do governador Flávio Dino e é o que estão tentando tirar. Estão
tentando tirar essa marca de um governador que é hoje avaliado por 60%
da população maranhense como um governo bom, aprovado por 60% da
população e é uma referência para o Brasil, uma esperança para o Brasil.
Aí, de repente, aparece um bandido que deve ter combinado essa delação
com outro bandido, para querer colocar o nome do governador em uma
lama que está espalhada aí no Brasil inteiro, nesse lamaçal que todo mundo

agora acompanha. E essa questão de combinação de delação, essa semana
mesmo dois acusados, lá no Rio de Janeiro, foi revelado, um deles foi
preso, combinando o que iam dizer. É isso que está acontecendo neste país
e no caso em particular do governador já tem documentação robusta
provando que não tem a menor fundamentação o que dizem a respeito ou
o que tentam dizer a respeito do governador Flávio Dino. Uma acusação
que envolve um projeto de lei, um projeto de lei do qual ele não é autor, no
qual ele não se manifestou, que até hoje não foi concluído, que foi arquivado
e foi desarquivado pelo deputado federal Sarney Filho, como foi dito aqui
pelo deputado Rogério Cafeteira. Como é que se explica isso? Que
negociação é essa? Que troca aconteceu? Qual foi o favor que foi prestado
para caracterizar qualquer tipo de favorecimento à empresa? Nenhum.
Nada, absolutamente nada. Então, essas coisas acontecem, infelizmente,
no Brasil e são corriqueiras, de pessoas de bem e honestas que lutam e
travam uma batalha permanente para transformar a realidade política do
Brasil e aí os próprios corruptos, aqueles que são responsáveis pela miséria,
pela destruição de direitos no Brasil e também no Maranhão, eles se
encarregam de trazer ou de tentar colocar na vala comum aqueles que se
diferenciam. Essa é a estratégia. É por isso que tem alguns que comemoram,
é por isso que tem alguns que ficam felizes, que saem tripudiando em cima
dessa situação porque querem e desejam que todos fiquem na vala comum.
Essa é a vontade deles. Mas eu quero dizer a eles que isso não vai acontecer.
Nós temos absoluta tranquilidade, afirmo ao povo do Maranhão, que toda
a verdade será revelada, como nós já sabemos e que já está estampada em
toda documentação entregue, eu tenho aqui inclusive uma certidão da
própria Comissão de Constituição e Justiça que diz que o governador,
então deputado federal, não fez qualquer manifestação, nenhum parecer,
nenhum posicionamento dentro desse projeto que tramitava na Comissão
de Constituição e Justiça. Então é algo absolutamente inconcebível, é um
absurdo, é uma excrescência, é uma aberração, é algo assim que não tem
qualquer sustentação, não segura, não se firma. Portanto, podemos ficar
tranquilos, o Maranhão está em boas mãos, vai continuar no caminho
certo. E nós vamos lutar bravamente para que aqueles que querem voltar
ao poder para continuar o desmonte dos direitos da população maranhense
não retornem. Nossa luta é essa e vamos travar essa batalha com muita
altivez, determinação, empenho, força, garra, como sempre tivemos. E
essa é nossa luta histórica. Nós estamos nesta luta por um ideal e sempre
embalamos essa luta movidos por este ideal. Portanto eu quero tranquilizar
a população maranhense quanto a todos esses fatos e pedir o
acompanhamento de todos para todos os acontecimentos e a transparência
necessária. E termino aqui desejando a todos, essa semana é uma semana
especial, é a semana santa, é semana em que se comemora a Páscoa, a
Ressurreição de Jesus Cristo. Desejo ao povo do Maranhão uma Feliz
Páscoa e que aproveitem este momento de reflexão. Eu peço as orações do
povo maranhense para que a gente possa seguir e fortalecer este caminho
que é um caminho de construção de uma nova história para o Maranhão.
A nossa luta é essa, Senhor Presidente, nós não vamos, de maneira nenhuma,
recuar e aqueles que hoje tripudiam, aqueles que hoje acham que a vala
comum já está preenchida, podem tirar o cavalo da chuva, porque a nossa
luta é vitoriosa. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Bloco Parlamentar Independente. Deputado Max.
Declina. Bloco Parlamentar de Oposição. Deputado Sousa Neto por seis
minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente em Exercício Othelino Neto, senhoras e
senhores deputados, deputadas. A galeria onde se encontram aqui meus
amigos Paulo Sampaio, uma grande liderança de Paço do Lumiar, que está
decepcionado e insatisfeito pelo descaso. E eu vou falar isso semana que
vem. A grande liderança Froes, meu amigo. A todos que se fazem presentes,
aos amigos da imprensa, senhoras e senhores que nos assistem pela TV –
Assembleia e que nos assistem também pelo aplicativo, pelo celular.
Senhores Deputados, sempre fui, desde o começo da legislatura, um
deputado de Oposição nesta Casa responsável, porque sempre trouxe
fatos. E agora aparece a realidade que eu sempre acertei. O Maranhão



SEGUNDA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2017                                                                                     DIÁRIO DA ASSEMBLEIA18
passou pelo maior estelionato eleitoral já visto na história e agora vamos
aos fatos.  Eu quero fazer uma pergunta e  uma indagação  que talvez  o
Ministério Público Federal,  Deputado  Max  Barros, no qual Deputado
Rogério Cafeteira, citou o atual governador pelo recebimento dos 400 mil
reais, o qual tem um irmão dele como subprocurador. O governador tem
que entender, e isso é importante: “o pau que bate em Chico, governador,
bate em Francisco também”. O senhor cria uma secretaria no estado do
Maranhão para perseguir as pessoas, o senhor não gosta de ser contestado
e isso é importante. Sempre acusa as pessoas, e não gosta de ser acusado.
Quem tem a moral e se diz paladino da moralidade jamais pensou que
fosse citado, nunca imaginou. Desesperados nas redes sociais tentando
defender o indefensável. Propineiro? Propineiro. O governador recebeu
400 mil reais. Qual o problema, governador, agora de falar das outras
pessoas? De ficar nas redes sociais? O seu secretário mor não dorme e
passa a madrugada inteira no twitter tentando se defender, secretário Marcio
Jerry, e agora vai dizer o que o paladino da moralidade? Governador
imoral, mentiroso. E agora? Eu quero saber o que aconteceu. A máscara
caiu, governador. A mascara caiu e o Maranhão inteiro agora está conhecendo
a sua verdadeira moral, a sua verdadeira face de mentiroso. Recebeu
propina? Recebeu propina, e fala de todo mundo. E agora vai dizer o quê?
Não tem o que se dizer. Falso moralista, isso sim é falso moralista, porque
para ficar exaltando imoralidade no estado inteiro e agora em rede nacional,
todos os deputados da base governista querendo defender o indefensável.
Não adianta dizer, ele já sabia que tinha recebido tanto que soltou uma
nota. Cadê agora o professor de Deus, que se diz o verdadeiro moralista?
O Maranhão inteiro, e não só o Maranhão, mas a realidade é que o Brasil
inteiro está conhecendo o nosso governador do estado do Maranhão,
porque ele vende, e cara, a imagem dele fora do Maranhão, gastando
milhões de reais em falsas propagandas. E agora, governador? Diga,
governador, vai explicar o quê? O relator, o ministro Edson Fachin, V. Ex.ª
que gosta de crucificar e massacrar quem é citado em qualquer tipo de
processo e agora que V. Ex.ª está sendo acusado. Será que vão fazer a
mesma coisa? O Senhor vai aceitar esse tipo de acusação? De que forma
vai se defender? O Brasil inteiro já sabe da sua imoralidade, caiu a máscara,
Governador. Flávio Dino você é um engodo, você mentiu para o Maranhão
e agora o Brasil inteiro está... Mas é só para mostrar o incômodo. E eu
queria aqui dizer, Flávio Dino, V. Ex.ª nunca me enganou, nunca enganou a
oposição, V. Ex.ª é uma vergonha, falso moralista, mentiroso, que agora o
Brasil inteiro está lhe conhecendo. Fica aqui só o meu discurso para poder
mostrar a verdadeira face desse governador que aí está e que eu tenho
certeza de que vai durar mais 1 ano e seis meses, porque essa mudança que
veio para pior e agora, Governador, como professor de Deus, tem toda a
capacidade de se defender, V. Ex.ª que se diz um juiz, talvez queira até
processar o Ministro Edson Fachin, V. Ex.ª talvez deva condenar o juiz
Sérgio Moro. Está aí e não adianta, um dia a verdade há de prevalecer e está
prevalecendo no Estado do Maranhão e no Brasil. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

VI – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

OTHELINO NETO - Deputado Rogério Cafeteira, por dez minutos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado, Adriano Sarney, por dez minutos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado, Max Barros, por dez minutos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

Resumo da Ata da Trigésima Quinta Sessão Ordinária da
Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
onze de abril de dois mil e dezessete.

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

Primo.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores Deputados:
Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César Pires,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio
Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Humberto Coutinho, Júnior
Verde, Léo Cunha, Max Barros, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles,
Roberto Costa, Sousa Neto, Sérgio Frota, Stênio Rezende, Vinícius Louro,
Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores Deputados: Adriano
Sarney, Alexandre Almeida, Andréa Murad, Doutor Levi Pontes, Edilázio
Júnior, Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar de Maranhãozinho, Nina
Melo, Rogério Cafeteira, Sérgio Vieira e Valéria Macêdo. O Presidente em
exercício, declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico,
do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado e do expediente
encaminhado à publicação e concedeu a palavra aos Deputados Bira do
Pindaré, Francica Primo, Rigo Teles, Júnior Verde, Cabo Campos e
Wellington do Curso. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia e a pedido do
Deputado Wellington do Curso, determinou que fosse feita a verificação
do “quórum”, quando constatou-se a presença dos Senhores Deputados:
Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca Primo,
Glalbert Cutrim, Humberto Coutinho,  Léo Cunha, Max Barros, Othelino
Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo
Cutrim, Ricardo Rios, Roberto Costa, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio
Rezende, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio, em número de
26 (vinte e seis). Confirmada a existência de “quórum” o Presidente deu
prosseguimento à Ordem do Dia anunciando a votação em único turno do
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em redação final
ao Projeto de Emenda Constitucional nº 002/2016, de autoria do Deputado
Júnior Verde, que acrescenta o § 2º  ao art. 252  da Constituição Estadual,
para assegurar a equidade de acesso aos Conselheiros Tutelares. Este
parecer foi aprovado e o Projeto de Emenda Constitucional encaminhado
à Sanção Governamental. Em primeiro turno, regime de prioridade o
Presidente anunciou a discussão e votação do Projeto de Lei nº 010/2017,
de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa Estadual de Apoio
à Pavimentação das Vias Públicas Municipais (Programa Mais Asfalto),
com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
e da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle. Este
projeto foi encaminhado à votação pelo Deputado Eduardo Braide, que se
manifestou contrariamente a sua aprovação. Sendo o mesmo aprovado
contra o votos dos Deputados Max Barros, Sousa Neto, Eduardo Braide
e  Wellington do Curso.  Também em primeiro turno, regime de prioridade,
o Plenário aprovou o Projeto de Lei nº 129/2016, de autoria do Deputado
Edson Araújo, que dispõe sobre a gratuidade da expedição de Carteira de
Identidade Estudantil para alunos de Escolas Públicas da Rede Estadual de
Ensino, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania e da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle.
Em primeiro turno, sob regime de tramitação ordinária, foram aprovados
os Projetos de Resolução Legislativas nºs: 036/2016, de autoria do Deputado
Professor Marco Aurélio, que concede Medalha de Mérito Legislativo
“Manuel Beckman”  ao Tenente-Coronel PM George Silva Cavalcante;
037/2016, do mesmo autor, que concede o título de Cidadão Maranhense
ao Senhor Carlos Hermes Ferreira da Cruz; 040/2016, de autoria dos
Deputados Doutor Levi Pontes, Rigo Teles e Stênio rezende, dispondo
sobre a concessão da medalha Manuel Beckman ao Juiz de Direito Sebastião
José Lima Bonfim e 033/2016, de autoria do Deputado Edson Araújo que
concede a Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” ao Grupo de
atores da Comédia Pão Com Ovo. Todos os Projetos de Resolução
receberam pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania. Em seguida foram aprovados os Requerimentos nºs: 188/2017,
de autoria do Deputado Stênio Rezende, solicitando que seja submetido
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ao regime de urgência, para discussão e votação em uma Sessão Ordinária,
o Projeto de Resolução Legislativa que concede a Medalha do Mérito
Legislativo “Manuel Beckman” ao magistrado Sebastião Joaquim Lima
Bonfim; Requerimento nº 196/2017, de autoria do Deputado Edson Araújo,
solicitando que seja submetido ao regime de urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente Sessão,
o Projeto de Lei nº 129/2016, de sua autoria; Requerimento nº 198/2017,
de autoria do Deputado Edson Araújo, solicitando que seja submetido ao
regime de urgência, para discussão e votação em Sessão Extraordinária, o
Projeto de Resolução Legislativa nº 033/2016, de sua autoria; Requerimento
nº 202/2017, de autoria da Deputada Ana do Gás, solicitando que seja
enviada Mensagem de Congratulações pela passagem do aniversário da
Cidade de Coroatá; Requerimento nº 204/2017, de autoria do Deputado
Edson Araújo, com Mensagem de Congratulações aos Prefeitos e
Presidentes das Câmaras de Municipais dos municípios de Porto Franco,
Timbiras, Rosário, Coroatá, Colinas, Codó, Santa Quitéria do Maranhão,
Bacabal, Vitória do Mearim, Pedreiras, Morros, Grajaú e Riachão pela
passagem de seus respectivos aniversários de fundação.  Foram ainda
aprovados os Requerimentos nºs: 205/2017, de autoria do Deputado Fábio
Braga, encaminhando Mensagem de Congratulações à Seccional do
Maranhão da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pela passagem dos
seus 85 anos de existência e efetiva atuação; 208/2017, de autoria do
Deputado Eduardo Braide ao Excelentíssimo Presidente da República
Federativa do Brasil, Senhor Michel Temer, em nome da população
maranhense, manifestando repúdio à forma como o Governo Federal vem
tratando a situação das obras de duplicação da BR 135. O Requerimento nº
209/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde ficou transferido para a
próxima Sessão Ordinária devido a ausência do autor em Plenário.  Sujeito
à deliberação da Mesa foi deferido o Requerimento nº 207/2017, de autoria
do Deputado Rigo Teles solicitando que seja justificada sua ausência das
Sessões Plenárias realizadas no período de 29 de março a 06 de abril do
corrente ano, em virtude de viagem ao exterior representando a Assembleia
Legislativa no evento de intercâmbio parlamentar, conforme ofício
encaminhado á Presidência desta Casa. Na forma do Art. 113 do Regimento
Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os
Requerimentos nºs: 210/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide;
211, 212 e 213/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso e 214
do Deputado Stênio Rezende. No primeiro horário do Grande Expediente,
não houve oradores inscritos, assim como não houve indicação dos líderes
para falar no tempo destinado aos Blocos e Partidos, nem oradores inscritos
no Expediente  Final. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado o presente
Resumo, que lido e aprovado, será devidamente assinado. Plenário
Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 12 de
abril de 2017.

Ata da Trigésima Sessão Ordinária da Terceira Sessão
Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, realizada no dia três de abril de dois mil e
dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio Braga.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio.

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

a proteção de Deus”. Em seguida, ouviu-se a leitura do texto bíblico, do
resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado e do seguinte expediente:
Projeto de Lei nº 057/17, de autoria da Deputada Nina Melo, que institui
a gratuidade, na rede pública de saúde e de educação, da realização de
exames, avaliação, identificação e rastreamento para diagnóstico precoce
do autismo. Requerimentos nº 178/17, do Deputado Eduardo Braide,
solicitando que seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
Sessão Extraordinária, o Projeto de Lei n.º 061/2016, de sua autoria; 179/
17, do Deputado Wellington do Curso, enviando Mensagem de
Congratulações ao Prefeito e ao Presidente da Câmara Municipal dos
Municípios de Barreirinhas, Araioses, Barão de Grajaú, Chapadinha, Loreto,
Mirador, São Bernardo, Tutóia e Vargem Grande, parabenizando-os pela
passagem do aniversário de fundação da respectivas cidades, que ocorreram
no mês de março; 180/17, da Deputada Valéria Mecêdo, solicitando que
seja realizada Sessão Solene, no dia 11 de maio de 2017, às 11 horas, no
Plenário Deputado “Nagib Haickel”, em comemoração ao “Dia do
Enfermeiro”; 181/17, da Deputada Valéria Mecêdo, enviando Mensagem
de Congratulações ao Advogado Senhor Eduardo José Leal Moreira pela
posse como membro efetivo, categoria jurista, do Tribunal Regional Eleitoral
do Maranhão, cuja Solenidade se deu no dia 27 de março de 2017; 182/17,
da Deputada Nina Melo, encaminhando Mensagem de Pesar à família do
ex-Prefeito do Município de Alto Alegre do Maranhão, Benedito Ferreira
Pires Segundo, o “Ditinho’, que faleceu no dia 01 de abril do ano em curso;
183/17, do Deputado Eduardo Braide, solicitando que seja realizada uma
Sessão Especial, no dia 19 de abril do ano em curso, para marcar a passagem
dos 85 anos de fundação da Ordem dos Advogados do Maranhão, Seccional
do Maranhão. Indicações nºs: 439/2017, do Deputado Júnior Verde, ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, ao Secretário
Chefe da Casa Civil, Senhor Marcelo Tavares, ao Secretário de Estado de
Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela, e ao Comandante Geral da
Polícia Militar, Senhor José Frederico Gomes Pereira, indicando
atendimento de demandas provenientes de debates em reuniões ordinárias
ocorridas nos dias 15 e 23 de março de 2017, na Assembleia Legislativa,
conjunta entre a Comissão de Segurança Pública, os presidentes das
entidades representativas da categoria dos Policiais Civis, Militares e do
Corpo de Bombeiros Militares, integrantes da Diretoria do SINPOL-
MA, representantes da Associação Regional de Cabos e Soldados da Polícia
e Bombeiro Militar, da União Militar Independente, da Associação de
Policiais Militares de Pindaré Mirim e os representantes da Associação de
Amigos e Esposas de Policiais Militares e Bombeiros Militares, sobre a
existência de um plano de segurança pública que abranja a valorização
profissional da categoria, a reestruturação do sistema de segurança, o número
reduzido de efetivos e as condições de trabalho; 440/17, do Deputado
Raimundo Cutrim, ao Prefeito de São Luís Senhor Edivaldo Holanda Júnior
solicitando a recuperação asfáltica da Avenida Brasil entre o Bairro Janaina
e Cidade Olímpica nesta capital; 441 a 446/17, da Deputada Ana do Gás,
ao Governador do Estado do Maranhão, com cópia para o Secretário de
Estado do Trabalho e da Economia Solidária, Senhor Julião Amin,
solicitando a inclusão dos Municípios de Passagem Franca, Lago dos
Rodrigues, Governador Archer, Cururupu, Passagem Franca e Capinzal
do Norte no Programa Estadual “Mutirão Rua Digna”; Indicação nº 447 e
448/17, ainda da Deputada Ana do Gás, ao Governador do Estado do
Maranhão, com cópia para o Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos
Lula, solicitando a disponibilização de ambulâncias para os Municípios de
Governador Archer e Esperantinópolis; Indicações nºs 449/17, do Deputado
Júnior Verde, ao Prefeito Municipal de São Luís, Senhor Edvaldo Holanda
Júnior, com encaminhamento para o Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos, Senhor Antônio Araújo Costa, solicitando a
pavimentação das ruas do Bairro Quebra Pote, nesta cidade; 450/17, do
Deputado Júnior Verde, ao Governador do Estado do Maranhão, com
encaminhamento para o Secretário de Estado da Saúde, solicitando uma
ambulância para o Município de São Francisco do Brejão; 451/17, ainda
do Deputado Júnior Verde, ao Governador do Estado, solicitando-lhe a
substituição de cadeiras de madeira por cadeiras de estofados em Escolas
Públicas do Estado, em especial as do Centro Educacional São Cristovão.
Indicações nºs 452/17, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, ao
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Governador do Estado do Maranhão, para que determine ao Presidente da
Companhia de Água e Esgoto do Maranhão, Senhor Davi de Araújo Telles,
o abastecimento de água e instalação da rede de esgoto para o Residencial
Santos Dumont, no Município de São Luís; 453/17, do mesmo autor, ao
Governador do Estado do Maranhão, para que solicite ao setor competente
a destinação de uma ambulância para Município de Senador Alexandre
Costa; 454/17, ainda do Deputado Bira do Pindaré, ao Governador do
Estado do Maranhão, solicitando-lhe ainda que determine à Presidente do
Instituto de Colonização e Terras do Maranhão, Senhora Margareth Teixeira
Mendes Carvalho, que proceda à regularização fundiária da região das
Vilas em São José de Ribamar. Indicações nº 455/17, do Deputado
Wellington do Curso, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda
Júnior e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor
Antônio Araújo, solicitando a limpeza da Avenida Edson Brandão, no
Bairro do Anil, nesta cidade; 456/17, do Deputado Wellington do Curso,
ao Prefeito de São Luís, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos, solicitando-lhes ainda, a recuperação asfáltica dentro do Terminal
da Integração do Bairro Cohama; Indicações nºs: 457/17, do Deputado
Sérgio Frota, ao Governador do Estado, solicitando uma viatura policial,
do tipo motocicleta, para o Conjunto Habitacional Nova Terra no
Município de São José de Ribamar e 458/17, também do Deputado Sérgio
Frota, ao Governador do Estado, solicitando a construção de uma escola
para o Conjunto Habitacional Nova Terra no Município de São José de
Ribamar. Não havendo mais matéria passível de deliberação da Mesa, o
Presidente encaminhou o expediente à publicação e concedeu a palavra ao
Deputado Bira do Pindaré que cumprimentou o Governador Flávio Dino
pela nomeação de policiais militares e bombeiros. Em seguida, o Deputado
César Pires relatou sua participação na União Nacional de ex-Prefeitos,
entidade cujo o objetivo é prestar assistência e acompanhamento aos ex-
prefeitos. O Deputado Sérgio Vieira discorreu sobre o desemprego na
Cidade de Açailândia. Em seguida, ouviu-se o Deputado Doutor Levi
Pontes relatando sua participação na inauguração de um novo espaço de
assistência à pessoa com espectro autista no Centro de Reabilitação, no
Olho d’Água. Por sua vez, o Deputado Júnior Verde discorreu sobre o Dia
Mundial da Juventude e sobre a necessidade de preparar os jovens
maranhenses para o mercado de trabalho. Por fim, o Deputado Eduardo
Braide discorreu sobre a Reforma Política explicando as implicações dessa
reforma no atual sistema eleitoral, solicitando aos líderes de blocos dessa
Casa que indique os membros para participar da Comissão Especial para
discutir o tema. Esgotado o tempo destinado ao Pequeno Expediente o
Presidente informou que as inscrições dos Deputados Alexandre Almeida
e Raimundo Cutrim foram transferidas para a próxima Sessão e declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando que não havia “quórum” regimental
para apreciar a matéria constante na mesma, que ficou transferida para a
próxima Sessão Ordinária. Na forma do Art. 113 do Regimento Interno,
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os
Requerimentos nºs 178/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide,
180 e 181/2017, de autoria da Deputada Valéria Macêdo e 182/2017, de
autoria da Deputada Nina Melo. No primeiro horário do Grande Expediente
não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos ouviu-se o
Deputado Alexandre Almeida que falando pela Liderança do Bloco
Parlamentar Independente quando registrou sua solidariedade à população
de Timon que tem sofrido com os prejuízos causados pelas enchentes e
alagamentos ocorridos no período chuvoso. O Deputado Cabo Campos
falou pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão discorrendo sobre o
Dia Mundial da Juventude e relatando a Audiência Pública ocorrida no
Plenarinho para debater as Políticas Pública para a juventude. Pelo Partido
Verde, o Deputado Edilázio Júnior repudiou a postura da Mesa Diretora
dessa Casa que indeferiu o seu pedido para realização do PSDB Jovem no
Plenarinho por questões políticas. As demais agremiações declinaram de
usar o tempo que lhes foi destinado. Nada mais havendo a tratar, a Sessão
foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada, será devidamente
assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 03 de abril de 2017. Deputado Othelino Neto - Presidente,
em exercício. Deputado Fábio Braga - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado Zé Inácio - Segundo Secretário, em exercício.

Ata da Trigésima Primeira Sessão Ordinária da Terceira
Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia quatro de abril
de dois mil e dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Eduardo Braide.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael Leitoa.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores Deputados:
Adriano Sarney, Alexandre Almeida, 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, Fábio Macêdo,
Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Humberto
Coutinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Nina Melo, Othelino
Neto, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Roberto
Costa, Sérgio Frota, Sérgio Vieira, Sousa Neto, Valéria Macêdo e Vinícius
Louro. Ausentes os Senhores Deputados: Edivaldo Holanda, Josimar de
Maranhãozinho, Professor Marco Aurélio, Rigo Teles, Rogério Cafeteira,
Stênio Rezende, Wellington do Curso e Zé Inácio. O Presidente em exercício,
Deputado Eduardo Braide declarou aberta a Sessão: “Em nome do povo e
invocando a proteção de Deus”. Em seguida, efetuou-se a leitura do texto
bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado e do
seguinte expediente: Requerimento nºs: 184/17, de autoria da Deputada
Andréa Murad, ao Secretário de Estado da Saúde do Maranhão, Senhor
Carlos Lula, solicitando informações se o Estado do Maranhão fez a
adesão ao “Programa Melhor em Casa” do Governo Federal; 185/17, do
Deputado César Pires, enviando Mensagem de Congratulações aos Senhores
Alex Pacheco Magalhães e Rafael Caetano Alves Santos, Defensores
Públicos Estaduais do Núcleo de Lago da Pedra, que possibilitaram a
repatriação do maranhense Raimundo Lima Silva, que se encontrava
internado em hospital da Guiana Francesa; 186/17, da Deputada Nina
Melo, solicitando que seja registrado nos Anais desta Casa votos de
congratulações à população do Município de Colinas, pela passagem do
seu aniversário, que ocorrerá no próximo dia 10 de abril; 187/17, da Deputada
Nina Melo, solicitando o registro nos Anais desta Casa votos de
congratulações à população do Município de Grajaú, pela passagem de
seu aniversário, que ocorrerá no próximo dia 29 de abril; 188/17, do
Deputado Stênio Rezende, solicitando que seja votado em regime de
urgência, em uma Sessão Ordinária, o Projeto de Resolução Legislativa que
concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao
Magistrado, Sebastião Joaquim Lima Bonfim”; 189/17, do Deputado Rafael
Leitoa, solicitando a criação da Frente Parlamentar para Modernização do
Centro de Lançamento de Alcântara no âmbito da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, para que esta Casa trabalhe de forma conjunta
com a Frente Parlamentar criada na Câmara Federal com o mesmo intuito;
190/17, do Deputado Bira do Pindaré, solicitando que seja realizada uma
Audiência Pública, por intermédio da Comissão de Assuntos Municipais
e de Desenvolvimento Regional, em data e local a serem definidos, para
tratar sobre o abastecimento de água do Município de Mirador – MA e a
inclusão do Município no Programa Água Para Todos do Governo do
Estado do Maranhão em conjunto com a CAEMA; 191/17, ainda do
Deputado Bira do Pindaré, solicitando que seja justificada sua ausência
nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 27 e 30 de março do corrente ano,
conforme atestado médico; 192/17, do Deputado Júnior Verde, solicitando
que seja registrado nos Anais desta Casa Votos de Congratulações a
população do Município de Timbiras, pela passagem de seu aniversário,
comemorado no dia 05 de abril; Indicações nºs: 459/17, do Deputado
Júnior Verde,  ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio
Dino, com encaminhamento para o Secretário de Estado de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto, solicitando que sejam executados serviços de
melhoramentos na estrada vicinal, correspondente ao trecho de
aproximadamente 14km, que liga o Município de Brejo de Areia ao Povoado
Viada, neste Estado; 460/17, do Deputado Júnior Verde, ao Governador
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do Estado do Maranhão, o Sr.  Flávio Dino e à Presidente do Instituto de
Colonização e Terras do Maranhão, Senhora Margareth Teixeira Mendes
Carvalho, solicitando a regularização e titularização definitiva da
Comunidade Cabral Miranda, localizada na zona rural do setor industrial
de Pedrinhas; 461/17, do Deputado Bira do Pindaré, ao Governador do
Estado do Maranhão, para que determine ao Secretário de Estado de
Educação, Senhor Felipe Costa Camarão, a construção de um prédio para
o funcionamento do anexo Maria do Socorro Almeida, localizado no Quebra
Pote; 462/17, do Deputado Bira do Pindaré, ao Governador do Estado do
Maranhão, para que determine ao Presidente da Companhia de Água e
Esgoto do Maranhão, Senhor Davi de Araújo Telles, a construção de um
grande reservatório de água e a revitalização de toda a tubulação da atual
estrutura utilizada pelos 02 (dois) poços que abastecem o Quebra Pote;
463/17, do Deputado Bira do Pindaré, ao Comandante da Aeronáutica,
Senhor Nivaldo Rossato e ao Reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica,
Senhor Anderson Ribeiro Correia, solicitando que São Luís seja local de
prova deste Instituto; 464/17, do Deputado Bira do Pindaré, ao Governador
do Estado do Maranhão, para que determine ao Secretário de Ciência,
Tecnologia e Inovação do Estado, um estudo de viabilidade para implantação
de um PREUNI especial para o vestibular do Instituto Tecnológico de
Aeronáutica, tendo em vista que está sendo formada uma parceria entre a
Universidade Federal do Maranhão e o ITA para a implantação de uma
unidade deste Instituto no Maranhão; 465/17, ainda do Deputado Bira do
Pindaré ao Governador do Estado do Maranhão, para que determine ao
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, Senhor Jhonatan
Almada, um estudo de viabilidade sobre a realização de Curso Técnico de
Formação para Restauradores; Indicações 466/17, da Deputada Valéria
Macêdo, ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Cleyton Noleto, solicitando que sejam executados
serviços de terraplanagem de 30 Km da estrada da Tabatinga até o Povoado
Tabulerão, Zona Rural do Município de Ribamar Fiquene; 467/17, da
Deputada Valéria Macêdo, ao Superintendente da Empresa de Telefonia
Móvel Claro no Maranhão, Léo Magnon, solicitando a conclusão da obra
de instalação da torre da empresa de telefonia móvel Claro no Município
de São Domingos do Maranhão, neste Estado. Não havendo mais matéria
para leitura o Presidente encaminhou o expediente lido à publicação.
Inscritos no Pequeno Expediente ouviu-se os Deputados Othelino Neto,
Bira do Pindaré, Valéria Macêdo, Rafael Leitoa, Roberto Costa, Júnior
Verde, César Pires e Eduardo Braide. O Deputado Othelino Neto
parabenizou o time Cordino Futebol Clube por sua vitória no primeiro
turno do Campeonato Estadual. Em seguida ouviu-se o Deputado Bira do
Pindaré que teceu críticas à gestão do Presidente da República, Senhor
Michel Temer, em especial a política de privatizações e de favorecimento
do grande capital. Na Tribuna a Deputada Valéria Macêdo parabenizou o
Governador Flávio Dino por suas ações na cidade de Presidente Dutra e
adjacências. O Deputado Rafael Leitoa lamentou os danos causados pela
chuva na Cidade de Timon. No seu turno, o Deputado Roberto Costa
teceu duras críticas à gestão municipal de Bacabal afirmando que o município
se encontra uma situação caótica. Prosseguindo na Tribuna, o Deputado
Júnior Verde relatou as ações de fortalecimento da Segurança Pública
promovidas pelo Governo do Estado, destacando que são mais de 1.196
policiais militares, 27 bombeiros que foram nomeados pelo Governador
Flávio Dino, compondo as forças de Segurança do Estado do Maranhão. O
Deputado César Pires discursou em defesa dos direitos dos animais e
repudiou ações de crueldade de maus tratos que vem ocorrendo na cidade
de São Luís. Por fim, o Deputado Eduardo Braide ocupou a Tribuna para
homenagear os 85 anos da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção
Maranhão.  Esgotado o tempo regimental destinado a este turno dos
trabalhos, o Presidente informou que a inscrição dos Deputados Cabo
Campos e Alexandre Almeida foram transferidas para a próxima Sessão e
declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando a votação em segundo turno
da Proposta de Emenda Constitucional nº 002/2016, de autoria do
Deputado Júnior Verde, que acrescenta o § 2º ao art. 252 da Constituição
do Estado do Maranhão para assegurar a equidade de acesso aos Conselhos
Tutelares, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania. De acordo com a chamada nominal, verificou-se que a matéria
foi aprovada pelos votos dos Deputados: Adriano Sarney, Alexandre

Almeida, Andréa Murad, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos,
César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Graça Paz, Hemetério
Weba, Júnior Verde, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Roberto Costa, Sérgio Frota, Sérgio
Vieira, Sousa Neto e Valéria Macêdo, totalizando 28 votos. Em seguida, o
Presidente anunciou a discussão do Projeto de Lei nº 040/2017 do Poder
Executivo e do Projeto de Resolução nº 011/2017, de autoria da Mesa
Diretora e suspendeu os trabalhos para que as comissões técnicas emitissem
os respectivos pareceres. Reabertos os trabalhos o Presidente, em exercício,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Deputado Doutor
Levi Pontes informou que os referidos projetos foram aprovados por
unanimidade pelas Comissões. Assim, o Presidente da Mesa anunciou a
discussão e votação em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, o
Projeto de Lei nº 040/2017, de autoria do Poder Executivo (Mensagem nº
009/2017), que cria o Departamento de Feminicídio, no âmbito da estrutura
organizacional da Polícia Civil do Estado do Maranhão, com parecer
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; da Comissão
de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle e da Comissão de
Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho. Em
seguida, a votação foi encaminhada pelas Deputadas Francisca Primo e
Valéria Macêdo, do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, que se
manifestaram favoravelmente a aprovação da referida proposição. Posto
em votação, o Projeto de Lei nº 040/2017 foi aprovado e encaminhado à
Sanção Governamental. Em primeiro e segundo turnos, regime de urgência,
foi aprovado o Projeto de Resolução nº 011/2017, de autoria da Mesa
Diretora, que dispõe sobre a extinção e criação de Cargos Comissionados
no quadro de pessoal temporário da Creche da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão e encaminhado a promulgação. Os Projetos de
Resolução nºs: 036 e 037/2016, de autoria do Deputado Professor Marco
Aurélio, foram transferidos para a próxima Sessão Ordinária, devido a
ausência do autor. Em seguida, foram aprovados os Requerimentos nºs
171 e 172/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde, solicitando que
sejam registrados nos Anais desta Casa Votos de Congratulações às
populações dos Municípios de São Bento e Peri Mirim, pela passagem de
seus respectivos aniversários, comemorados no mês de março;
Requerimento nº 178/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide,
solicitando que seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
Sessão Extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº 061/
2016, de sua autoria; Requerimento nº 180/2017, de autoria da Deputada
Valéria Macêdo, solicitando que seja realizada uma Sessão Solene no dia
11 de maio do corrente ano, às 11 horas, em comemoração ao “Dia do
Enfermeiro”; Requerimento nº 181/2017, da referida Deputada enviando
Mensagem de Congratulações ao Advogado Eduardo José Leal Moreira
pela sua posse como membro efetivo, Categoria Jurista, do Tribunal Regional
Eleitoral do Maranhão; Requerimento nº 183/2017, de autoria dos
Deputados Eduardo Braide e Edilázio Júnior, subscrito pelo Deputado
Alexandre Almeida, solicitando que seja realizada uma Sessão Especial, no
dia 19 de abril, em comemoração aos 85 anos de fundação da Ordem dos
Advogados do Brasil – OAB, Seccional do Maranhão. Sob a deliberação
da Mesa, foram deferidos: Requerimentos nºs: 173/2017, de autoria do
Deputado Júnior Verde ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson
Portela, solicitando-lhes informações sobre a data do início do curso de
formação e aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar, para os candidatos
que estão subjudíces; Requerimentos nº 174/2017, de autoria do Deputado
Adriano Sarney, para que seja consignada nos Anais da Casa Mensagem de
Pesar pelo falecimento da Senhora Otamires Costa Oliveira, importante
líder comunitária da capital maranhense, ocorrido no dia 28 de março do
corrente ano; Requerimento nº 175/2017, de autoria da Deputada Valéria
Macêdo, solicitando que sejam abonadas suas faltas nas Sessões Plenárias
realizadas nos dias 08 e 14 de março de 2017, devido sua participação na
solenidade de inauguração da Procuradoria da Mulher e na solenidade de
lançamento dos programas estaduais “Mais Criança” e “Mais Água”,
respectivamente e Requerimento nº 182/2017, de autoria da Deputada
Nina Melo, encaminhando Mensagem de Pesar à família do ex-Prefeito do



SEGUNDA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2017                                                                                     DIÁRIO DA ASSEMBLEIA22
Município de Alto Alegre do Maranhão, Senhor Benedito Ferreira Pires
Segundo, o “Ditinho”, que faleceu no dia 01 de abril do ano em curso. Na
forma do Art. 113 do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do
Dia da próxima Sessão Ordinária os Projetos de Lei nºs 061/2016, de
autoria do Deputado Eduardo Braide e 221/2016, 011/2017 e 012/2017,
de autoria do Poder Executivo, bem como os Requerimentos nºs: 184/
2017, de autoria da Deputada Andréa Murad; 185/2017, do Deputado
César Pires; 186 e 187/2017, de autoria da Deputada Nina Melo; 188/
2017, de autoria do Deputado Stênio Rezende; 189/2017, do Deputado
Rafael Leitoa; 191/2017, do Deputado Bira do Pindaré e 192/2017, de
autoria do Deputado Júnior Verde. No primeiro horário do Grande
Expediente ouviu-se o Deputado Cabo Campos que discorreu sobre os
avanços do Sistema de Segurança Pública no Maranhão nos últimos dois
anos, principalmente no que concerne a nomeação de novos policiais,
destacando que no ano anterior ingressaram 1.500 homens e mulheres na
corporação, e recentemente o Governador nomeou 1.196 novos policiais
militares e 27 bombeiros militares. No tempo dos Partidos e Blocos, o
Deputado Alexandre Almeida, falando pelo Bloco Parlamentar
Independente dirigiu-se à população de Balsas, destacando a situação de
insegurança em que vive o cidadão balsense. A Deputada Andrea Murad,
falando pelo Bloco Parlamentar de Oposição e Pela Liderança deste Bloco
afirmou que o Centro Especializado de Reabilitação no Olho d’Água, que
alguns parlamentares alegam ser uma obra do Governador Flávio Dino, foi
na verdade uma obra do ex-secretário Ricardo Murad. Na forma do Artigo
101, inciso III   do Regimento Interno a Sessão foi encerrada e lavrada a
presente Ata, que lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário
Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 04 de
abril de 2017. Deputado Eduardo Braide - Presidente, em exercício.
Deputado Rafael Leitoa - Primeiro Secretário, em exercício. Deputada
Francisca Primo - Segunda Secretária, em exercício.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 18/04/2017 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 08h30min
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE

01- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 056/2017, de autoria
do Poder Executivo, que Institui o Programa Maranhão Verde,
destinado a fomentar e desenvolver Projetos voltados para apoio à
conservação e recuperação ambiental - RELATOR DEPUTADO
MARCO AURÉLIO;

02- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 048/2017, de autoria
da Senhora Deputada Nina Melo, que Institui, no âmbito do Estado do
Maranhão, o direito a uma folga anual para realização de exames
de controle do câncer de mama e colo do útero, e dá outras
providências - RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

03- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 020/2017, de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Cria o Prêmio Professor
Nota Dez, para os Educadores do Ensino Fundamental e Médio da
Rede Estadual, e dá outras providências - RELATOR DEPUTADO
LEVI PONTES;

04- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 014/2017, de autoria
da Senhora Deputada Francisca Primo, que Institui o Programa de
Educação para a Segurança no Trânsito, no Ensino Médio da Rede
Pública de Educação do Estado do Maranhão - RELATOR
DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

05- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 039/2017, de autoria
do Senhor Deputado Sérgio Frota, que Torna obrigatória a colocação de
Placas em Hospitais, Unidades de Saúde, Laboratórios e Postos de
Saúde com nome dos médicos em exercício, chefes de enfermagem
e seus horários de atendimento - RELATORA DEPUTADA
FRANCISCA PRIMO;

06- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 046/2017, de autoria
do Senhor Deputado Sérgio Frota, que Dispõe sobre a inclusão de

Quadras Poliesportivas nos Projetos de Construção de Escolas
Públicas no Estado do Maranhão - RELATOR DEPUTADO MARCO
AURÉLIO;

07- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 045/2017, de autoria
do Senhor Deputado Edson Araújo, que Dispõe sobre a instalação de
fraldários para uso de pessoas com necessidades especiais e idosas -
RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE;

08- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 022/2017, de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Propõe disponibilizar a
vacina contra o Human Papilomavírus (HPV) e Câncer de Colo de
Útero, nas Unidades de Saúde Pública do Estado do Maranhão, e dá
outras providências - RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA;

09- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 035/2017, de autoria
do Senhor Deputado Adriano Sarney, que Normatiza o monitoramento
da qualidade da areia de parques, praças, tanques, creches e escolas
destinados ao lazer, recreação e atividades educativas, esportivas e
culturais do Estado do Maranhão, bem como dispõe sobre a
obrigatoriedade de tratamento, limpeza e conservação da areia
visando prevenir e/ou combater os agentes transmissores de doenças
- RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES;

10- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 047/2017, de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a
implantação de medidas de informação e proteção à gestante e
parturiente contra a violência obstétrica no Estado do Maranhão -
RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

11- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 052/2017, de autoria
do Senhor Deputado Cabo Campos, que Institui o mês de dezembro
como “Dezembro Cinza”, destinado a homenagear os Policiais e
Bombeiros Militares falecidos em decorrência da profissão no
Maranhão - RELATOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

12- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 036/2017, de autoria
do Senhor Deputado Adriano Sarney, que Dispõe sobre a obrigação das
Agências Bancárias em receber contas de outras Instituições
Financeiras - RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

13- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 043/2017, de autoria
do Senhor Deputado Edson Araújo, que Institui a “Semana Estadual
de Conscientização, Prevenção e Combate à Retinopatia Diabética”,
a ser realizada, anualmente, na primeira semana do mês de  abril -
RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES;

14- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 012/2017,
de autoria do Senhor Deputado Raimundo Cutrim, que Concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Paulo Augusto da Trindade -
RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO;

15- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 013/2017,
de autoria do Senhor Deputado Stênio Rezende, que Concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Magistrado Doutor
Sebastião Joaquim Lima Bonfim - RELATOR DEPUTADO LEVI
PONTES;

16- VETO TOTAL APOSTO AO PROJETO DE LEI Nº 232/
2016, de autoria do Senhor Deputado Antônio Pereira, que Acrescenta
inciso VII ao art. 14, da Lei nº 8.149, de 15 de junho de 2004, que
dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, o Sistema de
Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos, e dá outras
providências - RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO;

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 12 de abril de 2017.

Máneton Antunes de Macêdo
Diretor Legislativo

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 19 /04/2017 (Quarta-Feira)
HORÁRIO: 08h30min
ASSUNTO: PARECER DE MÉRITO

01- Projeto de Lei n° 023/2017, de autoria do Senhor Deputado
Alexandre Almeida, que Dispõe sobre o monitoramento eletrônico de
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apenados no âmbito do Estado do Maranhão - RELATOR DEPUTADO
JUNIOR VERDE;

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 12 de abril de 2017.

Máneton Antunes de Macêdo
Diretor Legislativo

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA AOS 11
DIAS DO MÊS DE ABRIL   DO ANO  DE 2017,  ÀS  8 HORAS E 30
MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES  DEPUTADO “LÉO
FRANKLIM”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
ANTÔNIO PEREIRA
EDUARDO BRAIDE
FRANCISCA PRIMO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER N° 071/2017 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

032/2017 – INSTITUI a Semana Estadual de Prevenção de Acidentes
Domésticos com Idosos, a ser realizada anualmente na primeira semana do
mês de junho.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER N° 072/2017 – Emitido  ao  PROJETO DE LEI Nº

026/2017 – DISPÕE sobre a implantação de medidas de informação e
proteção à gestante e parturiente contra a violência obstétrica no Estado
do Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado ANTÔNIO  PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator, na forma de SUBSTITUTIVO.
PARECER N° 088/2017 – Emitido  ao   PROJETO DE LEI Nº

044/2017 – INSTITUI a “Semana Estadual do Rim, do Combate à
Insuficiência Renal Crônica e do Paciente Transplantado”, e dá outras
providências.

AUTORIA: Deputado EDSON ARAÚJO
RELATOR: Deputado ANTÔNIO  PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER N° 090/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

031/2017 – DISPÕE sobre a doação de brinquedos, equipamentos e
materiais de uso infanto-juvenil e vestuário apreendidos no  Estado.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

da Relatora, na forma de SUBSTITUTIVO.
PARECER N° 092/2017 – Emitido  ao PROJETO DE LEI Nº

034/2017 – DISPÕE sobre a proibição de que postos de combustíveis
abasteçam combustível nos veículos após  ser acionada a trava de segurança
da bomba de abastecimento.

AUTORIA: Deputado ADRIANO SARNEY
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

da Relatora.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 12 de Abril de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N°  371 / 17

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o deferimento dos Requerimentos de n.º: 203/2017, ocorrido no
dia 10 de abril do corrente ano, em conformidade com o Regimento Interno;

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA do Senhor Deputado Ricardo
Rios nas Sessões Plenárias referentes ao período de 20 a 24 de março do
ano em curso, por se encontrar em tratamento médico, conforme atestado
em anexo.

Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,

em 11 de abril de 2017. Deputado Humberto Coutinho - Presidente

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 372 / 17

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo
em vista o disposto no art. 72, II, § 2º do Regimento Interno e ainda o
Requerimento nº 122 /17, de autoria do Deputado Carlinhos Florêncio,
deferido na Sessão Ordinária realizada no dia 27 de março de 2017;

RESOLVE:

CONCEDER 121 (cento e vinte um) dias de licença para
tratamento de saúde ao Deputado Carlinhos Florêncio, pelo período de 23
de março a 22   de julho de 2017.

 Publique-se e Cumpra-se.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO

MANOEL BECKMAN, em 27 de março de 2017. Deputado Humberto
Coutinho - Presidente. Ricardo Rios - Primeiro Secretário. Stênio Resende
- Segundo Secretário

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 373 / 17

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 206/2017, ocorrido em
Sessão Ordinária realizada no dia 10 de abril do corrente ano, em
conformidade com o regimento interno;

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA do Senhor Deputado Josimar do
Maranhãozinho,  nas Sessões Plenárias referentes ao período de 03 a 07
de abril do ano em curso, por motivo de saúde, conforme atestado em
anexo.

Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,

em 11 de abril de 2017. Humberto Coutinho - Presidente

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

1 – RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 374/2017, de 12 de abril de 2017, exonerando, PATRÍCIA

GARDENIA PAIVA CAMPOS, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
1 de Assessor Parlamentar; ALESSANDRA SANTOS PEREIRA, do
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Cargo em Comissão, Símbolo  DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo;
SANZYA CHRISTINE SANTOS SERRA, do Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto; ACILENE GOMES
DA SILVA, ALDA SUELLEN SORIANO BALDEZ, DANIELA
PEREIRA COSTA, DANIELLE ROBSON GOMES GONDIM,
ELIANE PEREIRA DA CRUZ, ERATILDE ELOISA RIBEIRO DA
SILVA, ESTACIA NUNES LINDOSO, FÁTIMA LUZIA PADILHA
MARANHÃO, FRANCINERIO SALES MARTINS, GILMA MARIA
LACERDA DA SILVA, JESICLEI DE JESUS DOS ANJOS DE
ALMEIDA, LEONILDES DA SILVA MACIEL, MARIA DA
CONCEIÇÃO SANTOS ALVES, MARIANA BAIMA LIMA,
NELCELINE AMARAL FRANÇA, TEREZINA ALMEIDA RAMOS,
VANESSA DA SILVA OLIVEIRA e VANESSA SILVA CRUZ, do Cargo
em Comissão, Símbolo DAS-3  de Secretário Executivo; ANDREA
EVANGELISTA PINHEIRO PEREIRA e BRUNA MARIA BORBA
DA COSTA PINTO, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-1 de Assessor
de Atividades Pedagógicas; DANIELLE DUTRA BRAVIM, DULCE
MARIA DO NASCIMENTO DINIZ, FRANCISCA MARIA DA
SILVA, MARCIA HELENA SANTOS RODRIGUES, MILENA DE
FATIMA CORDEIRO MORAES, OLIVIA ANDREIA COSTA
ASEVEDO, RAIMUNDA NONATA CRUZ NUNES, SANIA MARIA
FONSECA DOS SANTOS e WALESKA MARITZA PAES F. DA SILVA,
do Cargo em Comissão Símbolo DAI-4 de Assessor de Atividades Especiais,
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 12 de abril do ano em
curso.

Nº 375/2017, de 12 de abril de 2017, nomeando ANDREA
EVANGELISTA PINHEIRO PEREIRA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DGA de Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 12 de abril do ano em curso.

Nº 376/2017, de 12 de abril de 2017, nomeando BRUNA MARIA
BORBA DA COSTA PINTO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA
de Coordenador Pedagógico da Educação Infantil, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia12 de abril do ano em curso.

Nº 377/2017, de 12 de abril de 2017, nomeando PATRICIA
GARDENIA PAIVA CAMPOS,  para o Cargo em Comissão, Símbolo
DGA de Coordenador Administrativo da Creche Escola Sementinha, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia12 de abril do ano em curso.

Nº 378/2017, de 12 de abril de 2017, nomeando, ACILENE
GOMES DA SILVA, ALDA SUELLEN SORIANO BALDEZ,
ALESSANDRA SANTOS PEREIRA, DANIELA PEREIRA COSTA,
DANIELLE DUTRA BRAVIM, DANIELLE ROBSON GOMES
GONDIM, DULCE MARIA DO NASCIMENTO DINIZ, ELIANE
PEREIRA DA CRUZ, ERATILDE ELOISA RIBEIRO DA SILVA,
ESTACIA NUNES LINDOSO, FÁTIMA LUZIA PADILHA
MARANHÃO, FRANCINERIO SALES MARTINS, FRANCISCA
MARIA DA SILVA, GILMA MARIA LACERDA DA SILVA, JESICLEI
DE JESUS DOS ANJOS DE ALMEIDA, LEONILDES DA SILVA
MACIEL, MARCIA HELENA SANTOS RODRIGUES, MILENA DE
FATIMA CORDEIRO MORAES, NELCELINE AMARAL FRANÇA,
OLIVIA ANDREIA COSTA ASEVEDO, RAIMUNDA NONATA
CRUZ NUNES, SANIA MARIA FONSECA DOS SANTOS, SANZYA
CHRISTINE SANTOS SERRA, VANESSA SILVA CRUZ e WALESKA
MARITZA PAES F. DA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAI-1  de Assessor de Atividades Pedagógicas; MARIA DA
CONCEIÇÃO SANTOS ALVES, MARIANA BAIMA LIMA,
TEREZINA ALMEIDA RAMOS e VANESSA DA SILVA OLIVEIRA,
para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Assessor de Atividades
Especiais, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 12 de abril do
ano em curso.

Nº 384/2017, de 17 de abril de 2017, exonerando MIGUEL
ARCANJO DE SOUSA JÚNIOR,  do Cargo em Comissão, Símbolo
DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º
de abril do ano em curso.
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