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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19/04/2017 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19.04.2017 – QUARTA-FEIRA

I – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA

(REQS. Nº 220 E 221/2017)

1. PROJETO DE LEI Nº 074/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE, QUE ALTERA DISPOSITIVO DA
LEI Nº 7.992, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, 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. – DEPENDE DE
PARECERES DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABALHO.

2. PROJETO DE LEI Nº 083/17, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO, ENCAMINHADO PELA MENSAGEM Nº 015/17, QUE
INSTITUI A POLÍTICA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DA
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO ESTADO DO MARANHÃO
– PECAPS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – DEPENDE DE
PARECERES DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA E DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE E SAÚDE.

II – PROJETO DE LEI  EM VOTAÇÃO
(DISCUSSÃO ENCERRADA)

2º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

3. PROJETO DE LEI Nº 010/2017, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO (MENSAGEM 003/2017), QUE INSTITUI O
PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO À PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS
PÚBLICAS MUNICIPAIS (PROGRAMA MAIS ASFALTO) NO
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECERES DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO   E DA COMISSÃO
DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE –
RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.

III – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO  E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS - REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº 214/2017)

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 015/2017,
DE AUTORIA DO DEPUTADO STÊNIO REZENDE, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
SENADOR JOSÉ AGRIPINO MAIA.  - DEPENDE DE PARECER
DA COMISSÃO, DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.

IV – PROJETOS DE RESOLUÇÃO
EM DISCUSSÃO  E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 036/2016, DE
AUTORIA DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO,

QUE CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO
“MANUEL BECKMAN AO TENENTE - CORONEL PM GEORGE
SILVA CAVALCANTE, COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
ACATANDO EMENDA SUBSTITUTIVA, APRESENTADA PELO
AUTOR, – RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 037/2016, DE
AUTORIA DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO,
QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE A
CARLOS HERMES FERREIRA DA CRUZ. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO DOUTOR LEVI
PONTES.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 040/2016, DE
AUTORIA DOS DEPUTADOS RIGO TELES E DR. LEVI
PONTES, QUE CONCEDE A MEDALHA MANOEL BECKMAN
AO JUIZ DE DIREITO SEBASTIÃO JOSÉ LIMA BONFIM. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO  EDUARDO
BRAIDE.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 033/
2016, DE AUTORIA DO DEPUTADO EDSON ARAÚJO QUE
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “JOÃO
DO VALE” AO GRUPO DOS ATORES DA COMÉDIA PÃO COM
OVO. – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATORA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO.

IV – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

9. REQUERIMENTO Nº 209/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR 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 ANTERIOR DEVIDO A
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (3ª SESSÃO)

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. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E A VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO.
(1ª SESSÃO)

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. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E A VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR
DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO)

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. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E A
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VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO.
(1ª SESSÃO)

13. REQUERIMENTO N º 227, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROF. MARCO AURÉLIO, REQUER APÓS
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DESIGNADA SESSÃO UMA
SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 100 ANOS DO BANCO
DO BRASIL NO ESTADO DO MARANHÃO A SER REALIZADA
NO DIA 03 DE MAIO DE 2017.

14. REQUERIMENTO Nº 233/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROF. MARCO AURÉLIO, REQUER QUE SEJA
DESIGNADA UMA SESSÃO SOLENE PARA ENTREGA DA
MEDALHA MANOEL BECKMAN A FELIPE CAMARÃO A SER
REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2017.

V - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

15. REQUERIMENTO Nº 228/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE SEJA
ENVIADA MENSAGEM DE PESAR AO CUNHADO ZILMAR
MENDES, PELO FALECIMENTO DO SR. RAIMUNDO SILVA,
EXTERNANDO O MAIS PROFUNDO SENTIMENTO DE PESAR
PELO SEU FALECIMENTO, OCORRIDO NO DIA 12 DE ABRIL,
NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FERRER.

16. REQUERIMENTO Nº 229/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO  ADRIANO SARNEY, QUE REQUER QUE SEJA
CONSIGNADA NOS ANAIS DA CASA MENSAGEM DE PESAR
PELO FALECIMENTO AOS 68 ANOS DA SENHORA MARINA
KIYOKAWA DE PAIVA, ESPOSA DO EX-DEPUTADO
ESTADUAL JOÃO BATISTA DE PAIVA, OCORRIDO NA DATA
DE 12 DE ABRIL, EM IMPERATRIZ – MA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 19/04/2017 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 2º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 084/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a divulgação da Lei
do Feminicídio nos estabelecimentos de ensino público no Estado do
Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 085/17, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que assegura aos Servidores Públicos da
Administração Direta, Autárquica ou Fundacional, incluindo os
funcionários das Fundações mantidas ou instituídas pelos Estados a
redução de carga horária semanal para quem possuem filhos (as)
portadores de deficiência congênita ou adquirida.

3. PROJETO DE LEI Nº 086/17,  de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que garante o atendimento prioritário e a
acessibilidade de pessoas com obesidade em grau III, aos serviços dos
estabelecimentos bancários, comerciais, órgãos públicos e outros que
importem em atendimento por filas, senhas ou outros métodos
similares, e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 087/17, de autoria do Senhor
Deputado Othelino Neto, que considera de Utilidade Pública a
“Associação Rede Buriti do Povoado Bom Gosto”.

PRIORIDADE 3º E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 083/17, encaminhada pela Mensagem

Governamental Nº 015/17, que institui a Política Estadual de
Confinanciamento da Atenção Primária em Saúde do Estado do
Maranhão – PECAPS e dá outras providências.

ORDINÁRIA 3º 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 4ª E ÚLTIM 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  18/04/17.

Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da
Décima Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dezoito de abril de dois mil de
dezessete.
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Presidente  Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto

Costa.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

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

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
iniciamos os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - 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 DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer
a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

REQUERIMENTO Nº 227 / 17

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência seja designada Sessão Solene em
comemoração aos 100 anos do Banco do Brasil no Estado do Maranhão
a ser realizada no dia 03 de maio de 2017.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em 17 de abril de 2017. - Prof. Marco Aurélio da Silva
Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.04.17
EM: 18.04.17

REQUERIMENTO N° 228 / 17

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja

enviada MENSAGEM DE PESAR ao cunhado ZILMAR MENDES,
pelo falecimento do seu Sr. RAIMUNDO SILVA, externando o mais
profundo sentimento de Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia
12 de abril, no Município de São Vicente de Ferrer.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de abril de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.04.17
EM: 18.04.17

REQUERIMENTO Nº 229 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que, após a
apreciação da Mesa, seja consignada nos Anais da Casa mensagem de
pesar pelo falecimento aos 68 anos da Senhora Marina Kiyokawa de
Paiva, Esposa do ex-deputado estadual JOAO BATISTA DE PAIVA,
ocorrido na data de 12 de abril, em Imperatriz – Ma.

Demais disso, requeiro sejam enviadas mensagens de
condolências aos familiares enlutados: ex-deputado estadual JOAO
BATISTA DE PAIVA (esposo) e primeiro suplente de vereador e
empresário João Paiva Júnior (filho), declarando a solidariedade desta
Casa Legislativa à família neste momento de profunda dor.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 17 de abril de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4º Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.04.17
EM: 18.04.17

REQUERIMENTO Nº 230 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão (ALEMA), requeiro
que seja realizada Audiência Pública, no âmbito da Comissão de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para tratar do
tema: “Os impactos econômicos-socioambientais dos vetores modernos
que atingem diretamente o bioma local, ocasionados pela água jogada
dos navios transoceânicos que trafegam na Costa Maranhense,
afetando diretamente a balneabilidade, sustentabilidade dos biomas,
disseminação de agentes patogênicos e equilíbrio alimentar da
população ribeirinha”.

Propõe-se que a referida Audiência seja realizada no dia 03 de
maio de 2017, das 14 às 18h, no Auditório das Comissões, onde deverão
ser convidados representantes do Ministério do Meio Ambiente, da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA),
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), Ministério Público
do Maranhão (MPMA), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MA),
Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP), Secretaria
Municipal do Meio Ambiente (SEMMAM), Universidade Federal do
Maranhão (UFMA), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),
Arquidiocese de São Luis, Universidade Estadual do Maranhão (Uema),
pesquisadores, professores, estudiosos, toda comunidade acadêmica e
entidades que atuam em defesa do meio ambiente.

A realização deste evento é considerada de relevante
importância, uma vez que servirá como um espaço de discussões e
levantamentos acerca dos riscos e das consequências provocadas pelos
crimes ambientais que vêm sendo praticados com a exploração do
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nosso ambiente marítimo, sem que haja a devida fiscalização, e que
comprometerá a preservação de espécies típicas da fauna e dos nossos
biomas, bem como na vida dos maranhenses.

Plenário Deputado Nagib Haickel, 12 de abril de 2017 -
Francisco de Sousa Dias Neto - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.04.17
EM: 18.04.17

REQUERIMENTO N° 231 / 17

Senhor presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VI), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
a Mesa, seja retirado de tramitação o Projeto de Lei Ordinária 020/
2017 de minha autoria.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 18 de abril de 2017. -
Wellington do Curso - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.04.17
EM: 18.04.17

REQUERIMENTO N° 232 / 17

Senhor presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VI), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
a Mesa, seja retirado de tramitação o Projeto de Lei Ordinária 022/
2017 de minha autoria.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 18 de abril de 2017. -
Wellington do Curso - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.04.17
EM: 18.04.17

REQUERIMENTO Nº 233 / 17

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência seja designada Sessão Solene para
entrega da Medalha Manoel Beckman a Felipe Camarão a ser realizada
no dia 08 de junho de 2017.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em 18 de abril de 2017. - Prof. Marco Aurélio da Silva
Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.04.17
EM: 18.04.17

INDICAÇÃO Nº 545 / 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 ao Excelentíssimo Governador do Maranhão, Srº

FLÁVIO DINO, e ao Excelentíssimo Secretário de Estado de Segurança
Pública, JEFFERSON MILLER PORTELA E SILVA, A
ELUCIDAÇÃO NA INVESTIGAÇÃO DA MORTE DO SR.
RAIMUNDO SILVA, ASSASSINADO NO DIA 12 DE ABRIL DE
2017, MORADOR DO QUILOMBO CHARCO, EM SÃO
VICENTE FERRER (MA).

A presente indicação objetiva cobrar a elucidação na
investigação da morte do Sr. Raimundo Silva, 53 anos, que foi morto
com um tiro de espingarda no dia 12 de abril de 2017. O crime aconteceu
por volta das 7h30, mas o corpo só foi encontrado cinco horas depois.
Raimundo saiu de casa para buscar a aposentadoria da mãe em outro
povoado.

Quando estava retornando ao Quilombo do Charco foi
emboscado e alvejado com um tiro nas costas. O líder quilombola
morreu no local. Apurar o crime, como combater ao racismo e o
extermínio do povo negro com políticas públicas de direitos humanos,
igualdade racial e segurança pública.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 17 de abril de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 546 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Maranhão Senhor,
FLÁVIO DINO, solicitando que aprecie a possibilidade de
IMPLANTAR O PRÊMIO PROFESSOR NOTA DEZ, PARA OS
EDUCADORES DO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL, na
forma do que dispõe o anteprojeto em anexo.

O objetivo da proposta supracitada é resgatar e valorizar o
papel dos professores como agentes fundamentais no processo
formativo das novas gerações, dando visibilidade às experiências
pedagógicas conduzidas, consideradas exitosas e passíveis de adoção
por outros professores e pelos sistemas de ensino além de promover o
estímulo à participação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 18 de abril de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 547 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Maranhão Senhor,
FLÁVIO DINO, solicitando que aprecie a possibilidade de
DISPONIBILIZAR A VACINA CONTRA O HUMAN
PAPILOMAVÍRUS (HPV) E CÂNCER DE COLO DO ÚTERO,
NAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO
MARANHÃO, na forma do que dispõe o anteprojeto em anexo.

O câncer de colo do útero pode ser compreendido como
alterações celulares que tem uma progressão gradativa, podendo ser
uma doença curável, desde que descoberta no início, caso contrário,
poderá levar a óbito a mulher contaminada. Sabemos que as maiorias
das manifestações do vírus aparecem nas mulheres.

Como o uso da vacina já foi aprovado no Brasil para imunizar
mulheres e os resultados no mundo se mostram positivos em mulheres
na faixa etária de 9 a 26 anos, a vacina deverá ser disponibilizada na
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rede pública de saúde, evitando assim que mulheres adoeçam e morram
por câncer no colo do útero precocemente. Vale ressaltar que a
implantação desta vacina na rede pública de saúde favorecerá,
principalmente, as mulheres de baixa renda, sem condições de acesso
aos dispendiosos tratamentos oferecidos pela rede privada de saúde.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 18 de abril de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

“Disponibilizar a vacina contra o Human
Papilomavírus (HPV) e câncer de colo do útero,
nas unidades de saúde pública do Estado do
Maranhão e dá outras providências”.

Art. 1º – Fica instituída, no âmbito do Estado do Maranhão,
disponibilizar nas unidades de saúde do Estado do Maranhão, a vacina
contra o Human Papilomavírus (HPV), e o câncer de colo do útero.

Art. 2° - A vacina será destinada à prevenção de contágio pelo
HPV e do câncer de colo do útero em todas as mulheres.

Art. 3° - À Secretaria de Estado da Saúde, caberá à regularização
de campanha e programa de regulamentação de vacina contra o HPV
para prevenção do câncer de colo do útero.

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 548 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, a
presente Ratificação das Indicações nº 535/2015 e 543/2016, que
solicitam, em regime de urgência, a adoção de medidas legais e
administrativas necessárias, no sentido de Implantar um Centro de
Hemodiálise no Município de Balsas, neste Estado.

 A presente Indicação objetiva ratificar as Indicações 535/2015
e 543/2016, que solicitam a implantação de um Centro de Hemodiálise
no Município de Balsas, a fim de que seja garantido o pronto
atendimento a uma população regional estimada em quase 250 mil
habitantes, aproximadamente, assegurando o pronto tratamento a
pacientes com insuficiência renal crônica, tanto para o Município de
Balsas quanto às dezenas de municípios circunvizinhos.

Atualmente, na Região de Balsas, não existe o tratamento para
pacientes renais crônicos ou insuficiência renal aguda, sendo que estes
precisam se deslocar para a Cidade de Imperatriz (com todas as
dificuldades advindas desse deslocamento, inclusive financeira), fato
que ocasiona grande desconforto e preocupação tanto aos pacientes
(que já se encontram em uma situação de fragilidade), quantos aos seus
familiares. Tais dificuldades, tem ocasionado, inclusive, nos últimos
anos, um número expressivo de óbitos principalmente dos mais
necessitados. Em vista disso, solicita-se a implantação, com a máxima
urgência, de um Centro de Hemodiálise no Município de Balsas, visando
buscar um ambiente próprio com suporte para armazenamento de
medicamentos, para coleta e processamento de amostras biológicas,
coordenação e monitoria, consultórios para atendimentos, máquinas
de hemodiálise, poltronas, etc., podendo, ainda, centralizar o
atendimento a todas as outras cidades da região com o menor custo
benefício a todos. Desta forma, para que possa garantir atendimento
de saúde digno àqueles moradores e diminuir o sofrimento dos pacientes
e de suas respectivas famílias, que não mais precisarão se deslocar
para outras localidades para realizarem tratamentos e,

consequentemente, proporcionar uma melhor qualidade de vida e saúde
àquela população, solicita-se urgentemente a implantação de um Centro
de Hemodiálise no Município de Balsas para atendimento da grande
região.

Desta forma, por seu grande alcance, apresenta-se esta
Indicação como propositura de relevante interesse aos habitantes
daquela região, esperando contar com o indispensável apoio dos nobres
deputados para a aprovação desta Indicação de grande interesse público.

São Luís (MA), 17 de abril de 2017. - VALÉRIA MACEDO -
Deputada Estadual PDT

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

INDICAÇÃO Nº 549 / 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 determine ao Secretário de
Estado de Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto Silva, a inclusão do
bairro da Cidade Operária, em São Luís, no Programa Mais Asfalto do
Governo do Estado.

Esta indicação atende as demandas da população da Cidade
Operária e adjacências, e se justifica tendo em vista que as ruas e
avenidas do bairro se encontram em estado grave de degradação, quase
intrafegável, dificultando de sobremaneira o trânsito de veículos e de
pessoas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 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 550 / 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, e ao Presidente da Fundação de
Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento Científico do Maranhão –
FAPEMA, o Senhor Alex Oliveira, solicitando a implantação de um
programa de pesquisa voltado para tecnologias assistivas.

As tecnologias assistivas se consubstanciam em todo o arsenal
de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar
habilidades funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente
promover vida independente e inclusão. A implantação de um programa
de pesquisa voltado para essas tecnologias é fundamental para o seu
desenvolvimento, o que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 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 551 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhada solicitação à Comissão de Saúde
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, presidida pelo
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Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Dr. Levi Pontes, para que
realize uma análise do desempenho das ações executadas pelo Hospital
de Campanha do Estado do Maranhão, e como se encontra o andamento
das obras de reforma do Hospital do Estado, no Município de Santa
Luzia do Paruá/MA.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 17 de abril de 2017. - NINA MELO - Deputada
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 552 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja encaminhada solicitação ao Excelentíssimo
Senhor Deputado Federal Rubens Pereira Júnior, Coordenador da
Bancada Maranhense, para que reúna os Deputados Federais e
Senadores Maranhenses com o objetivo de requerer, junto ao
Ministério dos Transportes, a adoção das medidas administrativas
necessárias para solucionar a situação calamitosa em que se contra a
BR 135, no trecho compreendido entre a Capital São Luís e o Município
de São Mateus, especialmente na área em que se inicia sua duplicação,
considerando o risco que representa às pessoas que utilizam o referido
trajeto, devido ao grande fluxo de veículos que utilizam a referida via,
de forma que a população do Estado do Maranhão não pode mais
esperar.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 17 de abril de 2017. - NINA MELO - Deputada
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 ROBERTO COSTA – Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Raimundo Cutrim, por cinco minutos sem
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa,
internautas, pessoas que estão nos assistindo pela TV Assembleia,
muito bom dia a todos. Ontem nós participamos, alguns deputados
desta Casa, estava eu, o Deputado Bira, da entrega de algumas
ambulâncias. Me parece que 10 ambulâncias, que o Governador
entregou para alguns municípios do Estado do Maranhão. Inclusive
dentro desses municípios tem o município de Viana, que recebeu, como
também tem o município de Cândido Mendes. O prefeito Mazinho ali
estava, entre outros municípios dentro do Estado. E a ideia de acordo,
como ficou ali dito, era um compromisso do Governador, desde a
campanha, em colocar ambulância em todos os municípios do Estado
do Maranhão, para que pudesse atender melhor as pessoas que
precisavam naquele momento. Foram entregues cerca de 10 ambulâncias
ontem. E a ideia é até o final do ano entregar o máximo possível que
puder. Mas mudando de assunto, é que estamos acompanhando aqui
um litígio que tem na região Tocantina, mais especificamente, em Vila

Nova dos Martírios. Ali a Associação dos Trabalhadores Rurais do
Assentamento da Sapucaia, que são 157 famílias que residem ali, em
uma área de mais 30.000 hectares que é da Vale do Rio Doce há alguns
anos, denominada Fazenda Jurema, que fica na MA-125. Ocorre que
esse pessoal, que ali está, estão desde 1999. E em 2009 a Vale vendeu
essa área para a Suzano. E a Suzano, a partir daquela data, vem entrando
na justiça para tirar aquelas pessoas que desde 1999 ali residem e de
onde tiram ali seu sustento. São 157 famílias, em torno de 800 pessoas.
E a Suzano, como eu venho batendo nessa tecla, é nociva ao Estado do
Maranhão. Veja bem que a Suzano no Brasil se iniciou no Espírito
Santo. E, no Espírito Santo, hoje, com as plantações de eucaliptos,
secaram córregos e riachos. Então, hoje, a Suzano está no Maranhão,
porque nenhum Estado quer a Suzano, pois tentou se estabelecer no
Piauí e lá não conseguiu. E alguns países do mundo não querem plantação
de eucalipto, porque hoje a região Tocantina, a Suzano está comprando
praticamente toda aquelas áreas que eram criação de gados e plantando
eucalipto. E eucalipto vocês sabem que numa época ela dá, no máximo,
20 anos e depois a terra, evidentemente, não presta e a Suzano, com
certeza, deve abandonar e que ali deve no futuro próximo, ser um dos
maiores desertos, aqui do Brasil ou do mundo, aqui na região Tocantina.
Então, hoje, na região Tocantina, vocês verificam ali de Açailândia a
Imperatriz naquela região são centenas de caminhões, aqueles caminhões
de 30, 40, 50 metros ali carregando toras de eucalipto e todos eles se
verificam com as placas de outros estados, nem o IPVA fica no
Maranhão. Então, hoje, a Suzano o que emprega é mão de obra bruta,
não qualifica os maranhenses, então hoje a Suzano é nociva ao Estado
do Maranhão e eu me pergunto: o meio ambiente nem tampouco do
Estado, bem como o federal se preocupa em analisar e frear esse
crescimento desordenado em plantações de eucalipto em nosso Estado.
Mas essas pessoas já entraram com uma reintegração de posse como
eles fossem invasores e na realidade essas pessoas que ali estão, eles
são posseiros, eles estão sendo tratados como bandidos, como
invasores, eles estão ali, desde de 99, a Justiça de Imperatriz expediu
o mandado de reintegração de posse no dia 15 de fevereiro agora de
2017, eu penso que deveria ser melhor analisado e verificar ao INCRA
a situação daquelas terras, bem como também analisar a situação dos
posseiros que eles estão sendo tratados como invasores e que, na
realidade, são posseiros e que são 157 famílias, que ali estão e que
evidentemente devem ter  entre 800 a 1.000 pessoas ali vivendo naquela
região, onde ali eles plantam ali para tirar o sustento da sua família. Era
só isto, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra, o deputado Edilázio Júnior.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
Presidente, eu estou inscrito no Grande Expediente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Está no Pequeno também. Declina. Com a palavra, o
deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhores e senhoras deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, nosso
mais cordial bom dia e que Deus seja louvado. Senhor Presidente, nós
travamos uma luta em defesa da população e dos aprovados no último
concurso em Barreirinhas e do esforço por parte dos aprovados no
último concurso. Estivemos reunidos por duas oportunidades com os
aprovados no concurso de Barreirinhas, realizamos uma audiência
pública na cidade, a qual que foi provocada pelos aprovados no último
concurso, tendo em vista principalmente a falta de atenção do prefeito
até então e para nomeação dos aprovados no concurso de Barreirinhas.
Os aprovados do concurso de Barreirinhas já haviam ocupado a sede
da prefeitura em duas oportunidades. Nós fomos, inclusive no dia em
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que a sede da prefeitura estava ocupada, e nos comprometemos em
realizar audiência pública e levar para mediação desse conflito o
Judiciário, o Ministério Público e a Prefeitura de Barreirinhas. Como
desdobramento desse grande esforço, na última semana, o prefeito
começou a fazer as nomeações dos aprovados no concurso de
Barreirinhas. Então, já foram nomeados 01 fotógrafo, 01 locutor, 17
merendeiras, 03 motoristas, 01 orientador educacional, 01 supervisor
escolar e 118 professores, todos aprovados no último concurso. Então
faço o registro neste momento de que o prefeito de Barreirinhas começou
a fazer a nomeação. Contamos com a sensibilidade e atenção do prefeito
de Barreirinhas, que já foi gestor por duas oportunidades, está
reconduzindo a gestão municipal de Barreirinhas pela terceira vez,
contamos com a sua sensibilidade, contamos com a sua compreensão
para que ele continue nomeando os aprovados no último concurso em
Barreirinhas. Estamos acompanhando e parabenizo o prefeito pela
sensibilidade. Parabenizo também a força em conjunto da Câmara de
Vereadores, do Ministério Público, do Judiciário, do Tribunal de Contas
do Estado do Maranhão, mas principalmente os aprovados do último
concurso que tiveram união e organização, mantiveram-se firmes no
propósito de conquistar a nomeação. Agora começaram a ser nomeados,
então parabéns aos aprovados no concurso de Barreirinhas, estamos
como o nosso olhar atento e vigilante para que todos os 328 sejam
nomeados e todos comecem a trabalhar em Barreirinhas. Senhor
Presidente, utilizo o restante do meu pronunciamento para voltar a um
assunto que nós falamos ontem, quando apresentamos uma indicação
ao prefeito Edivaldo Holanda, ao secretário de Trânsito e Transporte
de São Luís, Canindé Barros, ao superintendente do SET, para que
pudessem solucionar o problema do sistema de recarga de passagens
de São Luís, que estava fora do ar desde quinta-feira. Já é a segunda vez
em menos de 30 dias. A primeira vez foi no dia 17 de março e a
paralisação foi até o dia 22 de março. A segunda paralisação agora, na
quinta-feira, véspera do feriado, e se deu até ontem, segunda-feira. E
pasmem, senhoras e senhores, o absurdo! O secretário, por
incompetência, por não conseguir resolver o problema, sanar o problema
já pela segunda vez, emitiu uma nota dizendo que, a partir de ontem,
estaria disponível, no Terminal da Praia Grande, na Central de Estudante
de Passe, a venda dez passes estudantis, ou seja, voltamos ao passado,
à pré-história. O atual secretário, incompetentemente, não pode resolver
o problema e autorizou a compra de 10 passes por parte dos estudantes.
Muitas reclamações nas redes sociais, muitos questionamentos nas
redes sociais. E eu faço aqui um relato de alguns deles, por exemplo: As
passagens tem 4 níveis, de R$ 2,90, que é a maior, e a metade disso
seria R$ 14, 50 que foi o valor estipulado pela Secretaria de Transporte
Público. Mas o menor nível que é R$ 2,20, por exemplo, que deveria
ser de R$ 11,00, então deveriam ser comprados os passes no valor de
R$ 11, 00, mas não. Foi estipulado o valor de R$ 14,50 que era o valor
do nível maior que é de R$ 2,90. E quem estava comprando com o nível
menor não foi ressarcido, não foi devolvido esse valor. Então primeiro
a embromação, a enrolação, a enganação. Primeiro, o ato em si, a falta
de vergonha, a falta de discernimento, a cara de pau do Secretário.
Segundo problema em menos de 30 dias, e autoriza a compra de passe
escolar nos métodos antigos. E o mais grave, colocando o valor na
passagem maior, que é de R$ 2,90. E quem estava com, ou utiliza os
transportes com o nível menor, não foi ressarcido, não foi orientado
como proceder. E o mais grave, Deputado Edilázio, a pessoa comprava
esse passe, aquele passe antigo, que as pessoas trocavam por picolé,
por dindim, trocavam na Praça Deodoro, enfim, servia, inclusive, de
escambo, ele comprou esse passe, na hora de passar na catraca, o
cobrador não tinha conhecimento, inclusive, sorrindo da cara dos alunos,
da cara dos estudantes porque aquele passe já não era utilizado há
muito tempo. Ou seja, o Secretário disse que iria autorizar a venda de
10 passes por pessoa, mas as empresas de ônibus, os motoristas, os
cobradores não estavam cientes. Ou seja, falta de informação,
informação truncada e a falta de respeito com a população de São Luís.
Isso mostra mais uma vez a administração de São Luís, a forma como
trata a sua população e trata principalmente os seus estudantes, a falta

de respeito com a população de São Luís. E hoje, no tempo dos Blocos,
já que o Deputado Edilázio vai utilizar o tempo do Grande Expediente,
eu vou fazer aqui um retrospecto dos quatro anos e 100 dias da péssima
administração da Prefeitura de São Luís. Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Excelentíssimo Senhor Presidente Humberto Coutinho,
Excelentíssimos Senhores e Senhoras Deputados, imprensa, galeria, a
todos que nos acompanham em todo o Estado do Maranhão o nosso
cordial bom dia, que Deus nos abençoe. Senhoras e Senhores, eu subo
a esta tribuna, hoje, para destacar um tema importante que nós já
defendemos desde 2015. Defendíamos desde 2015 uma luta constante,
várias Proposições encaminhadas, vários Requerimentos, inclusive idas
também ao órgão de origem, ao órgão competente, que é o INSS. Tive
oportunidade de defender a inauguração da agência do INSS para o
município de Zé Doca que vai atender ali aquela regional tão importante
que é a região do Alto Turí, então eu quero destacar aqui que ontem
tivemos a oportunidade de ter essa inauguração, aconteceu na manhã
de ontem essa inauguração, em Zé Doca. E aqui eu quero parabenizar,
primeiramente, a Previdência Social, órgão competente, ao Ministério
da Previdência, também sendo extensivo à gerência regional aqui hoje
comandada, chefiada pelo Antônio Wilson. Tive a oportunidade de
defender essa inauguração. Desde 2015, estamos trabalhando para que
o INSS fosse entregue ao município de zé Doca, várias proposições,
várias reuniões, inclusive acompanhado do ex-prefeito daquele
município, da liderança política, o Hudson, que nos acompanhou,
reuniões também em Zé Doca, enfim, sempre visando a entrega daquele
importante equipamento para garantir direitos dos cidadãos e cidadãs
daquele município, daquela regional. Então, com a inauguração se
encerra ali um ciclo, mas se iniciam outros. Nós queremos ver a nossa
população sendo bem atendida, atendida na garantia dos seus direitos
e nós sabemos o quanto que é importante, principalmente para os
municípios terem uma agência do INSS para atender seus trabalhadores,
para buscar, na verdade, todos que buscam, suas aposentadorias, seus
auxílios, quer seja, por exemplo, auxílio doença, enfim, todos os
benefícios sociais que advêm da garantia desses direitos que são
definidos por meio da iniciativa de projeto de lei e que tem como
resultados práticos a mudança da vida das pessoas por meio do amparo
por parte do Poder do Executivo federal, no caso em questão do governo
federal amparando as garantias de direitos do cidadão maranhense.
Então, nós ficamos muito honrados, muito felizes em saber que ontem
houve a entrega desse importante equipamento para o município de Zé
Doca. Inclusive também parabenizar o deputado Cleber Verde que foi
inclusive quem fez a Indicação, quem até antes de 2015 colocou recursos
para a Previdência Social, que conseguiu aprovar essa indicação
orçamentária de recursos e que se transformou em postos de atendimento
em vários municípios maranhenses, não só Zé Doca como também
Alto Alegre do Pindaré. E aqui vamos fazer esse destaque também.
Esperamos que a agência de Alto de Pindaré também seja entregue. E
vamos continuar nossas cobranças, continuar nossas proposições. Já
fizemos algumas vezes nesta tribuna vários encaminhamentos, várias
aprovações em Diário Oficial que V. Exas., inclusive, nobres
parlamentares, aprovaram junto conosco compartilhando, no nosso
entendimento, da responsabilidade que temos em buscar benefícios
para o nosso povo. Então, quero aqui expressar este sentimento de
gratidão e de luta. Quer dizer que houve a conquista de resultados,
políticas de resultados por meio hoje dessa inauguração. E é claro que
temos que acompanhar o desenvolvimento dessa iniciativa, porque
nós queremos ver uma agência funcionando com seus servidores,
principalmente também com a questão das perícias médicas, que o
INSS é muito demandado. Inclusive na manhã de hoje, saiu no Diário
Oficial de segunda-feira a Indicação n.º 531, onde solicito, deputado
Roberto Costa, um médico perito para a agência do INSS, lá de Bacabal,
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porque está sem perito. Imaginem V. Exa. os trabalhadores que saem
para outras regionais, que vão pagar suas passagens, vão ter os custos
de viagem, podendo serem atendidos em Bacabal, mas não estão sendo
atendidos em Bacabal. O médico perito precisa atender. E nós, inclusive
atendendo uma reivindicação do vereador Venâncio, formalizamos essa
indicação e vamos cobrar do governo federal, por meio da Gerência
Regional do INSS aqui, que seja encaminhado um médico perito para
Bacabal. Então essa nossa luta nós vamos continuar, assim como o
nosso trabalho, aqui dizendo ao povo do Maranhão que estamos apenas
começando porque nós precisamos desenvolver a condução plena de
direitos do povo do estado. Nesse sentido, mais uma luta nossa por
conquistas e objetivo alcançado. Parabéns ao povo de Zé Doca por
mais esse empreendimento social que é o INSS. Muito obrigado a
todos e que Deus nos abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Bira do Pindaré.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, eu queria chamar a
atenção para esse caso do assassinato de mais uma liderança quilombola
no município de São Vicente Ferrer, no povoado de Charco. É a segunda
vez que isso acontece. A primeira foi em 2010 quando mataram Flaviano
Pinto Neto, um caso que teve forte repercussão em nível local e também
em âmbito nacional, e agora este outro caso que envolve o Senhor
Raimundo Silva que tinha 57 anos e era mais conhecido como “umbico”,
morador do Quilombo Charco, em São Vicente Ferrer. Eu queria pedir
à Secretaria de Segurança, na pessoa do compromissado e sério
secretário de Segurança do Estado, Jefferson Portela, que houvesse
uma priorização na investigação desse caso, porque se trata notadamente
de um caso de pistolagem no qual uma pessoa foi executada. Então, é
preciso que haja um empenho redobrado nessas investigações a fim de
se identificarem os autores para que sejam punidos e se evite que isso
se prolifere. É uma situação que eu considero grave porque envolve
uma luta por terras. Nós sabemos que o direito das comunidades
quilombolas está assegurado desde a Constituição de 88, mas até hoje
não saiu do papel, continua só na letra da Constituição, na prática isso
não se efetivou e, ao longo do tempo, isso tem gerado muitos conflitos
que acabam em situações como essa. Nós não podemos afirmar
categoricamente que esta execução está associado ao conflito, mas é
preciso que a polícia investigue e responda à sociedade o que realmente
aconteceu. Por isso que eu peço o empenho da Secretaria de Segurança
no esclarecimento desse caso que envolve essa liderança quilombola,
assunto que já foi denunciado inclusive pela Comissão Pastoral da
Terra e que muitas organizações locais, organizações maranhenses,
mas também nacionais e internacionais já perguntam a respeito deste
acontecimento. Então, fica aqui a nossa conclamação à Secretaria de
Segurança do Estado para que a gente possa ter uma resposta célere em
relação a esse episódio que envolveu o assassinato de Raimundo Silva,
57 anos, que liderava o Quilombo Charco, em São Vicente Ferrer. Na
mesma linha, tivemos aqui o assassinato do vereador de Anajatuba,
Miguel Sampaio Soares, mais conhecido como Miguel Gogó, também
com característica de execução. É outro caso que exige uma prioridade
por parte da segurança pública do Estado para que haja respostas. Nós
queremos entender o que realmente está por trás desses acontecimentos.
Uma liderança quilombola e uma liderança política, dois casos em uma
semana. É importante que a gente se empenhe nessa investigação. É
por isso que eu chamo a atenção e reforço esse pedido ao Secretário de
Segurança do Estado, que eu sei da sua dedicação, da sua seriedade, da
sua competência. E eu tenho certeza que já tomou as providências em
relação a isso. Mas não custa reforçar o pedido para que essas
investigações possam caminhar celeremente e, de maneira rápida, a
gente possa ter respostas em relação a esse caso, a fim de coibir a
prática nefasta da pistolagem no Estado do Maranhão. Não aceitamos
isso e não vamos aceitar. Tenho certeza que isso é um compromisso da

Secretaria de Segurança do Estado, do Governo do Maranhão e de
todos aqueles que querem renovar e transformar a realidade social em
que vivemos. Não é assim que nós vamos construir uma sociedade
justa e fraterna. E é por isso que eu peço o empenho das autoridades,
de todas elas, da polícia, do Ministério Público, da justiça, para que a
gente tenha respostas e punição aos responsáveis por essas execuções
que aconteceram em tão pouco tempo aqui no Estado do Maranhão.
Senhor Presidente, eram esses os meus pedidos. Era essa a minha fala
e eu espero que a gente tenha a resposta em breve a esses dois
acontecimentos aqui no Estado do Maranhão, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados e
Deputadas, galeria. Quero cumprimentar aqui ao presidente da OAB
seccional do Maranhão, Tiago Dias, que aqui se encontra, aqui no
plenário, aos amigos da imprensa, a todos da TV Assembleia, aos que
nos acompanham pelo aplicativo. Senhor Presidente, que eu venho
aqui a esta tribuna para relatar o fato de que ontem eu fui procurado
por vários militares, grupos de WhatsApp, porque aconteceu um fato
lamentável ontem no Comando Geral. O policial militar Soldado Leite
foi se apresentar na JMS, Deputado Cabo Campos, Junta Médica de
Saúde. E, ao chegar ao Comando Geral, encontrei o meu amigo Cabo
Campos que já estava lá com a assessoria jurídica, me recebeu até
muito bem, como sempre, Deputado Roberto Costa. E o Soldado
Leite, que passa hoje por problemas de saúde, e a Junta Médica que
não tem nenhum especialista, não tem nenhum psicólogo, não tem
nenhum psiquiatra, é formada por pediatras e outras especialidades,
independente de  especialidade, médico é médico.  Mas essa Junta
Médica já tem maltratado muitos policiais no Estado do Maranhão,
não só soldados, oficiais também, porque se você tem um atestado
médico dado por um ortopedista dizendo que você está com problema
no joelho, você chega à Junta Médica para  homologar  o atestado  para
o afastamento, simplesmente  um pediatra  te  recebe e  você tem um
atestado de 30 dias, ele  homologa por  5  dias  e  ainda  coloca  para
trabalhar  administrativamente.  Isso é um absurdo, isso já vem
ocorrendo há muito tempo no Estado do Maranhão e a forma comunista,
agora, piorou a situação porque, além de perseguir os policiais, além de
transferi-los para quem reclama do sistema, eles os tratam agora na
Junta Médica como se fossem bandidos.  Agora, vejam vocês, um
policial que vem do interior do Estado do Maranhão, Deputada Graça
Paz, com um atestado médico de 20 dias de afastamento por um
especialista, um psiquiatra, dizendo que ele não tem condições
psicológicas por enquanto de trabalhar, ele tem que vir de Timon toda
semana para se apresentar na Junta! Olha a despesa que o policial
gasta, já com o salário que ele recebe! Toda semana! Com filho em casa,
com a mulher em casa e ainda fica detido porque disse que foi desacato,
eu não estou aqui querendo dizer que policial militar tem que desacatar
seu superior, pelo contrário, eu estou falando que essa junta médica
tem que ser revista porque não só soldados, oficiais também passam
pela junta médica e todos reclamam. Os especialistas que dão o atestado
chegam à Junta Médica da Polícia Militar para homologar um atestado
de um especialista e simplesmente o médico não homologa e ainda bota
para trabalhar administrativamente. Como é que uma pessoa, um policial
militar pode ficar psicologicamente e fisicamente bem para trabalhar?
Eles são apelidados de “macetoso” na Polícia Militar, se eles não
quiserem, se não for homologado o atestado. O apelido deles é
“macetoso” como se um policial, como se milhares de policiais do
Maranhão fossem medidos por um. Isso é a forma comunista de
trabalhar e eu escutando o Deputado Bira do Pindaré falar e até cobro
para mostrar que ele, o Deputado Bira, querido pelo Governador do
Estado do Maranhão, tem cobrado o posicionamento do Secretário
Jefferson Portela. É por isso, minha gente, que até a classe do Secretário
Jefferson Portela o repudia hoje. Delegado, a Adepol. Ele não respeita



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                 QUARTA-FEIRA, 19 DE ABRIL DE 2017 11
a polícia do estado do Maranhão, seja civil, seja militar. ele não respeita.
E essa JMS tem que ser revista, porque do jeito que está, e a polícia
que já não aguenta mais as perseguições: soldado Leite, sargento
Ebenilson, soldado Diego, sargento Aguinaldo e outros que talvez eu
esqueça ou não conheça. Mas fica aqui a minha reclamação a esta junta
médica de saúde da Polícia Militar. Vamos respeitar os militares e
parar de chamar de “macetoso”. Tem que ter uma junta médica séria.
Se tem um problema psicológico ou psiquiátrico, que seja tratado de
forma correta. Se tem um problema ortopédico, que seja tratado de
modo correto e não por médico que não tem especialidade na área.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra, o deputado Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhores membros da Mesa, senhoras e
senhores deputados, imprensa, galeria, internautas, amigos e amigas
que nos assistem através da TV Assembleia. Senhor Presidente, fui
procurado no sábado, recebi alguns telefonemas, na realidade já foi no
domingo, ontem também e hoje por algumas pessoas da cidade de
Grajaú, as quais pediram a mim, que fui votado várias vezes no
município de Grajaú, já pela quinta vez sou votado naquele município,
meu quinto mandato e tenho sempre a participação, grande votação no
município de Grajaú. Fui procurado em função dos constantes
assassinatos que vêm acontecendo no município pela pistolagem. Aqui
ouvi o pronunciamento do deputado Bira do Pindaré também
preocupado com essa situação. Eu quero aqui me associar ao deputado
Bira do Pindaré porque também estou preocupado com essa situação
que vem acontecendo na região central do Maranhão, que vem
acontecendo em Barra do Corda, minha querida cidade natal, e
acontecendo na cidade de Grajaú. Em Grajaú, teve o assassinato do
Senhor Marcos, um fisioterapeuta do município de Grajaú, filho da
cidade, querido na cidade, filho de famílias grandes do município de
Grajaú, então realmente chocou a cidade. Ele foi encontrado já quase
sem vida, mas ainda com vida, no Sábado de Aleluia, no bairro Expoagra,
bastante machucado. Ele saiu de casa no seu veículo, que era uma
moto, e a moto não se encontrava no seu local. Ele ainda foi levado ao
hospital, chegou a falecer no domingo. Levaram a moto. A autópsia foi
feita na cidade de Imperatriz. E eu queria pedir aqui, eu sei que a
polícia já está fazendo um trabalho, mas queria pedir aqui na tribuna
desta Casa, pedir ao Coronel Pereira, Comandante da Polícia Militar
do Estado do Maranhão, que realmente vem fazendo um excelente
trabalho à frente da Polícia Militar. Mas que vamos trabalhar para
desvendar mais esse crime bárbaro que aconteceu na cidade de Grajaú,
pedir ao Secretário Jefferson Portela, que é Secretário de Segurança do
Estado do Maranhão, para que a Polícia Civil desvende mais esse
crime, em especial, esse crime ser desvendado para levar à tona quem
foram o feitores desse bárbaro crime no município de Grajaú, que
ceifou a vida do Marcos, um fisioterapeuta muito conhecido na cidade,
uma pessoa amável na cidade. Todos gostavam do Marcos. Era uma
pessoa simples, humilde, filho daquele município. E chocou bastante a
cidade e nós também ficamos chocados em saber dessa notícia tão
bárbara que aconteceu naquele município. O sepultamento é hoje à
tarde. Está revoltada toda a população do município de Grajaú. Peço
aqui ao Coronel Pereira, Comandante da Polícia Militar, que realmente
já está fazendo esse excelente trabalho à frente da Polícia Militar do
Estado do Maranhão, que colabore mais uma vez para desvendar esse
crime. Também ao Secretário Jefferson Portela, que cabe a ele desvendar
esse crime, para que a Polícia Civil possa realmente levar o nome
dessas pessoas que já tem suspeitas na cidade, já se sabe de algum
suspeito. Não posso aqui falar, porque não tenho autoridade realmente
para falar quem são os suspeitos, mas a própria polícia vai fazer o
trabalho e, com certeza, levará em breve o nome dessas pessoas e
desses delinquentes que fizeram mais uma vez esta maldade de ceifar a
vida de um cidadão e de uma pessoa querida na cidade de Grajaú. A

população de Grajaú está clamando por segurança. Peço aqui ao
Secretário Jefferson Portela que nos dê essa resposta o mais rápido
possível. Irei pessoalmente falar com o Secretário, mas tenho certeza
que o trabalho do Secretário já está sendo feito e o trabalho da Polícia
Civil e da Polícia Militar de Grajaú está sendo feito. Mas espero que
seja levado o resultado o mais rápido possível a toda a população da
cidade de Grajaú, da Região Central do Maranhão, do Centro-Sul
maranhense e do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor
Presidente, eu quero inicialmente saudar a presença em nosso plenário
do Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão,
doutor Thiago Diaz, que está aqui nos fazendo uma visita de cortesia.
Senhores deputados e senhoras deputadas, aproveitando e solicitando
para que a gente reforce o convite da Sessão Especial de amanhã,
Deputado Edison Araújo, às 11 horas da manhã, que irá comemorar,
Deputado Edilázio Júnior, Vossa Excelência que é um dos signatários
desse Requerimento que foi aprovado por unanimidade nesta Casa, os
85 anos da Ordem dos Advogados do Brasil, no Maranhão. Então é
uma Sessão importante, Deputado Wellington do Curso, Vossa
Excelência que sempre destinou especial atenção à Ordem dos
Advogados do Brasil, tenho certeza de que aqui se fará presente, para
que a gente possa na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa,
reconhecer o trabalho prestado ao longo desses 85 anos pela Ordem
dos Advogados do Brasil Seccional do Maranhão. Portanto, seja bem-
vindo, Presidente Thiago, a Casa é sua e amanhã estaremos aqui, com
maior prazer, para podermos comemorar esses 85 anos de muita luta,
democracia e, acima de tudo, de busca dos direitos da nossa Sociedade
Civil Organizada, parabéns! Mas, Senhor Presidente, venho hoje a
esta tribuna lembrar que agora, recentemente, Deputado Wellington do
Curso, os prefeitos que assumiram um novo mandato em 1º de janeiro
de 2017 completaram, Deputado Roberto Costa, cem dias à frente do
Poder Executivo, e eu tenho visto, Deputado Edilázio Junior, diversos
prefeitos se manifestarem nas redes sociais, por meio de meios de
imprensa, falando as ações que fizeram ao longo dos cem dias do seu
mandato. No caso específico de São Luís, Deputado Wellington do
Curso, além de não ter sido cem dias que o prefeito tem de
administração, Deputado Edilázio, mas quatro anos que ele já tinha
para trás, mas eu aguardei os cem dias para poder voltar a esta tribuna
aqui e falar alguma coisa. O que nós podemos ver, Deputada Nina
Melo, é que a cidade está literalmente abandonada, a cidade está cheia
de buracos, lixo por todos os lados, escolas desabando, alunos sem
frequentar as escolas municipais por falta de merenda escolar, por
falta de professores, nós temos situações do calote que foi dado, as
manifestações culturais que não receberam, Deputada Nina Melo,
sequer o pagamento do cachê do São João do ano passado. Nós temos,
Deputado Edilázio Júnior, agora, se já não bastasse toda essa
incompetência administrativa por parte do prefeito, São Luís entrou
em pane, literalmente em pane no que diz respeito ao sistema de
transporte público. Voltamos à época do passe escolar. A questão da
recarga do cartão está suspensa e aí, pasmem senhores, o estudante
que foi comprar a meia passagem, que foi obrigado a comprar 10
porque não existe um número menor do que esse, está reclamando de
que ao chegar nos ônibus, ao chegar nos coletivos os cobradores,
Deputado Ricardo Rios, não tinham conhecimento dessa mudança do
cartão para o passe escolar e estão se recusando a receber o passe
escolar. Vejam a situação. E aqui eu queria trazer comentários que
foram feitos na minha rede social, diretamente pelos internautas, que
dizem o seguinte, como é o caso do comentário do José Calio: “passei
por um constrangimento agora há pouco no ônibus. Que porcaria!
Tentei passar com esse bendito passe e a cobradora se recusou a pegar,
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pois não estava sabendo que deveria pegar os passes escolares. Que
palhaçada é essa? Sem pensar no constrangimento que passei. Sou
estudante e meu direito de meia passagem não pode ser barrado por
falta de comunicação. Muito indignado”! E outra internauta, Conceição
Sousa: “O pior é relato de pessoas dizendo que não estão aceitando o
passe nos ônibus”. Portanto, senhores deputados, eu quero dizer que
é com tristeza que subo após 100 dias do Governo do Senhor Edivaldo
Holanda Júnior para poder relatar o caos em que se encontra a nossa
cidade. Deputado Edilázio Junior, não faço isso com alegria, muito
pelo contrário, faço com tristeza. Enquanto deputado estadual, faço o
meu papel, cobrando, fiscalizando, mas ajudando também, deputado
Edilázio Junior. Destinei uma emenda no valor de 400 mil reais para
que a Prefeitura de São Luís possa reformar a Feira do Anjo da Guarda,
possa reformar o Mercado do Anjo da Guarda, onde já estive diversas
vezes e que está com o telhado prestes a cair, da mesma forma como
aconteceu no mercado do bairro Vicente Fialho. Então, que o prefeito
de São Luís acorde, Senhor Presidente, e possa receber essa emenda,
deputada Nina Melo, e não fazer como fez no ano passado quando
perdeu uma emenda, de nossa autoria no valor de 300 mil reais, que
serviria para adquirir um mamógrafo do Hospital da Mulher, esse
mesmo hospital que ele coloca nas propagandas que vai receber uma
premiação. Agora vejam vocês, senhores deputados, um hospital da
mulher que não tem um mamógrafo, deputada Graça Paz, para poder
fazer esse exame tão importante de prevenção do câncer de mama. A
indignação que toma conta de mim neste momento, deputada Nina
Melo, é por saber que a nossa cidade está literalmente acéfala,
abandonada. A pergunta que eu faço e a notícia que tenho é de que o
prefeito, após as eleições, deputado Sérgio Frota, não pisou na
Prefeitura de São Luís. Se foi uma ou duas vezes, foi muito. Então, a
pergunta que eu faço é a seguinte: pode deixar de trabalhar e receber o
salário no final do mês? É justo você se ausentar das funções de prefeito
da capital e, no final do mês, ser pago seu salário como contribuinte?
Essa é a pergunta que fica e que o povo de São Luís quer saber. Por
outro lado, eu não poderia encerrar este pronunciamento, deputado
Sérgio Frota, sem fazer uma pergunta: cadê a parceria do governo do
estado em relação a nossa capital? No ano passado, o governador foi
para a televisão pedindo que o prefeito fosse reeleito e dizendo que, se
isso acontecesse, deputado Wellington do Curso, as parcerias iriam
continuar, as parcerias iriam aumentar. O que nós temos visto, deputado
Sérgio Frota? O Hospital da Criança paralisado, faltam todos os tipos
de medicamentos, de materiais básicos nos hospitais e unidades de
saúde da capital, a cidade simplesmente está um caos. Cadê as máquinas
de asfalto que funcionavam durante o período da madrugada, deputado
Sérgio Frota? Desapareceram, e desapareceram com data: dia 30 de
outubro do ano passado, deputada Nina Melo. Portanto, eu quero
dizer a vocês que, se há um culpado em relação à situação que São Luís
do Maranhão enfrenta hoje, não é só incompetência do prefeito Edivaldo
Holanda Junior, mas o desrespeito e a falta de compromisso do
governador do Estado, Flávio Dino, que, juntamente com o prefeito de
São Luís, enganou a população. Agora eu quero que algum deputado
suba do outro lado da tribuna e venha dizer que o que eu estou falando
aqui não é verdade e venha mostrar os serviços que o prefeito de São
Luís está fazendo em parceria com o governo do Estado no ano de
2017. Eu desafio qualquer deputado a subir na outra tribuna e apontar,
deputado Wellington do Curso, onde está a parceria entre a Prefeitura
de São Luís e o governo do Estado. A parceria não existe, a parceria foi
eleitoral, e quem sofre hoje as consequências é o povo de São Luís e o
povo do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputada Graça Paz.

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ (sem revisão da
oradora) - Senhor Presidente Deputado Humberto Coutinho, que bom
lhe ver aqui sempre mais saudável. Senhoras deputadas presentes hoje
nesta Assembleia, a todos os colegas parlamentares, senhores da

imprensa, da galeria, obrigada pela presença de vocês acompanhando
aqui o nosso trabalho. Eu dei entrada, na semana passada, aqui, na
Mesa Diretora da nossa Assembleia, a um Projeto de Lei em que eu e
os colegas parlamentares vamos conceder o Título de Cidadã
Maranhense a Senhora Kênia Régia Marcelino. A Kênia é Presidente
Nacional da Codevasf,  casada  com um maranhense e tem um grande
interesse e sei que não só pelo Maranhão, pelo fato de ser casada com
um maranhense. Ela tem a obrigação de cuidar, como Presidente da
Codevasf, de todos aqueles Estados que são cobertos pela área da
Codevasf, mas esse título com certeza vai encorajar muito mais a Dra.
Kênia a olhar com olhos diferentes, Deputada Ana, pelo nosso
município, que é um dos mais pobres do Brasil e que precisa dos
serviços que são muito bem prestados pela Codevasf. Quando pegamos
informações a respeito do que a Codevasf já fez pelo nosso município
vizinho aqui, pelo Piauí, a gente pode ver o quanto foi desenvolvido
através das ações da Codevasf. Aqui no nosso Estado abrange somente
147 municípios, dos 217, abrange somente 147, mas agora com o
Projeto de Lei da autoria do Senador Roberto Rocha, um Projeto de Lei
que já passou pela Comissão de Finanças e está agora na CCJ da
Câmara, inclusive, tendo como relator o Deputado Federal Hildo Rocha,
grande interessado também em fazer com que a Codevasf abranja todo
o Maranhão. Esse foi o interesse maior do Senador Roberto Rocha,
para que as ações da CODEVASF chegassem aos 217 municípios do
nosso estado, e são ações importantíssimas como estradas vicinais,
poços artesianos, abrangem também a área da pesca da agricultura com
kits agrícolas para as famílias, com barco de pesca, motores, trator
para abrir estradas vicinais e quando este projeto de lei for aprovado
na Câmara, já passou pelo Senado, com certeza, todos esses municípios
vão ter as ações da CODEVASF, que são muito importantes para as
famílias desses estados onde a CODEVASF atua, então vamos torcer
para que esse lei seja logo aprovada, deputado Hildo Rocha junto com
o senador Roberto Rocha, que foi o autor da lei para que abrangesse
todo o nosso estado, estão trabalhando para que esta lei seja aprovada
e venha logo beneficiar aquelas famílias mais carentes do nosso estado,
então por essa razão, pensando  no que  pode  fazer a  CODEVASF
pelo nosso Estado,  pelas  famílias, como  disse,  mais  carentes  dos
nossos  municípios.  E tendo a certeza de que  a doutora  Kênia vai
abraçar  o nosso Estado com  muito mais  amor, com muito mais
carinho, quando ela  for uma Cidadã  Maranhense,  quando receber
este  Título dado por  esta  Casa,  que  eu  tenho certeza  de que  todos
os nossos  colegas, aqui  desta  Casa,  vão aprovar  este  Projeto de  Lei
de minha  autoria,  tornando a doutora  Kênia  uma Cidadã Maranhense.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Cabo Campos  fica  para  amanhã porque  o
tempo do Pequeno  Expediente  já  se exauriu.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Projeto  de  Lei 129/2016,   de  autoria  do deputado
Edson Araújo, em discussão,  em votação, os  deputados  e deputadas
que  aprovam permaneçam  como estão. Aprovado, vai  à  sanção.
Projeto  de  Resolução Legislativa  nº 33/2016,  de autoria  do deputado
Edson  Araújo, em  discussão, em votação, os deputados e  deputadas
que aprovam permaneçam  como estão, aprovado,  à  promulgação.
Projeto de Lei 001/2017  do Poder  Executivo,  Mensagem  121/2016,
em discussão, em votação, os  deputados e  as deputadas  que  aprovam
permaneçam como estão, aprovado. Aprovado. À promulgação. Projeto
de Lei 002/2017, de autoria do Poder Executivo, Mensagem 021/2016.
Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai a segundo turno.
Requerimento 209/2017, de autoria do deputado Júnior Verde, de sessão
solene. Em discussão. Em votação. Está presente? Junior Verde está
presente? Ausente. Transferido para amanhã. Requerimento 210/2017,
de autoria do deputado Eduardo Braide, de sessão solene. Em discussão.
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O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Pela ordem,
Senhor Presidente, deputado Adriano Sarney. Senhor Presidente, com
autorização do deputado Eduardo Braide, eu gostaria de subscrever
esse requerimento, por favor. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Queria suspender.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Subscrever.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Subscrever. Deputado Braide.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Deputada Nina
Melo também, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Braide... Ele está dando uma entrevista e eu
tenho certeza de que não vai ter nenhuma objeção. Subscrito, deputado
Sousa Neto, Wellington do Curso, Adriano Sarney e Stênio Rezende.
Requerimento nº 121/2017, de autoria do deputado Wellington do
Curso, de congratulação. Em discussão. Em votação. Os deputados e
deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento 212, de autoria do deputado Wellington do Curso, de
congratulação. Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 214/
2017, de autoria do deputado Stênio Rezende, de urgência, sessão
extraordinária. Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº
215, de autoria do deputado Eduardo Braide, de congratulação. Em
discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 216, de autoria
do deputado Junior Verde. Ausente. Requerimento 217, de autoria do
deputado Junior Verde. Ausente. Fica para amanhã. Requerimento nº
218, idem. Requerimento nº 220, de autoria da deputada Valéria Macedo,
sessão extraordinária. Em discussão. Em votação. Os deputados e
deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento nº 221/2017, de autoria do deputado Stênio Rezende.
Sessão extraordinária. Em discussão. Em votação. Os deputados e
deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento 222/2017, de autoria do deputado Rogério Cafeteira,
sessão solene. Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 223,
de autoria do deputado Wellington do Curso, de congratulação. Em
discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação da
Mesa.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Pela ordem,
Senhor Presidente. Senhor Presidente, eu gostaria também de
subscrever, com autorização do autor, o Requerimento nº 215, que
também diz respeito ao Coral São João. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Todos os deputados, segundo o deputado Braide, estão
autorizados. Requerimento 224/2017, de autoria do deputado
Wellington do Curso, de pesar. Deferido. Requerimento 225, de autoria
do deputado Adriano Sarney. Deferido. Está incluso para amanhã:
Projeto de Lei 010/2017, de autoria do Poder Executivo, Mensagem
003/2017, segundo turno. Projeto de Resolução 036/2017 e 037, de
autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, segundo turno; Projeto
de Resolução n.º 004/2016, de autoria do Deputado Rigo Teles, segundo
turno; Requerimento n.º 227/2017, de autoria do Deputado Professor
Marco Aurélio; Requerimentos n.º 231 e 232/2017, de autoria do

Deputado Wellington do Curso; Requerimento n.º 229/2017, de autoria
do Deputado Adriano Sarney; Requerimento n.º 230/2017, de autoria
do Deputado Sousa Neto.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Edilázio Júnior, por 30 minutos com direito
a apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) - Bom dia Senhor Presidente, caros colegas deputados,
galeria, imprensa. Senhor Presidente, eu venho tratar aqui do, até ontem,
arauto da moralidade do nosso Maranhão: o Governador Flávio Dino,
que já é uma decepção como gestor. E isso está aos olhos de todos os
maranhenses. É uma grande decepção como político. E isso todos nós
podemos ver aqui, deputado Eduardo Braide, nesta Casa. Veja como
ele começou o seu primeiro ano de mandato. Veja como está sua base
aqui nesta Casa. E vamos ver como ele vai terminar o seu mandato. E
agora ele é uma grande decepção com relação à moral. Porque o que
ocorreu com relação à Odebrecht, nós não estamos falando aqui,
Deputado Max Barros, de Caixa 2, estamos falando aqui de propina.
Propina, por que estamos falando de propina? Porque ele foi pago, foi
contratado para fazer LOB a favor da MP que tinha interesse da
Odebrecht com relação a Cuba. Ele foi pago por isso. Aí vêm os
defensores falar: “não, mas sequer ele foi o relator”. O que é isso? A
relatoria era do PCdoB e ele garantiu que colocaria um colega seu
também, de baixo clero, do seu Partido nessa relatoria. E assim o fez.
O Caixa 2 vai aparecer na delação da OAS. Essa vai aparecer o que foi
o Caixa 2 das eleições de 2014, quando o Presidente Nacional do
PCdoB disse que a campanha prioritária era do Governador do Estado
do Maranhão, Flávio Dino. E também há relatos que foi pago o partido
para apoiar a Presidenta Dilma. E esse recurso veio para cá, para o
Maranhão, para bancar a campanha do Governador Flávio Dino. E não
tem como aqui alguém chegar e falar: “ah, porque só foi falado, não
existe prova”. Deputado Eduardo Braide, está no HD da Propina, está
no sistema da Odebrecht, em que tem mais de 100 políticos citados.
Está lá, o Cuba esta lá. O delator se dava muito bem com ele, já veio ao
Maranhão depois que ele foi eleito governador, já esteve com ele no
Palácio dos Leões. Visitou ele várias vezes ainda na Embratur,
Governador Flávio Dino hoje morde a própria língua, uma vez que
jurista que é, nunca respeitou o contraditório e ampla defesa. Todos
eram culpados, a qualquer caso que era de alguém que fosse de encontro
dele, ele já externava culpa, não vamos longe, vamos falar do caso
SEFAZ, que ele colocou a culpa em aumentar os impostos aos mais
necessitados do Maranhão e colocou a culpa porque desviaram um
bilhão de reais. E eu pergunto: Já foram julgados? Poderiam ter sido
inocentados, como foi a Governadora Roseana, à época que o Paulo
Roberto Costa, deputado Max Barros, quando Paulo Roberto Costa
citou o nome da ex-governadora, aqui houve um alvoroço de governistas
já condenando-a e hoje o Governador Flávio Dino morde a própria
língua. Então, Senhor Presidente, eu quero deixar este registro aqui
nesta Casa.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Deputado
Edilázio, quando possível me conceda um aparte, por favor?

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Pois não,
deputado Eduardo.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (aparte) -
Deputado Edilázio, eu, é a primeira vez que vou me manifestar sobre
essa situação da delação da Odebrecht, em relação ao Governador
Flávio Dino e todos aqueles que foram assim envolvidos nessa situação.
E aí eu quero fazer algumas ponderações, primeiro: Eu acho que o
caminho mais errado que pode se tomar em relação a essa situação, é
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tentar desqualificar a Operação Lava Jato, é o que tem sido feito pelo
grupo do Governador Flávio Dino. No portal do partido do Governador,
por meio de vários emissários do Governador que o tenta se dizer é
que a Operação Lava Jato é uma operação contra os políticos, contra a
classe política e eu acho que eu esperava, particularmente, uma postura
diferente do governador Flávio Dino, esperava que ele desse uma
declaração apoiando a Operação Lava Jato e pedindo que a investigação
corresse o mais rápido possível, há um ditado que diz que “quem não
deve não teme” e aí a pergunta que faço é a seguinte: A acusação feita
ao governador Flávio Dino tem nome e sobrenome, é um delator, atribuir
a outra pessoa um cometimento de crime é crime, é calúnia, e a pergunta
que fica é: por que o governador ainda não anunciou que vai processar
o delator? Por que ele não anunciou já que ele se sente indignado, que
é mentira, que tudo isso foi uma criação feita por esse delator, ele como
juiz, como aquela pessoa que entende do direito que mais do que
ninguém sabe que é crime você imputar uma falsa acusação a alguém,
eu não vi nenhum momento ser imputado ou ele se manifestar dizendo
que vai processar o delator. Eu acho que não tem caminho mais certo
para o governador Flávio Dino que seria processar o delator que assim
o acusa. Portanto, fica aqui estas considerações e eu quero até dizer a
V. Exa., deputado Edilázio Junior, há um tempo, e aí é um desabafo que
vou fazer, envolveram na verdade meu pai no caso Anajatuba, disseram
que ele estava envolvido no caso, isso foi explorado no ano passado,
de uma maneira que a gente sabe por que foi explorado, até de maneira
politicamente, mas V. Exa. nunca me viu subir à tribuna para tentar
desqualificar o Ministério Público, Judiciário, quem quer que seja, até
porque e aqui é uma confidência que faço, eu fui proibido por ele de
fazer qualquer declaração sobre esse assunto, pela certeza de que ele
tinha da inocência dele. Passado um tempo, essa situação dele, a denúncia
sequer foi recebida, por unanimidade foi rejeitada no Tribunal de Justiça
e ele sequer virou réu. Eu não vi nenhum dos execradores, que fazem
parte do grupo do governador, noticiarem essa situação, não, só ficou
a versão do que foi feito no ano passado. Mas o que eu estou querendo
dizer com isso? Em nenhum momento, V. Ex.ª me viu subir na tribuna
para dizer que era perseguição política ou para tentar desqualificar
qualquer membro do Ministério Público, pelo contrário. Outro dia o
deputado Rogério Cafeteira subiu na tribuna e disse inclusive que eu
era um dos que defendiam a aprovação, em regime de urgência, do
Ministério Público, o que demonstra o respeito que eu tenho pelas
instituições. Então um conselho que eu dou ao governador Flávio Dino
é que respeite as instituições, processe o delator e prove que é inocente.
Eu acho que é isso que ele deve fazer.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Muito
obrigado, deputado Eduardo. V. Ex.ª foi perfeito em suas palavras. Eu
sei que V. Ex.ª tem boa memória e vai lembrar quando houve o início da
Operação Lava Jato, ainda na legislatura passada, e o Youssef foi o
primeiro delator, tendo sido preso aqui no Maranhão. E aqui, quando
Moro começou a falar e aparecer, e o Paulo Roberto Costa falou o
nome da governadora Roseana, V. Ex.ª vai se recordar disso, o
governador Flávio Dino disse que era amigo do Moro, falou da
competência do Moro, que ele ia até ao fundo com aquilo ali, que
foram colegas juntos, que era um juiz respeitado, que a Lava Jato tinha
que passar a limpo o País. Quando o Moro chegou para o lado do PT,
PCdoB, aí o negócio desandou, deputado Eduardo Braide, o Moro já
não prestava mais, o Moro tinha que tirar a toga e fazer política, falou
inclusive na época e agrediu a JUSF. Então, assim, para o governador
Flávio Dino, enquanto aquilo lhe é interessante, ele defende, mas no
momento que chega perto dele já não serve mais. E isso foi algo que
ocorreu. Eu lembro com muita clareza, lembro-me ainda do deputado
Rubens Júnior aqui nesta Casa, do deputado Marcelo Tavares aqui
nesta Casa e do então pré-candidato a governo do Estado, Flávio Dino,
elogiando o Moro. Hoje ele critica o Moro por quê? Porque chegou
nele, deputado Eduardo Braide. Agora o que nós devemos aqui cobrar
realmente é a apuração desses vazamentos. Nós não podemos aceitar
ele ter o privilégio, se isso pode se chamar de privilégio, de conseguir

provas, de conseguir declaração e depois uma contradição imensa. E
quem se deu bem, deputado Adriano Sarney, quem se deu bem com
toda a delação da Odebrecht, sabe quem foi que se deu melhor com
tudo isso? Foi o Sistema Mirante, porque ontem, assistindo ao Jornal
Nacional, todas as inserções eram propaganda do governo do Estado,
era Restaurante Popular, era da polícia, era de tudo, tudo fajuto, mas
estava lá. O secretário de Comunicação no twitter, um tempo atrás,
disse que não precisava mais do Sistema Mirante. Foi para o twitter
dizer, deputado Adriano Sarney, que agora eram outros tempos, que o
Sistema Mirante não ia mais ser sustentado pelo governo do Estado.
Não sei se V. Ex.ª se lembra disso, quando ele pegou e falou isso no
twitter. Mas na hora que a rejeição do governador começa a aumentar,
progressivamente aumentam os custos, deputado Eduardo Braide,
aumentam os custos  com a publicidade.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE– Deputado
Edilázio Junior, só mais um aparte.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Pois não,
Deputado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (aparte) –
Eu quero lembrar a V. Exa. o respeito que V. Exa. está tendo com o caso
ao subir nesta tribuna e o respeito  que eu tive quando  eu fiz  o
comentário. Em nenhum momento nós estamos fazendo juízo de valor
da acusação que está sendo feita contra o Governador. O que nós
estamos falando é sobre a forma como ele trata a denúncia quando o
dedo é apontado para ele. Para apontar o dedo para os outros, ele e o
grupo dele sabem apontar como ninguém, utilizam as estruturas que
têm de comunicação para tentar destruir a imagem dos outros,
inventando fatos. Veja a diferença, agora V. Exa., assim como eu, estamos
tratando essa situação dentro da maior  correção possível. Volto a dizer
o que disse há pouco: não fiz juízo de valor. Estou pedindo três
encaminhamentos do Governador Flávio Dino. Primeiro: que ele
respeite as instituições, instituições das quais ele fez parte. O
Governador Flávio Dino, V. Exa. bem lembrou quando fala  da  AJUFE,
já foi presidente da AJUFE. O Governador Flávio Dino quando iniciou
o mandato dele como Governo do Estado, eu lembro como se fosse
hoje, se vangloriando pelo encontro que teve com o Juiz Sérgio Moro,
ou queria se encontrar com o Juiz Sérgio Moro. O Governador Flávio
Dino, que sempre defendeu o Ministério Publico, agora o que nós
vemos, na hora em que o dedo é apontado para ele, é uma situação
completamente diferente. Aí é questão política, é uma operação que
está tendo contra os partidos de esquerda, é uma operação... Então
primeiro encaminhamento: respeito às instituições e apoio à Lava Jato,
que tem passado o Brasil a limpo. Segundo: quem não deve não teme!
E a pergunta que eu faço é : se o delator é um mentiroso, se o delator
está acusando ele de cometer um crime - e acusar os outros de cometer
crime é crime, porque é calúnia - por que ele não anunciou ainda que vai
processar o delator? E, por fim, peça a celeridade, que ele peça a
celeridade das investigações e prove a sua inocência, uma vez que
depois que for provada, eu tenho certeza que eu, V. Exa.,  todos  aqueles
que estão tratando desse  assunto  seremos o primeiro a  subir e
parabenizar o  Governador  por ter provado  a sua inocência.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Justamente,
Deputado Eduardo. E é o que nós falamos aqui, o Governador, por ser
oriundo da Justiça, ser professor universitário do Curso de Direito, ele
deveria, pelo menos, primar pelos princípios basilares. Aqui eu vejo o
Presidente da OAB, Thiago, aqui presente a esta sessão, os princípios
basilares constitucionais que é a ampla defesa e o contraditório, coisa
que ele nunca respeitou, sempre acusou. Todos já eram condenados a
qualquer momento desde que fossem inimigos do Governador, fosse
adversário político do Governador Flávio Dino. Então, nesse momento,
agora mudou a figura? Então justamente por isso, Deputado Eduardo
Braide, que eu repito: ele morde a língua quando acusava a todos,
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quando fazia a inquisição de todos e hoje não tem como se defender,
uma vez que está lá no computador, além da delação, e o cidadão já
esteve com ele aqui no palácio, teve várias vezes com ele na
EMBRATUR, está lá no HD, lá no HD, está lá: o Cuba.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Deputado
Edilázio, quando V. Exa....

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Pois não,
Deputado...

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Depois, o
Deputado Adriano Sarney.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Se V. Exa.
permitir...

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Pois não,
Deputado Sousa.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Deputado
Edilázio, V. Exa. tem feito um pronunciamento muito equilibrado. O
aparte do Deputado Eduardo Braide também  foi muito equilibrado. E
a gente  aqui  sempre na oposição, no caso a gente, falo eu, V. Exa., o
deputado Adriano e a deputada Andréa, que começamos com quatro e
depois eu fiz até um artigo dizendo que a oposição estava fortalecida,
aí o meu amigo deputado Rogério Cafeteira até me colocou no twitter
dizendo que aquilo era uma brincadeira. Mostramos os fatos. Eu queria
perguntar para V. Exa. como é que o governador conseguiu uma certidão
dois dias antes de aparecer o nome dele na lista da Odebrecht, que ele
seria citado? Para fazer uma defesa antecipada? Como é que pode
isso? V. Exa. tem como me responder como é que ele conseguiu essa
certidão que o nome dele estaria lá?

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Deputado
Sousa Neto, vou entregar para ele o cartão da mega sena da semana que
vem, para ver se ele tem também essa mesma perspicácia.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (aparte) - E outra
coisa, a gente que aqui está acostumado a vários requerimentos quando
a gente entra, ele como paladino da moralidade, V. Exa. indeferido
várias vezes vosso pedido, pedido do deputado Eduardo, o meu pedido,
pedido da deputada Andréa e outros mais por causa da transparência
que tanto ele fala. E ele criou uma Secretaria de Transparência e
Controle só para perseguir os adversários políticos dele. É como o
deputado Eduardo está falando, quando se aponta o dedo para ele, não
esqueçam que tem três, aponta o dedo para os outros tem três
apontados para ele, e é a situação dele. Neste momento, ele está dando
agora entrevista à Rádio Timbira, reproduzida pela Difusora e em todo
o sistema do estado do Maranhão tentando defender o indefensável,
ou seja, em vez de se defender, ataca. Até pesquisas eleitorais já
inventaram para dizer que ele está com 50%, 60% de aprovação e agora
mais ainda, que a Roseana... aquelas histórias mirabolantes que eles
criam e não sei de onde é que vem a ideia, deve ser do secretário de
Comunicação deles lá, que não cito nome dele para não dar Ibope para
ele. Mas quero agradecer a V. Exa. pelo pronunciamento muito bem
equilibrado e fica aqui a minha solidariedade também ao deputado
Eduardo Braide que foi escrachado, como ele bem disse, ano passado,
e nunca tocou nesse assunto. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Na verdade,
deputado Sousa, agradeço o aparte de V. Exa. E essa pesquisa de hoje
do Jornal Pequeno, até meu filho de 3 anos quando viu hoje falou:
“Papai, isso é mentira, esses números, não é”? Eu disse: “claro, filho”.
Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (aparte) –
Deputado Edilázio, meus parabéns pelo seu pronunciamento sóbrio,
muito equilibrado no que diz respeito aos fatos, aos fatos apenas.
Tudo que V. Exa. disse aqui não foi invenção, mas foi relato apenas dos
fatos. Os fatos da forma que eles se deram. O governador Flávio Dino
que tanto falou mal do grupo Sarney, que tanto falou mal do Sistema
Mirante, que tanto falou mal dos deputados de oposição, deputado
Edilázio, e hoje, eu participando dos grupos dos WhatsApp, vejo o
secretário Márcio Jerry utilizando a entrevista que o governador deu
para a TV Mirante como forma de defesa, ou seja, hoje quem utiliza a
TV Mirante para se defender é o governador Flávio Dino, mas ontem
ele falava mal, dizia que a TV Mirante não tinha credibilidade porque
era um grupo político que mandava neste estado, um grupo político
que tinha força das mídias, e hoje ele utiliza dessa mídia para justamente
se defender. Quando ele disse no passado que não iria se render a
divulgações, à mídia sarneysista, mas hoje, quando você liga a TV
Mirante, você só vê notícia e propaganda do governo do Estado, é o
tempo todo. E olha que eu vou falar aqui de alto e bom som: propagandas
enganosas. Não vou ficar perdendo o meu tempo ditando e
contradizendo cada uma daquelas propagandas comunistas e enganosas
que estão ali, parece mais um videozinho de internet produzido por
Márcio Jerry, meu amigo, porque aquilo ali é realmente uma falácia. Eu
quero aqui deixar a coisa muito clara e explicar um pouco a diferença
entre o que é o “Caixa 2” e a doação legal porque existe uma confusão,
as pessoas estão fazendo uma confusão em relação ao “Caixa 2” e
doação, misturou tudo, tudo virou uma só coisa, deputado Edilázio.
Existe um delator hoje que diz que deu “Caixa 2” a alguém e que está lá
registrado em filme. Se ele diz que dá a doação legal, é como se fosse a
mesma coisa, ninguém está mais diferenciando nada neste País. Então,
quando eu vejo a mídia dos leões atacar mais uma vez para se defender,
a família Sarney, atacar a família Lobão, atacar os outros políticos
dizendo que houve propina porque houve doação legal, mas ao mesmo
tempo, e a doação que o Flávio Dino também recebeu de “Caixa 2” sim,
mas também recebeu legal e recebeu doação legal da Odebrecht conforme
o vídeo do delator, mas também recebeu doação legal da OAS, da UTC
Constran, a mesma que pagou precatório aqui. Recebeu doação da
Andrade Gutierres e de outras grandes empreiteiras que estão no
processo da Lava Jato. Então, eu não estou querendo de forma alguma
entrar no mérito da questão, mas apenas no mínimo dizer, deputado
Vinicius, que está todo mundo no mesmo bolo, meu amigo. Eu tenho a
frase do muito infeliz do Paulinho da Força, muito infeliz que ele diz e
está dentro da questão da Lava Jato, ele diz: “Quem não está na Lava
Jato é porque não tem prestígio”. É lamentável uma fala dessas do
Paulinho da Força. Se for por causa disso e se o Paulinho da Força está
falando a verdade, e se concordarmos com Paulinho da Força, podemos
dizer que o governador está com muito prestígio no Brasil. Parabéns
mais uma vez, deputado, e obrigado pelo aparte.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Deputado
Edilázio, rapidamente. Deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Pois não,
deputado.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (aparte) - Quer
dizer que o governador de tanto chamar o Sistema Mirante de sistema
mentira, as propagandas que estão lá são mentirosas?

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Pode ser.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Então está bom.
É só isso que eu queria falar.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – E mais,
Deputado Adriano, agradecer a V. Ex.ª pelo aparte. Existe ainda uma
outra seara em que o Governador Flávio Dino era um lobista da empresa
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Odebrecht com relação a Alcântara, só que ele não teve o prestígio para
atender os interesses da Odebrecht, mas ele era um lobista informal da
Odebrecht. Isso quem está dizendo não é o Deputado Edilázio. Estou
apenas dizendo o que a imprensa está noticiando. Mas, enfim, senhores
colegas, quero encerrar meu pronunciamento dizendo que o Governador
Flávio Dino prova hoje do seu próprio veneno, morde a sua língua. E
eu era sabedor que o Governador Flávio Dino era um grande apreciador
de comida, de mesa farta, de grandes banquetes, não sabia que ele era
um grande apreciador de charuto cubano. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, peço o tempo pela liderança do Governo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rogério, vou lhe conceder pela
liderança logo após a Deputada Andréa, que já havia pedido. Com a
palavra, a Deputada Andréa Murad pela liderança do bloco de oposição,
por cinco minutos sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora)- Senhor Presidente em Exercício Deputado Othelino,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa. Ouvi e quero
parabenizar o Deputado Edilázio, que fez muita falta na semana passada
nessa confusão toda envolvendo o nome do Flávio Dino. Nós já sabíamos
que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Eu sempre falei: Flávio
Dino está na Lava Jato. Isso é fato, não tem muito o que nós tentarmos
encobrir. E o mais ridículo agora o apelido e a senha do Governador,
Deputado Rogério. Senhor Cuba, e a senha charuto, ou seja, ele chega
com essa senha charuto para pegar a malinha, a mochilinha de dinheiro
lá no setor da Odebrecht, preparado, Deputado Edilázio, para pagar
propina. Ele chega lá, ele mesmo, ele, a pessoa dele, foi ninguém não.
Por isso que ele está tão desesperado desse jeito, Deputado Edilázio.
O Governador perdeu o controle. Ele não para de ir para as redes
sociais. Ele não para de ir para as rádios, até TV. Que mudança drástica
de comportamento! É o desespero que bateu e um desespero grande. E
aí V. Exas. olham a reação do Governador Flávio Dino. E aí eu vou até
falar de um outro político. Eu estava comparando as situações do
descontrole emocional, porque ficou o Governador Flávio Dino com
isso, Deputada Graça. O Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.
Eu não sei se V. Exas. viram. Ele está chorando, gritando no twitter,
metendo o pau em Deus e o mundo, falando mal da justiça. O
Governador Geraldo Alckmin fez uma nota, emitiu uma nota e disse
que a justiça vai provar a inocência dele. Então o Governador Flávio
Dino só demonstra com isso tudo o seu desequilíbrio. Mas é muito
bom para o Maranhão ver o que ele está fazendo, as mentiras que ele
conta. Ele agora se sentiu na obrigação de pagar a Mirante para veicular
vídeos mentirosos. Deputado Rafael, cinco hospitais que inaugurou...
Do governo de quem? Quem foi que construiu os hospitais que ele
inaugurou? Hospitais prontos. Só para ele inaugurar, ele devia inaugurar
os demais agora, não concordam comigo? Acho que inclusive vários
deputados pedem hoje em dia hospitais para as suas bases, coisa que
todos criticavam, Deputado Vinícius, e hoje pedem e seria bom que o
Governador fizesse isso, inaugurasse os restantes dos hospitais, ainda
têm vários para ele inaugurar. Mas um dado que também quero muito
saber sobre a propaganda enganosa dele foi sobre as estradas, 2 mil km
de estradas, cadê? De onde? Então, eu estou fazendo um ofício,
Deputado Edilázio, também das escolas, 574 escolas reconstruídas e
reformadas, aí eu já sei que é mentira porque, em Coroatá, o Secretário
Felipe Camarão disse que duas escolas foram reconstruídas e lá não
tem reconstrução nenhuma, teve uma reforma muito da fajuta que os
alunos reclamam até hoje, os professores reclamam até hoje, todo
mundo reclama. Então, se esse tipo de reconstrução foi o que ele fez no
Maranhão, Deputado Rafael, nas escolas do Maranhão, nas 574 escolas,
nós vamos ver e aí eu fiz um ofício para a Secretaria de Educação
solicitando ao Secretário o endereço exato, as escolas de cada município,

eu quero as 574 escolas, detalhadamente, todas, e eu espero que o
Secretário entenda o papel do parlamentar, que é fiscalizar e envie,
porque caso contrário eu vou de qualquer maneira em algumas e vou
mostrar a mentira pior. Porque é uma mentira! E o Governador agora
tem a obrigação de falar sobre esses dois mil quilômetros de asfalto
novo que o Governo anunciou que fez. Onde foi? Então, também estou
solicitando para Secretaria que sejam fornecidas as informações pedidas.
O fato é um só: o Governador Flávio Dino nunca imaginou na vida que
o nome dele fosse sair, até porque ele achava que teria garantias, mas
hoje a Lava Jato não está alisando para ninguém. E ele está na Lava
Jato, ele está até o pescoço, vem a OAS aí e é na OAS que ele vai se
pegar. A Odebrecht foi fichinha, a OAS ele vai se danar, Deputado
Rafael, porque ali foi dinheiro muito, esses pagamentos que ele diz e
ainda se, Deputada Graça, pegou um salvo conduto, porque que
infelicidade ir pegar na Câmara dos Deputados, ou seja, ele colocou
numa situação complicada, porque nós vamos ter que apurar o
vazamento. Como é que chegou a ele o vazamento, Deputado
Wellington? Como chegou para ele as informações, não o vazamento.
Informações privilegiadas, ele como beneficiário certo, e isso nós vamos
dar entrada pra querer saber e queremos, sim, que o Procurador
investigue quem passou as informações para o governador Flávio Dino.
Eu vou dar entrada. Então são esses os fatos: o governador Flávio
Dino recebe propina. O governador Flávio Dino é propineiro barato, é
ele que ainda vai lá, deputado Edilázio, pegar a mochilinha do dinheiro,
implora por senha... Aí ficamos imaginando, se lá, em Brasília, quando
o deputado era, deputado Edilázio, ele ficava exigindo propina para
ajudar na aprovação de projetos, o que ele não faz no governo do
Maranhão? O que ele não extorque das empresas maranhenses? Então
realmente isso não vai parar. O governador pode ficar aí no seu
trampolim de um lado para o outro, pulando de um lado para o outro,
dando entrevistas, falando, falando, falando, mas todo mundo sabe,
está na Lava Jato, não tem moral para falar de ninguém. Não tem um
pingo, um pingo, um pingo de autoridade para falar de ninguém. Só
vive para perseguir seus adversários políticos em uma sanha, uma
coisa ensandecida de ódio sem olhar para o próprio umbigo. É ele
achando que todo mundo é igual a ele. E não é! O governador Flávio
Dino é sempre muito pior do que os outros e é muito pior do que
muitos imaginam, só que está vindo à tona agora depois de eu estar
aqui dois anos e três meses, todos os dias nesta tribuna falando a
mesma coisa. Realmente para mim é uma pena e para os maranhenses
ter esse governador, mas poder mostrar para os maranhenses que esse
governador não é o que ele passou para a população realmente foi um
dia de glória, deputado Edilázio, para mim. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rogério Cafeteira pela Liderança do
Governo, por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa. Aqui ouvi atentamente o discurso do deputado
Edilázio, deputada Andréa. E aqui, deputado Edilázio, V. Ex.ª estava
fora na outra semana, então eu queria aproveitar a oportunidade para,
rapidamente, fazer uma colocação primeiramente sobre o projeto que
é colocado hoje em um contexto no qual o ex-deputado Flávio Dino
teria favorecido a Odebrecht ou teria se comprometido a fazer um
LOB pela Odebrecht. Veja bem, isso era um projeto, deputado Edilázio,
que traria segurança jurídica para a Odebrecht. Em que sentido?
Empresas americanas que trabalhavam em Cuba, à época, estavam
sujeitas a penalidades, e a Odebrecht e outras brasileiras estavam lá,
mas principalmente a Odebrecht estava com receio de que pudesse
sofrer uma condenação, deputado Edilázio, nos Estados Unidos, e
essa condenação seria executada no País. Esse projeto foi apresentado
por mais de 30 deputados, foi subscrito por mais de 30 deputados de
todos os partidos, inclusive pelo deputado aqui do Maranhão, um dos
que subscreveram o projeto foi o deputado Sarney Filho. No projeto
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não existe nada de errado, deputado Adriano. Ninguém recebeu dinheiro,
Deputado. V.Exa. espere sua vez de falar, porque ainda agora V.Exa.
cometeu, cometeu um ato falho e disse: não, está todo mundo no
mesmo time, está todo mundo na mesma situação.  Essa é a intenção de
V.Exa., colocar todo mundo no mesmo lugar. E a educação que eu tive
na vez passada com V.Exa., em que V.Exa. subiu aqui e deu um ataque,
eu não terei hoje. Então eu peço o comportamento de V.Exa., eu peço
o comportamento de V.Exa., que falou sob beijar mão de governo. Beija
mão de governo quem conhece muito é V.Exa., por que beijaram de
todos, todos os presidentes da república e de todos os governadores e
não estão beijando agora porque o Governador Flávio Dino não quer.
Porque se quisesse, vocês estavam lá. Senhor Presidente. E depois foi
lá para botar a notinha no jornal, para se justificar. A grande diferença,
Deputado Braide, é que quando os membros da oposição, Senador
Lobão, ex-governadora Roseana, Presidente Sarney, que aqui não faço
nenhum juízo de valor. Para mim, todos são honestos até que se prove
o contrário. Eu, Deputado Bira, não lembro sinceramente de ninguém
da base do governo ter subido aqui para acusá-los. Quando houve
operação na casa do sogro do Deputado Sousa Neto, o ex-secretário
Ricardo Murad, eu não vi, não lembro, se aconteceu, eu peço desculpas.
Mas não lembro de ninguém ter subido aqui para acusar. Ao contrário,
ouvimos as explicações. Não ouvi defesa por parte do Senador Lobão,
com exceção, tem que se fazer justiça, a Deputada Andréa Murad fez
a defesa, sim, uma vez do Senador Lobão, única exceção. O resto,
Deputado Braide, por estratégia de  defesa, ou qualquer que seja,  que
não cabe a mim julgar,  preferiram o silêncio,  diferente do Governador
Flávio Dino.  Falou que o Governador agora está usando a Mirante
para se defender. A Mirante, será que os proprietários   da Mirante
não tinham acesso a Mirante para fazer a sua defesa,? Será que eles não
podiam  ter usado a mesma  coisa  e com veemência  desmentido?  Eu
vi V. Exa., Deputado Braide, falar sobre a questão de processar   o
delator.  Eu não tenho a menor dúvida que isso ocorrerá, mas muitas
coisas para a gente fazer a gente não precisa anunciar. Eu tenho certeza,
convicção, tranquilidade total, Deputado,  que o tempo   é o senhor da
razão,  que o tempo vai mostrar  para todos  nós  quem está com a
verdade. Veja bem:  chega-se ao cúmulo aqui,  eu vejo - e às vezes a
gente tem... porque são muitas  realmente muitas informações,  a gente
lê  só uma manchete. E eu ouvi sobre a questão do Centro de Lançamento
de Alcântara citado aqui pelo Deputado Edilázio. Será que hoje é crime
ou errado, Deputado Braide, você defender os interesses do seu Estado,
a manutenção de um acordo internacional e as obras  de reconstrução
do Centro de Lançamento de Alcântara? Será que esse que é o crime
que o Governador cometeu? Eu gostaria, Senhor Presidente,  gostaria
de contar com a paciência de V. Exa., rapidamente, só   para eu concluir
a questão do projeto. Então, Deputado, foi colocado  voltando ao
projeto original,  eu me desviei, perdão . Foi designado o Deputado
Flávio Dino como relator, esse relatório, Deputado Edilázio, nunca foi
feito e diferente do que quiseram colocar, o ex-deputado Flávio Dino
diz que iria indicar o próximo relator. Primeiro, se eu estivesse fazendo
uma negociação, Deputado Edilázio, eu teria entregado a mercadoria.
Se eu era o relator por que eu não relatei? Por que eu não coloquei em
pauta para votar? É simples, será que a Odebrecht é tão inocente
queria pagar alguém por um serviço não prestado? E, veja bem, quem
determina a relatoria é presidente de CCJ e, mais, na Câmara Federal,
no encerramento de uma Sessão Legislativa, de um mandato dos quatro
anos, Deputado Rafael, se um determinado projeto não foi votado, ele
vai automaticamente para o arquivo, ele é arquivado e foi o que aconteceu
com esse projeto, foi desarquivado depois, em 2011, e até hoje não foi
votado. Então, veja bem, é um exercício de muita imaginação achar que
alguém, dentro dessas circunstâncias, dentro dessa verdade e isso não
se contesta, alguém iria receber alguma coisa. Então, veja bem, eu falo
aqui e V. Ex.ª colocou sempre esperando que seja esclarecido, Deputado
Edilázio, lógico fazendo a crítica pela sua posição de oposição, mas eu,
de forma nenhuma, poderia deixar de fazer o contraditório e lhe dizer
que a nossa tranquilidade e a do Governador é total sobre o caso,
porque existe zero chance de se comprovar alguma coisa, zero chance,

porque não existiu, simplesmente por isso. E ,veja bem, aqui o Deputado
Braide também falou de críticas a Lava Jato. Aqui não é uma questão,
Deputado, de criticar a Lava Jato, mas é de alguns momentos a Lei ser
transgredida em nome da Justiça. E aí a gente poderia, eu não sou
advogado, mas V. Ex.ª sabe que em vários momentos aconteceu isso,
direito de defesa cerceado, alguns exageros em aplicação de penalidades.
Então, aqui não vai de forma nenhuma a crítica a Lava Jato e tenho
certeza de que o Governador também não, mas sim a politização dela.
Infelizmente, quem está sofrendo tudo isso somos nós, nós que eu
digo a classe política, porque é colocado todo mundo, Deputado, tem
29 Deputados Federais e 26 ou 29 também Senadores, mais ou menos
o mesmo número, e nós hoje somos colocados todos na mesma situação.
O mais próximo que a gente pode ter passado na Lava Jato foi no
posto de combustível ou para abastecer na PETROBRAS ou para
lavar o carro, mas hoje está todo mundo colocado na lama, como se
todos tivessem algum ato ilícito cometido, é impressionante, Deputado,
e outro dia eu fiquei, realmente me tocou e eu sei que V. Ex.ª tem uma
vida familiar muito intensa e eu vi, a gente estava no quarto e na
televisão e eu ouvi Globo News, e a Globo News fazendo aqueles
elogios de sempre aos legisladores do país. Eu vi a cara da minha filha
quando estava falando de Deputado, e é muito triste a gente ter uma
função tão importante sendo jogada na lama e colocando todos no
mesmo patamar. A minha vida pública eu quero que mais na frente
meus filhos sintam orgulho do que eu fiz e não sintam vergonha, porque
isso é o que a imprensa hoje está nos impondo. Hoje você chega a um
lugar em determinada viagem, deputado, o senhor não quer nem ser
chamado de deputado, porque automaticamente já se vincula à
corrupção. Então, só para encerrar e me perdoem até esse desabafo
aqui, eu tenho certeza de que com o tempo as verdades serão postas e
nós teremos a tranquilidade de continuar o governo, tenho certeza
absoluta, convicção absoluta de que o governador Flávio Dino não tem
nada a temer. Então a verdade vai ser colocada e vida que segue. Muito
obrigado.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Senhor
Presidente, pela ordem. Eu gostaria de usar o Tempo da Liderança do
Partido Verde.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Adriano Sarney pelo Partido Verde,
por seis minutos. Gostaria de solicitar à galeria que não se manifestasse,
por gentileza. Vossa Excelência tem e todo mundo tem o direito de
falar, mas o Regimento proíbe manifestação de apoio ou de protesto
contra deputado nessa galeria. Então, eu peço que respeite sob pena de
eu pedir para a segurança retirá-lo do ambiente.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente, senhoras e senhores
deputados, galeria, imprensa, servidores desta Casa, telespectadores
da TV Assembleia, internautas, maranhenses. Eu na verdade subi nesta
tribuna para tratar de um assunto do município de Amarante, mas eu
vou utilizar, infelizmente, um minuto para rebater uma questão dita
agora há pouco ao líder do governo, deputado Rogério Cafeteira, que
infelizmente atuou de forma um pouco infantil nesta tribuna dando um
chilique, porque me acusou de tê-lo acusado de ser um “beija-mão”.
Bom, deputado Rogério Cafeteira, da última vez eu o chamei de “beija-
mão” porque todos os governos que passam ele está do lado do governo.
Então para mim, quem não tem posição é “beija-mão”, é isso! Eu estou
sendo bem claro e estou sendo bem coerente com as minhas ideias. Se
o deputado Rogério Cafeteira hoje beija a mão do governador Flávio
Dino e ontem ele beijou a mão da governadora Roseana Sarney, ele não
tem a mínima possibilidade de subir a esta tribuna para falar mal da ex-
governadora Roseana Sarney. Ele não tem como subir a esta tribuna
para falar mal do deputado Sarney Filho porque quem está sendo
acusado pelo delator de receber “Caixa 2” em relação àquele projeto de
lei é o governador, ex-deputado federal Flávio Dino, por ter vendido a
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relatoria daquele projeto de lei. Agora, eu estou acusando, eu estou
dizendo que ele vendeu ou que ele fez? Não, não estou fazendo isso.
Não estou. Mais uma vez repito aquela minha última manifestação:
não estou usando a mesma régua que o Flávio Dino usou no passado
para acusar o grupo político do qual faço parte. Então não se pode,
Deputado Rogério Cafeteira, querer incluir o nome do Sarney Filho em
uma questão em que um delator simplesmente não relatou o nome dele,
não falou o nome dele. Quem acusou, quem o delator acusou foi o ex-
deputado Flávio Dino, que vai ter que se defender. Quando eu disse,
em aparte ao Deputado Edilázio Júnior, que estão todos na mesma
situação, sim, estão todos na mesma situação: a ex-governadora Roseana
Sarney, o ex-presidente José Sarney, o Governador Flávio Dino, estão
os três na mesma situação. A governadora Roseana Sarney... quer dizer,
mais ou menos na mesma situação, porque a governadora Roseana
Sarney foi investigada e foi arquivado o processo contra ela. O
Governador Flávio Dino está sendo denunciado pelo Ministério Público
e agora está aguardando o STJ receber, ou não, a denúncia. E o ex-
presidente José Sarney está sendo investigado pelo STF. Ou seja,
estão todos na mesma situação, tirando a Roseana Sarney, que já saiu
da Lava Jato. Agora quem permaneceu na Lava Jato é o Governador
Flávio Dino e o ex-presidente José Sarney que estão na Lava Jato na
mesma situação. Bom, se eu tenho a coragem de falar dessa forma,
porque eu estou buscando a verdade, que eu poderia muito bem não
mencionar o nome do José Sarney, que é meu avô. Muito bem, isso
dito, eu acho que eu deixei as coisas muito claras aqui. E repito mais
uma vez, eu tenho coerência de subir aqui e dizer: nunca procurei
Flávio Dino, não sou do grupo de Flávio Dino e não quero saber de
Flávio Dino. Agora, quem no passado foi Roseana e foi grupo Sarney
não pode hoje vir aqui e falar mal do grupo Sarney, não tem autoridade,
não tem legitimidade para isso. Então já esgotou meu tempo da liderança.
Vou retornar para falar sobre o município de Amarante no tempo do
Partido Verde. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Bloco Parlamentar de Oposição.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, eu fui citado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Declina. Deputado Rogério, V. Exa. quer tratar
de algum assunto?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, pela Ordem. O Deputado Rogério Cafeteira vai usar o
tempo da liderança do Bloco Unidos pelo Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Acabei de chamar, Deputado. De fato, pulei o
Bloco Parlamentar Independente, que chamarei logo seguida ao
Deputado Rogério, que vai usar o tempo da liderança do Bloco Unidos
pelo Maranhão. O bloco de V. Exa. creio que seja o próximo.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores e senhoras deputados.
Eu ouvi aqui, e, às vezes, realmente, a gente tem a mania de medir os
outros pela nossa régua. Eu acho que deve ter, Senhor Presidente, os
vídeos de sessões passadas. Eu gostaria se alguém se interessasse, de
falar em chilique, que visse na semana passada a última sessão, o
Deputado Adriano Sarney, dando “piti” aqui em cima. Inclusive, ouvi
o galo cantar, não sabia onde e pegou a carapuça e meteu na cabeça,
veio correndo do gabinete para vestir a carapuça aqui que não era para
ele. E eu ainda mandei uma mensagem de texto dizendo: “olha, deputado,
eu sempre tive respeito pela sua família e procure as notas, que, em
momento nenhum, acusei ninguém”. Mas V. Exa., Deputado Adriano,
achou ruim até se eu faço assim, veio criticar, Deputado Bira, que eu

não posso me encostar aqui, veio criticar pela minha escolha como
líder do governo. Deputado, vocês não conseguem se unir para conseguir
um líder de Bloco de Oposição, porque todo mundo quer ser líder . E
aí quer determinar quem é que o governo vai escolher para líder do
governo do governador. Então, olha, uma sugestão que eu lhe dou:
cuide da sua área, que o governo cuida da dele. Sobre beija mão, deputado.
Se eu beijasse mão de alguém, eu não teria junto com o Deputado
Edilázio, que, apesar de estar hoje na Oposição firme, nunca foi,
queridinho do palácio como podem muitos imaginar. Inclusive aqui eu
queria recordar, Deputado Edilázio, uma reunião que tivemos na Casa
do ex-candidato Edison Lobão Filho, no dia eu e V. Ex.ª fizemos um
desabafo, que interessante naquele dia, lá não estava o deputado
Adriano, não estava o deputado Victor Mendes, não estava a deputada
Andréa e nem o deputado Sousa Neto, puxa V. Ex.ª não foi convidado
para a campanha do governador do seu time, imagina, não estava o
ilustre deputado Roberto Costa, por que eu estou citando esses,
deputado Edilázio? Porque foram os que fizeram parte do governo, os
que foram acarinhados pelo governo, mas na hora em que viram o barco
afundando, foram os primeiros que pularam, V. Ex.ª eu tenho certeza,
deputado, que fez campanha assim como eu e fui até o fim, porque eu
sou leal, eu não sou desleal, eu tenho posição, é bem diferente, porque
se a questão do deputado Adriano é dizer porque eu era da base de
apoio da governadora e agora não sou mais, eu tenho duas justificativas:
primeiro, ela disse que estava se aposentando, deixou um caminho
livre não só para mim, mas como para todos, agora, deputado Bira, eu
não bati continência para regime militar, eu não pintei cara para a nova
República, eu não dancei dancinha do passarinho para o governo tucano,
eu não levantei bandeira vermelha para o governo do PT, eu não tive
aqui ao lado de todos os governadores, então não vamos por esse
caminho, porque não é um caminho confortável para um debate,
deputado. A história não é favorável para esse tipo de debate, de
argumentação de V. Ex.ª. A história mostra que, se alguém é especialista
em beijar mão, é o grupo de V. Ex.ª. Era o que eu tinha a dizer, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Bloco Parlamentar Independente, agora sim.

O SENHOR DEPUTADO VINICIUS LOURO - Senhor
Presidente, deputado Vinicius Louro pelo Tempo da Liderança.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Vinicius Louro, eu vou conceder a V.
Ex.ª logo após a ida do deputado Wellington que já está se deslocando
para a tribuna. Deputado Wellington por oito minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha os
nossos trabalhos na Assembleia Legislativa no Estado do Maranhão e
difunde as nossas ações no parlamento estadual, internautas,
telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia e que Deus seja louvado. Senhor Presidente,
vivemos uma crise sem precedentes na história do Brasil, uma crise
política, econômica e uma crise ética, moral, de valores, mas será tema,
será pauta de um próximo pronunciamento do deputado Wellington,
até porque já está passando da hora da pauta que eu vou tratar no
Tempo dos Blocos, agora no tempo do Bloco Independente. Eu quero
pautar esses oito minutos e já pedir ao presidente também que me
conceda logo para que eu desocupe a tribuna, os cinco minutos da
liderança. Qual o tema que eu preciso tratar neste momento? Da
incompetência do gestor público municipal de São Luís. Tratar, nesses
próximos minutos que eu tenho, sobre os 100 dias de desgoverno, de
propaganda enganosa e da incompetência do atual gestor de São Luís,
o prefeito Edivaldo Holanda Júnior. A população de São Luís foi
ludibriada, foi enganada. Nós observamos nas redes sociais, nós
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observamos que alguns prefeitos eleitos ou reeleitos estão fazendo
referência aos seus 100 primeiros dias, ao contrário do prefeito Edivaldo
Holanda que sumiu, desapareceu. Ao mesmo tempo em que o prefeito
Edivaldo Holanda sumiu da gestão, sumiu de São Luís, tem aparecido
em eventos do PDT, do PCdoB pelo interior do estado afora. No
penúltimo final de semana, o prefeito Edivaldo Holanda abandonou a
cidade, que está jogada, cheia de lixo, jogada em muitos lugares aos
urubus, e estava participando de um evento no interior do estado
fazendo política, ou seja, senhoras e senhores, deputado Edilázio, a
preocupação não é com a população, a preocupação não é com a cidade
ou com o estado, a preocupação é com a manutenção do poder.
Vergonhosamente, vexatoriamente, é a manutenção do poder. É ocupar
o poder e se manter no poder. E quem está falando isso é um deputado
que tem independência no mandato, tem independência no parlamento.
Fui eleito pelo PPS na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
e não fui buscar guarida, Deputado Eduardo Braide, no PCdoB, no
poder, no Governo do Estado. Não mudei de partido me aproximando
do poder e do Governo do Estado. Tenho independência nas minhas
ações, no mandato, o qual eu exerço com responsabilidade em defesa
da população, em defesa do povo do meu querido Estado do Maranhão.
Tenho orgulho de ser deputado, não tenho vergonha em ser deputado,
tenho orgulho de ser deputado. E somos a favor da investigação, que se
apurem todos os fatos, todas as denúncias. Mas, como havia anunciado
no início, eu quero retratar a incompetência do atual gestor, do atual
Prefeito de São Luís. Vamos relacionar alguns tópicos. Educação. O
que Edivaldo prometeu em 2012, passaram quatro anos, renovou as
promessas enganosas, as propagandas mentirosas e ele disse que
efetuaria a manutenção e reforma de todas as unidades escolares da
rede municipal pública de ensino. Uma vergonha. Ridículo. Um absurdo.
40 escolas estão em estados deploráveis. No dia 27 de março, Deputado
Edilázio, em uma escola, o teto desabou. No dia 30 de março, três dias
depois, outra escola com o mesmo comprometimento. E o que o
Edivaldo falou durante a campanha: “reforma de todas as escolas e
construções de creches, sala de pré-escolas para crianças de 03 a 05
anos.” Senhoras e senhores, o Prefeito Edivaldo Holanda deveria ter
vergonha na cara. Vergonha na cara, na cara de pau. Infelizmente, às
vezes, eu exagero em alguns termos, porque a revolta não é minha, a
revolta é da população. No dia 13 de abril, quinta-feira passada, eu
estive na Cidade Operária, em frente à creche da Cidade Operária,
onde seria a creche da Cidade Operária. E alguns ainda defendem o
Prefeito. Vergonhosamente deveria colocar a mão na consciência. Alguns
blogs, jornais, alguns que se beneficiam da desgraça alheia, alguns que
se beneficiam da desgraça dos mais pobres, pais e mães de família que
não têm onde colocar os seus filhos para estudar. O Prefeito prometeu
25 novas creches, não construiu nenhuma até agora. Não entregou
nenhuma até agora. Na creche da Cidade Operária, ele já recebeu um
milhão, seiscentos e noventa e cinco mil reais do FNDE – Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação. Está lá jogada. Em um
lugar em que nós deveríamos encontrar crianças, pelo menos depois do
dia 13 de abril, que seria a data da inauguração, encontramos lixo e
urubus. Onde está o PDT para defendê-lo? Onde está aqui quem aqui
fez campanha para o Prefeito Edivaldo Holanda para defendê-lo? A
população foi enganada. A população foi enganada com propaganda
enganosa, com estelionato eleitoral. Contando com a morosidade na
Justiça para que ele pudesse ter o seu mandato cassado, podia ter pelo
menos discernimento, vergonha na cara e entregar a gestão da Prefeitura
de São Luís. O prefeito Edivaldo Holanda não tem competência para
gerir uma cidade com um milhão e setenta três mil habitantes. Não têm
competência. O desastre em todas as áreas, e estou falando de educação.
Logo no início de janeiro, deputado Eduardo Braide, nós ficamos
estarrecidos com uma cena vexatória, pais e mães de família na fila
aguardando uma vaga para matricular os filhos e o secretário de Educação
incompetentemente vai à imprensa e diz: “Estamos fazendo uma lista”.
Lista basta a da Odebrecht! Lista basta a OAS que está chegando.
Fazer uma lista para matricular as crianças da nossa cidade? Porque
não tem creche. Porque não foi construída nenhuma creche. Falando de

saúde, os hospitais Socorrão I e Socorrão II continuam com filas. O
desrespeito à população que precisa da saúde pública. A mesma
vergonha continua no Centro de Marcação de Consultas. Infraestrutura,
São Luís não tem uma passarela, senhoras e senhores, não tem uma
passarela. Uma única passarela!  A cidade vive alagada nesse período
de chuva. Nada foi feito para corrigir e todos os paliativos são feitos e
agora após a chuva, em outro lugar ocasionalmente, limpeza de galeria,
mas nada foi feito na cidade, nos últimos quatro anos, e o prefeito já
está entrando para o quinto ano. Ridícula a situação no retorno da
Cidade Operária, retorno da Forquilha. Pronto, vou falar da Forquilha.
Ridículo o retorno da Forquilha, o tempo que se gasta diariamente para
se locomover em São Luís. Prometeu o elevado da Forquilha e o elevado
do Calhau, vai passar em banho-maria, enganação total. Para prometer,
para se eleger é muito fácil, que vai construir elevado, depois que
assume não tem condições técnicas, não tem viabilidade, não tem como
indenizar os moradores próximos da região, enfim, propaganda
enganosa para se manter no poder. Mobilidade urbana, fizemos a
denúncia ontem da falta de respeito com os estudantes na recarga do
passe. As avenidas estão padecendo e a população pela falta dos radares
e dos sensores, recolheram todos por falta de pagamento. Meio
ambiente, a cidade tem um número exagerado, altíssimo de animais
abandonados nas ruas de São Luís. É ridículo, beira ao ridículo a
quantidade de animais abandonados em São Luís, o descaso com a
saúde pública e o descaso com os animais. Nós somos defensores dos
animais, temos uma pauta em defesa dos animais e nós ficamos
deverasmente tristes com a situação, com a forma como o prefeito
Edivaldo Holanda trata os animais da nossa cidade. Geração de emprego
e renda: São Luís perdeu postos de emprego nos últimos dois anos, e
não se faz nada para gerar emprego e renda no nossa cidade. O turismo
abandonado, a nossa Litorânea abandonada, o nosso Centro Histórico
abandonado. Como é que podemos atrair turistas para São Luís se o
nosso Centro Histórico está abandonado? Cultura: a falta de respeito
à cultura local, a falta de pagamento a todas as atividades culturais
tanto no Carnaval como na Semana Santa e nas festas juninas. Já
solicitamos uma audiência pública, vamos definir a data, mas será no
mês de maio, para tratar sobre a cultura no estado do Maranhão, a
cultura em São Luís. Esporte e lazer: entregaram o Nhozinho Santos às
coxas, aos trancos e barrancos, não tem iluminação, o campo está em
péssimas condições. Para concluir, Senhor Presidente, só falar da
segurança pública. Ah, não é responsabilidade do prefeito de São Luís,
mas ele é um omisso, um covarde. Mais de 500 roubos e furtos de
veículos na nossa capital, mais de 300 roubos e furtos dentro dos
ônibus. A cidade está literalmente sem segurança. Nunca fez uma
reunião com o secretário de Segurança Pública, com o governo do
Estado. Como está a parceria com o governo do Estado?! Só para
finalizar, Senhor Presidente, a Zona Rural de São Luís. Fala-se tanto
em melhorar o IDH do Estado do Maranhão, mas a zona rural de São
Luís tem lugares, tem bairros, tem setores que estão muito pior do que
muitos bairros pelo interior do estado. A zona rural de São Luís é a
prova do descaso, do abandono e da falta de respeito com a população
de São Luís. Na manhã de hoje, enquanto muitos prefeitos estão fazendo
propagando dos seus 100 primeiros dias, eu estou hoje apresentando
os 100 dias de descaso, de desgoverno, da falta de compromisso do
prefeito Edvaldo Holanda com a sua população e com a sua cidade.
Nós estamos à mercê da sorte, nós estamos à mercê do acaso. Prefeito
Edivaldo Holanda, faça um favor para a sociedade, para a população
ludovicense e peça para ir embora. O pior de tudo, deputado Eduardo
Braide, é que, se hoje o prefeito resolvesse entregar a gestão, não sei o
que seria de São Luís, talvez ficasse pior, porque o vice-prefeito nem
vice-prefeito é, está também à frente do Sindicato dos Professores,
vergonhosa e vexativamente. O vice-prefeito também não faz nada
pela população de São Luís, pela cidade de São Luís, porque ele está
defendendo os interesses não do sindicato, não dos professores, mas
sim o sindicato pessoal do PCdoB e ligados ao governo do Estado do
Maranhão. Solicitamos, na manhã de hoje, a benevolência, a misericórdia
de Deus para com este homem público, porque a Bíblia nos diz que
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nós devemos orar pelas autoridades, então hoje quero pedir a Deus a
complacência, a misericórdia sobre as nossas autoridades, governo do
Estado e Prefeitura de São Luís, porque parece que enterraram um
bode e a situação está cada vez pior. Que Deus abençoe a todos e
obrigado pela atenção.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Bloco Parlamentar de Oposição. V. Ex.ª,
Deputado Vinícius Louro, pode utilizar a tribuna por cinco minutos
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários desse Poder. Senhor Presidente, o que me traz aqui hoje e
de forma feliz, alegre, contente, é que agora, na última quarta e quinta-
feira, na região do Médio Mearim, nós entregamos, eu e o ex-deputado
Raimundo Louro, 40 mil quilos de peixe na região do Médio Mearim.
Entregamos, na cidade de Pedreiras, oito mil quilos de peixe; em Trizidela
do Vale, quatro mil quilos de peixe; em Bernardo Mearim, três mil
quilos de peixe; Lago dos Rodrigues, quatro mil quilos de peixe; Poção
de Pedras, quatro mil quilos de peixe; Esperantinópolis, quatro mil
quilos de peixe; Igarapé Grande, cinco mil quilos de peixe; Lima
Campos, quatro mil quilos de peixe; Peritoró, três mil quilos de peixe;
São Raimundo Doca Bezerra, mil quilos; e São Luís Gonzaga, mil
quilos. Isso, Senhor Presidente, a gente vem de forma íntegra falar e
fazer uma prestação de contas na Casa do Povo, porque isso nós já
fazemos há dezesseis anos na região do Médio Mearim, Deputado
Rafael Leitoa. Então são gestos esses que chegam à população mais
carente, gesto esse que chega às pessoas humildes que realmente
precisam daquele pescado, porque nós como autoridades políticas e,
hoje, deputado estadual, a gente vem dando atenção e o carinho ali e
atenção para o povo. Eu falo isso, porque, como eu já disse aqui, isso
se iniciou desde a época do ex-prefeito Raimundo Louro, que naquela
época, já antes mesmo de ser prefeito, já fazia esse gesto na Semana
Santa. Continuou ele como deputado estadual e a gente deu continuidade
também para que pudesse realmente o pescado chegar às pessoas que
mais precisavam. E lá em Pedreiras nós tivemos toda uma equipe que
nos ajudou. E eu quero agradecer toda essa equipe que fez essa parceria
e entregou esses peixes com a gente nessas cidades. Em Trizidela do
Vale, nós tivemos o apoio do prefeito Fred Maia, prefeito empreendedor,
prefeito trabalhador, que deu também a cesta básica, que nós
complementamos com peixe. Em Bernardo do Mearim, nós tivemos a
parceira com a Prefeita Eudina Costa, mulher guerreira, arguida que
num momento de dificuldade também deu suas cestas básicas no
município de Bernardo do Mearim. Em Lago dos Rodrigues, tivemos a
parceria com Prefeito Adjacir, Valdemar das Serrarias. Pessoas essas
que também sempre tiveram o carinho e atenção popular para aquele
povo de Lago dos Rodrigues. Em Poção de Pedras, tivemos a parceria
com o Prefeito Júlio Cascaria, prefeito esse que teve e tem uma aceitação
popular pelo o seu trabalho e pela sua honestidade junto à prefeitura
de Porção de Pedras. Em Esperantinópolis, tivemos a parceira com o
Dr. Raimundinho, com o João do Potó do sindicato, todos ali dos
sindicatos rurais de Esperantinópolis com os vereadores de
Esperantinópolis que estiveram ali também junto com a gente. Em
Igarapé Grande, tivemos a parceria com o vereador Tarcísio Neto, com
a vereadora Rosane, com o ex-prefeito Bruno Breado e com o ex-
prefeito Breado, que também sempre deu atenção popular, mesmo
hoje estando fora da prefeitura, mas o carinho popular por aquele
grande homem, um grande  ex-prefeito onde nos pediu e nós atendemos
e esta parceria foi junto com ele. Em Lima Campos, tivemos a parceria
com o Prefeito Jailson Fausto, prefeito este que está transformando
Lima Campos, onde seu próprio slogan já fala: “cidade em progresso”.
E toda sua equipe onde estava lá presente também o secretário de
Educação, a secretária de Assistência Social dando total apoio. E, em
Peritoró, nós estivemos lá entregando peixe com Ana do Chico Branco,

com o vereador Sales, com o Dr. Júnior, que foi candidato a prefeito e
mesmo assim junto com a gente, ajudando e essa parceria que fez os
peixes chegarem até a população mais carente, levando ali as suas
senhas para que viessem buscar o seu peixe. Então, Senhor Presidente,
eu fico muito feliz de estar fazendo esta explanação aqui, de estar
falando para todo o Maranhão, fazendo esta prestação de contas,
porque esse gesto nós já fazemos há 16 anos, nós não fazemos esse
gesto só em época de eleição e, diga-se de passagem, desde a época
mesmo quando nós assumimos como deputado estadual todos os
colegas deputados sabem desse nosso gesto da Semana Santa e, às
vezes, eu não venho me enaltecer com o gesto da Semana Santa, porque
eu vejo que o simples peixe que a gente entrega ali, mas tem pessoas
que é muito importante aquele pescado. Imaginemos nós aqui que hoje
no momento de crise e dificuldade tanto para as pessoas da classe
média, mas imaginemos nós ali as pessoas que realmente estão, que
não tem um arroz, que não tem o feijão, que não tem a carne, que não
tem o peixe e receber aquela sacola cheia de peixe, uma cesta básica,
realmente, você vê as pessoas ansiosas para receber, nas filas, às vezes,
até não cumprindo a fila, mas para ter a ansiedade de chegar e pegar a
cesta básica. Então, eu fico muito feliz e agradeço aqui a Deus pela
oportunidade de mais um ano contribuir para essas pessoas carentes.
Meu muito obrigado, Senhor Presidente, é com isso que eu me encerro.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Partido Verde, Deputado Adriano Sarney, por 6
minutos.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, senhoras e senhores
deputados, deputadas. Retorno agora a esta tribuna, agora sim, para
tratar do concurso público que aconteceu no Município de Amarante
do Maranhão, no ano de 2016. Esse concurso público que todos nós
sabemos é uma obrigação das prefeituras para que contrate o máximo
de funcionários concursados, os substituindo por contratados e por
funcionários comissionados. Todos nós sabemos que essa é uma
orientação do Ministério Público e das Prefeituras, de uma forma geral,
para dar mais, vamos dizer assim, eficiência para a máquina pública.
Então o que ocorreu em Amarante foi esse concurso público, em 2016,
para os cargos, principalmente de vigia, auxiliar de serviços gerais,
enfermeiro, professor nível I e biólogo, dentre outros cargos. Esse
concurso público foi feito de forma muito eficaz, e após, logicamente,
como todos os concursos públicos, houve ainda algumas contestações
na Justiça que foram posteriormente dirimidas. Temos aqui inclusive
uma decisão do juiz da Comarca de Amarante que mantém inalterado
todo processo desse concurso público que aconteceu em Amarante,
em 2016. Então a situação se normatizou completamente no que diz
respeito à contratação por via de concurso público. Inclusive a ex-
prefeita Adriana, obedecendo a essa decisão também da Justiça, em 16
de dezembro, convocou todos os servidores que passaram no concurso
público para fazerem exames médicos e, consequentemente, deu posse
a esses funcionários, a esses servidores, aos novos servidores da
Prefeitura de Amarante. Muito bem, quando do dia 02 de janeiro de
2017, já na nova gestão municipal, com a nova prefeita, a prefeita Joice
Marinho não aceitou, vamos dizer assim, o concurso público. E aí ela
simplesmente não acatou essa convocação contratando, assim, os
aliados políticos da nova prefeitura, ignorando completamente o
concurso público que foi feito em 2016. Então um verdadeiro absurdo
que prejudicou centenas de pessoas que passaram no concurso público,
que estão aguardando para serem chamados novamente para seus
postos, pois já foram empossadas e estão aguardando a devida
convocação. Muito bem. A nova prefeita, que não quer de forma alguma
aceitar esse concurso público, judicializou o caso que agora está na
mão também, novamente, da Comarca de Amarante. Então precisamos
ter essa definição por completo. Nós estamos aqui mexendo com a
vida de centenas e centenas de pessoas que passaram de forma correta,
que estudaram para o concurso público e que passaram nesse concurso
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público, que estão aguardando uma definição, uma segurança jurídica
no que diz respeito a esse concurso público. Então é importante, e
aqui faço um apelo tanto para a Justiça, para a Comarca de Amarante,
quanto também para a atual prefeita que está lá, para que ela cumpra a
decisão, cumpra assim a prova que foi feita em 2016, que dê posse
efetivamente e que coloque essas pessoas para seus postos de serviço
para que essas pessoas comecem a trabalhar, o mais rápido possível,
no município de Amarante. Estamos de olho, estamos ativos aqui na
Assembleia Legislativa e vamos aguardar o desfecho de tudo isso. Em
breve, certamente, faremos uma visita também a Amarante para fazer
uma audiência pública in loco para que a gente possa discutir toda essa
questão e assegurar que esses concursados, que passaram no concurso
público, sejam efetivamente empregados na prefeitura. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA – Deputado Othelino Neto por  10 minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, regimentalmente, não tem mais quórum. Deputado
Rafael Leitoa, regimentalmente não  tem mais quórum. Pela primeira
vez, V. Exa., semana passada, estava presidindo a sessão e eu solicitei
para utilizar a tribuna e V. Exa. me invocou o Regimento Interno. Um,
V.Exa.; dois, Deputado Othelino; três, Deputado Wellington; e quatro,
Deputado Adriano Sarney. V. Exa. não pode rasgar o Regimento dessa
forma, até porque não pode ter dois pesos e duas medidas.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA – O Deputado Othelino já estava inscrito, Deputado
Wellington, assim que o Deputado Othelino se pronunciar, nós
encerramos a sessão.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Então quer dizer que quem estiver inscrito, mesmo que não tenha
quórum pode dar continuidade, Deputado Rafael Leitoa, é isso que o
senhor quer dizer?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA – O Deputado Othelino vai usar o tempo e, em
seguida, a gente encerra a sessão, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Eu não quero ser deselegante com V.Exa., mas V.Exa. rasgou o
Regimento...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA – Deputado Wellington, semana anterior, acho que
mês passado, só tinham quatro deputados e V.Exa. usou a tribuna sem
problema nenhum.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Dois pesos e duas medidas com todo o respeito, Deputado Othelino.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente Deputado Rafael Leitoa, o Deputado
Wellington fez uma intervenção. Tenho certeza que não foi de má
vontade. Começo, Deputado Wellington, fazendo um breve comentário
sobre algumas de suas palavras com relação ao prefeito Edivaldo
Holanda Júnior. Primeiro, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior foi à
Barra do Corda participar de um evento no fim de semana no seu
horário de descanso. E é de direito de todo qualquer político participar
de atividades políticas, seja da política do seu município, ou seja, da
política estadual. Prefeito Edivaldo é prefeito da capital, é um militante
político, foi, inclusive, deputado federal e é absolutamente legítimo
que ele participe. Me estranha até V.Exa. um deputado que anda muito
o Maranhão, criticar quando um político sai da sua cidade para fazer

política. Aliás, fazer política é algo positivo. É muito bom que os
nossos políticos sejam além, que os nossos políticos que são gestores
municipais sejam além de gestores, sejam também militantes políticos.
Com relação à sugestão de V. Ex.ª de que o Prefeito deixe a Prefeitura.
É até desrespeitoso com a população de São Luís. O Prefeito foi
reeleito pela maioria da população. É vontade do povo de São Luís. A
maioria do povo de São Luís foi que reelegeu o Prefeito. E se em algum
momento o Prefeito tivesse que se ausentar e, aliás, ele está em São
Luís, eu estive este mês duas vezes com o Prefeito no gabinete dele. O
Prefeito não está escondido. Está administrando uma cidade com
problemas, evidentemente, problemas esses que são agravados no
inverno. Mas ele está presente, em nenhum momento sumiu. Está no
seu gabinete despachando todos os dias. Quando não está no seu
gabinete, está na rua. Essa sugestão de que o Prefeito peça para sair,
nem combina com a postura sempre equilibrada que V. Ex.ª tem. E se o
vice, ocasionalmente, precisasse assumir - e todos sabem que
constitucionalmente a função do vice-prefeito ou do vice-governador
ou do vice-presidente da República é substituir eventualmente o titular
do cargo quando for necessário ou em definitivo, quando houver a
vacância do cargo - mas se em algum momento o Prefeito precisar
ocasionalmente se ausentar por alguns dias, se tem alguém preparado,
equilibrado para responder pela Prefeitura durante aquele período é o
Vice-Prefeito Júlio Pinheiro. Mas o Júlio Pinheiro foi eleito Vice Prefeito
da capital e cumpre com muita decência o mandato de vice-prefeito,
inclusive em todo e qualquer, na grande maioria dos eventos da
Prefeitura de São Luís está lá presente o Júlio Pinheiro, participando
do evento na condição de vice-prefeito. Isso quando não está, inclusive
representando o prefeito por conta de algumas coincidências de horário,
o prefeito em um evento, o vice-prefeito em outro. Mas não podia
deixar de me pronunciar sobre algumas palavras dos colegas deputados
ainda com relação a esses episódios decorrentes da Operação Lava
Jato. Eu, reiteradas vezes disse nesta tribuna que a Operação Lava
Jato é necessária para o Brasil. O Governador Flávio Dino disse isso,
inclusive na imprensa nacional, Deputado Wellington, defendeu a Lava
Jato, falou que era importante, que o trabalho que o Juiz Sérgio Moro
estava presidindo à frente da Lava Jato é importante para o Brasil,
para que nós possamos realmente passar o país a limpo e combater a
corrupção. Mostrar que a impunidade ela não é mais regra e que a lei
existe para todos. Isso o Governador disse aqui, disse nas suas redes
sociais, disse na Folha de São Paulo, disse no Estadão, disse na Globo
News. Foi lá e falou para o Brasil inteiro essa opinião, assim como nós
criticamos quando entendemos que houve excesso, quando entendemos
que o juiz Moro cometeu excesso, quando percebemos que ele estava
exorbitando as suas atribuições de juiz. E, repito aqui um caso que já
citei, quando grampeou a Presidente da República, aquilo foi
flagrantemente ilegal. Não se pode grampear Presidente da República,
a menos que houvesse permissão do Supremo Tribunal Federal. Aquilo
teve um objetivo político quando foi grampeado e divulgado, inclusive
isso foi criticado por Ministros do Supremo Tribunal Federal quando
foi não só feito o grampo, como foi divulgado de forma ilegal aquele
grampo envolvendo a então Presidente da República, Dilma Rousseff,
e o ex-Presidente Lula. Os excessos cometidos pela Lava Jato, o que
pode acontecer com isso é que este trabalho que vem sendo feito e que
tem sido útil ao País, os excessos podem jogar a operação fora. Juristas
já têm advertido que quando se cometem excessos, quando se faz
vazamentos seletivos não autorizados pela Justiça, isso pode
comprometer lá na frente provocando inclusive nulidade de vários
atos dessa operação. Não é isso que nós desejamos, nós desejamos que
operação chegue ao seu desenrolar, que os culpados sejam punidos,
que todos sejam punidos. E agora faço um breve comentário sobre as
sugestões que o Deputado Braide fez quanto à celeridade, o maior
interessado que a apuração seja feita de forma célere é o Governador
Flávio Dino, que é um homem honrado, um homem decente, que se viu
em um determinado momento sendo colocado sob suspeita, ele próprio
já disse que quer que apure rápido para que a verdade se restabeleça e
ele não fique nesta vala comum, que é sonho de muitos pegar e
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transformar todos os diferentes em iguais. E eu bato no peito, Deputado
Bira, digo que bato no peito com toda convicção de que o governador
Flávio Dino é um homem sério que não teme investigações e que, em
nenhum momento, agrediu o Judiciário ou o Ministério Público. O que
ele disse pelas redes sociais, com notas oficiais, assim como fez, e a
deputada Andrea citou o governador Alckmin, assim como fez o
governador Alckmin, se manifestou publicamente, se defendeu, foi se
defender. Agora, se ele o fez e o faz de forma mais veemente é porque
ele é um homem corajoso, que não tem complexo de jabuti, deputado
Rafael, que, quando apanha ou quando se sente em perigo, esconde o
pescoço, esconde a cabeça. O governador se sentiu ultrajado, agredido
e injustiçado e foi falar e falou nos veículos de comunicação de que
dispõe, inclusive na TV Mirante. Um repórter da TV Mirante, o Alex,
foi entrevistá-lo e ele deu a entrevista, isso não foi um favor, porque a
televisão é uma concessão pública, tem a obrigação de trabalhar pela
boa informação, aliás, faço um parêntese, deputado Adriano, até
estranhando que V. Ex.ª reclame do governo estar anunciando na TV
Mirante. V. Ex.ª devia ser o último a fazer esta reclamação. V. Ex.ª
devia inclusive aplaudir que o governo do Estado tenha voltado a
anunciar, como importante anunciante que é do Sistema Mirante de
Comunicação. Concedo o aparte, deputado Bira.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (aparte) -
Deputado Othelino, quero cumprimentar V. Ex.ª pelo pronunciamento,
mais uma vez reiterando a defesa que temos feito em relação ao
governador Flávio Dino, o que fazemos com muita tranquilidade, com
muita transparência e com muita firmeza, ao contrário de outros que
vêm aqui agora acusar o governador, mas não têm a coragem e nem a
transparência de defender os seus. Não defendem porque não se sentem
em condição de fazer essa defesa, mas nós fazemos porque temos
convicção em relação a isso. Então nós sabemos que, Vossa Excelência
falou de jabuti, Vossa Excelência sabe que jabuti na árvore ou foi
enchente ou mão de gente, então esse é um caso típico que certamente
será esclarecido e a sociedade vai tomar conhecimento da verdade que
é só uma: o governador não tem participação nesse tipo de coisa. Eu
lembro que eu fui vítima aqui de uma situação e é oportuno relembrar.
Eu fui acusado de condenação do Tribunal de Contas da União. Estava
aqui tranquilo, em paz, fazendo a minha legislatura aqui, na legislatura
passada, quando de repente aparece uma decisão com o meu nome. Eu
achei estranho aquilo. Se eu não respondi por nada, não tive sequer o
direito de me manifestar em momento algum, não sabia de nada, aí de
repente aparece uma decisão contra mim. Eu disse: espera aí, tem
alguma coisa errada. E a gente foi atrás das informações. Depois de
muito apanhar aqui, de ser agredido de todas as formas, a verdade
quando veio, veio nua e crua, límpida, clara e cristalina, dando conta de
que aquilo não tinha nenhum fundamento porque se tratava de coisas
da gestão anterior à Delegacia do Trabalho e nada tinha a ver com as
minhas decisões enquanto delegado do Trabalho, à época, quando fui
gestor daquele órgão. Ou seja, são coisas que infelizmente quem está
na política tem que enfrentar. O governador está enfrentando, mas está
enfrentando com altivez. Vossa Excelência faz uma referência muito
elucidativa quando usa essa figura de linguagem do complexo do jabuti.
Ele não se escondeu, ele está assumindo, deputado Wellington, ele está
colocando claramente os seus esclarecimentos e respondendo até mesmo
na TV Mirante, pois ele podia não responder. Ele podia se esconder,
mas ele assumiu a responsabilidade de dar os esclarecimentos e recebeu
a TV Mirante, deu a entrevista, por sinal, uma entrevista muito
esclarecedora. Tanto é que ele usou para divulgar a sua posição a quem
quer que possa interessar. Portanto é essa a atitude, é essa postura que
a gente espera de um homem público, uma pessoa séria e que tem a
responsabilidade com o interesse público. Portanto sei que o objetivo
maior aqui é o que foi dito, querem colocar todo mundo no mesmo
bolo. Esta é a festa que eles querem fazer, comemorar todo mundo no
mesmo bolo, mas não vão conseguir, Deputado Othelino. V. Exa. sabe
tanto quanto eu que não vão conseguir esse feito. E nós vamos atravessar
esse período de turbulência, porque temos que reconhecer que são

momentos difíceis para o Brasil. E nós precisamos superar esse
momento para criar uma agenda realmente positiva em que a população
possa ser beneficiada com aquilo que interessa do poder público.
Infelizmente o que a gente assiste hoje é lamentável em todo o País. É
preciso que haja realmente investigação, é preciso que se aprofunde e
que se punam os responsáveis, tudo isso nós queremos. Agora tem que
separar o joio do trigo. Nós não podemos aceitar injustiças, não podemos
aceitar que qualquer bandido vá lá e apresente uma fala e aquela fala já
se transforme em verdade. Não pode ser assim. O devido processo
legal não recomenda isso. Não recomenda isso. Não é a voz de um
bandido que vai incriminar uma pessoa inocente, de maneira alguma.
Não podemos aceitar isso. Então é preciso que haja responsabilidade
na condução desses processos para que a gente possa conhecer realmente
a verdade sobre tudo o que está acontecendo no Brasil. Mas quanto ao
Governador Flávio Dino, nós estamos absolutamente tranquilos. E eu
queria ver a mesma disposição que tem o Governador naqueles que
fazem parte do grupo que ocupa a tribuna para acusar o Governador.
Por que não fala?  Por que o ex-presidente Sarney não fala das acusações
que ele vem sofrendo? O ex-governador Lobão, o senador Lobão, eles
tinham que estar falando também. É isso o que a população espera,
que haja esclarecimento, que haja resposta. E o Governador tem agido
corretamente, porque é firme na sua convicção de que nada tem a ver
com esses malfeitos. Ele é firme nessa convicção. E eu acompanho a
convicção do Governador, porque conheço há mais de 30 anos. Não
tenho nenhuma dúvida, nenhuma dúvida da sua lisura, da sua
honestidade, da sua seriedade no trato da coisa pública, nenhuma dúvida.
Portanto é algo que a gente precisa reforçar. E V. Exa. está de parabéns.
E cumprimento V. Exa. por reforçar essa defesa. que é uma defesa de
todos nós que estamos aqui nesta Casa e nunca subimos para tripudiar
sobre nenhum aqui que foi acusado, nenhum. A base do Governo não
fez isso. Nós acompanhamos silenciosamente, respeitando as
autoridades que estão fazendo o seu trabalho. Enquanto o outro lado
tenta fazer essa festa de colocar todo mundo na vala comum. Não vão
conseguir. Na política pode ter pessoas ruins, mas tem pessoas boas,
sérias e compromissadas e o Governador Flávio Dino é uma delas.
Obrigado pelo aparte.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – Agradeço
pelo aparte, Deputado Bira, peço que incorpore ao meu
pronunciamento. Já partindo para a finalização desta fala, o Deputado
Bira tocou em um ponto fundamental, que, inclusive, eu já disse isso
nesta tribuna, nós temos que ter muito cuidado para que a hipocrisia
não passe a imperar discursos fáceis que hoje eu inclusive eu vi um ou
dois aqui, um dos discursos, inclusive e faço a crítica de forma muito
respeitosa e se fez aqui muitas  festas à Operação Lava Jato e eu
concordo que ela é útil para o Brasil, mas quando nós não tivermos a
coragem de fazer essas observações dos excessos e eu não estou fazendo
hoje, deputado Adriano, V. Exa. deve ter ouvido pronunciamentos
meus aqui  em outros momentos fazendo críticas aos excessos cometidos
se nós não tivermos coragem de fazer isso nós pagaremos e o país
pagará um preço caro por isso. Não existe autoridade acima da lei, nem
deputado estadual, nem deputado federal, nem governador, nem juiz e
nem promotor e nem delegado de polícia, todos estão submetidos a
regime jurídico e precisam compreender as suas competências, quando
um Poder começa a se sobrepor sobre o outro e a fazer com que o outro
fique menor é ruim para o Estado democrático de direito, é ruim para a
democracia e é importante que nós, independente de lado político,
tenhamos consciência disso e, deputado  Bira, V. Exa. tem razão, aqui
nós e eu já vim  aqui diversas a esta tribuna,  evitei fazer pré-julgamentos,
por exemplo, sobre o senador Lobão que nenhum deputado de oposição
se prestou a usar uma dessas duas tribunas para defendê-lo, até fiquei
esperando, senador aliado de uma vida do grupo Sarney, e ninguém se
prestou a defendê-lo. Eu nunca vim a esta tribuna dizer que o rei das
delações, que é o senador Lobão está em todas, ele não conseguiu ficar
fora de nenhuma, eu nunca vim aqui para acusá-lo de ser criminoso.
Por quê? Porque é preciso que respeite o devido processo legal, o
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Supremo Tribunal Federal já instaurou inquérito para apurar, ele será
ou não indiciado e eu não estou antecipando aqui o que vai acontecer.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY- Deputado
Othelino, ninguém está acusando, a oposição não está acusando o
governador Flávio Dino de ser culpado, nós não estamos culpando o
governador Flávio Dino, é apenas levantando a questão que ele foi
citado, apenas isso.

 O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO - Deputado
Adriano, V. Exa. teve o cuidado de não acusar, não foi o mesmo cuidado
que outros deputados tiveram, deixaram de ter aqui, até porque eu
estou citando esses exemplos para ver como não é: “Ah! vocês só
estão falando porque foi citado o governador Flávio Dino”. Não! Sempre
foi de forma respeitosa, esperando as consequências das delações. Eu
disse aqui antes de ontem, aliás, disse, semana passada, que as delações
são um instrumento importante para que se possa elucidar por inteiro
condutas criminosas, mas ela não pode ser vulgarizada, ela não pode
ser banalizada, ela não pode ser induzida de acordo com o desejo
subjetivo de alguém, senão ela perde o sentido e ela vai em vez de ser
um instrumento de fazer justiça, ela pode dar uma cara de legalidade à
injustiça, mas, de fato, agora finalizo como finalizei o último discurso,
com absoluta tranquilidade, com muita serenidade porque nós temos
absoluta confiança na conduta do nosso governador. E o deputado
Edilázio, como seu pronunciamento no Grande Expediente hoje, menos
inspirado que outros que ele já fez, dizendo que agora as coisas estavam
esclarecidas, que a gestão, que já era péssima, o governo já era péssimo
no aspecto da gestão, agora também acabou no aspecto da moralidade.
No aspecto da moralidade, esse é um governo sem escândalos, e esses
que tentam fabricar não vão vingar. No aspecto da gestão, deputado
Wellington, essa gestão do governo Flávio Dino, ela é ruim para alguns,
deputado Bira, a gestão do governo Flávio Dino, é ruim para aqueles
que se acostumaram a viver à custa do poder público e que perderam
as mamatas, porque o governador não mais permitiu que vivessem
disso. Aqueles que construíram grandes esquemas de poder e que agora
viram que não teriam mais como continuar usando, que o governador
não ia fazer acordos espúrios para ter mais tranquilidade política e não
enfrentar o nível de agressividade que enfrenta por alguns
potencializados por grandes meios de comunicação. Esses não gostam
do governo Flávio Dino e vão continuar sem gostar. Mas, graças a
Deus, a maior parte da população do Maranhão gosta e aprova o
governo Flávio Dino, e ele respeita a todos, pois ele governa para os
maranhenses e não para uns poucos que viveram décadas à custa do
poder em detrimento do povo do Maranhão. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA – Deputado Cabo Campos por cinco minutos,
com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Deus seja louvado e o nome do Senhor, exaltado. Senhoras e
senhores, já foi discutida, aqui na tribuna desta Casa, a situação do
soldado Leite, que entendemos que foi preso por uma injustiça
institucional. O soldado Leite passa por problemas específicos na
questão de saúde e a Junta Militar de Saúde da Polícia Militar não tem
a especialidade para fazer a avaliação dele. Assim mesmo, muitas vezes
ele podia voltar na semana seguinte, empurrando e empurrando,
inclusive o Leite tem uma decisão judicial que diz que ele deve sair da
Junta Militar de Saúde para ir apara até a junta do Estado, para que
assim possa dar a ele mais imparcialidade. O soldado Leite esteve
ontem aqui em São Luís, vindo também para a Junta de Saúde Militar
mais uma vez, foi novamente atendido pelo major Braga, que é o
médico da polícia. Em virtude de alguma situação que houve lá, o
soldado Leite bateu na mesa e simplesmente por conta disso, senhoras
e senhores, o soldado Leite recebeu voz de prisão. Pasmem! Primeiro,
que o soldado Leite teve um surto psicótico, logo, se ele teve um surto

psicótico, ele não estava em si e se não estava em si não há dolo, não é
isso, doutor Rafael Leitoa? Muito bem. Não há dolo, logo a prisão do
soldado Leite é injusta e ilegal. Os advogados aqui estão rindo aqui
dizendo, concordando com a minha palavra de um humilde cabo de
polícia que está dando essa referência. O doutor Augusto Rabelo, meu
advogado, juntamente com o doutor Zé Carlos e o doutor Rodrigo
caíram em campo a fim de dar ao Leite a liberdade. E, para a glória de
Deus, estamos aqui com a decisão judicial que coloca o soldado Leite
em liberdade. Parabéns a todos que oraram, porque Deus respondeu a
oração, ao doutor Augusto Rabelo, nosso advogado, doutor Zé Carlos,
doutor Rodrigo, às associações que se empenharam, a todos os policiais
e às pessoas do povo que se solidarizaram com a questão do soldado
Leite. Queridos, para se ter uma ideia, o Soldado Leite precisava tomar
uma medicação que ele trouxe lá de Timon e antes de entrar no cárcere
ele não podia levar essa medicação para o cárcere, porque não tinha
uma indicação médica, por papel, um documento do médico. E o próprio
Major Braga deu a receita para o Soldado Leite, provando, assim, que
tudo aquilo que eles falaram era mentira, que era uma situação para se
livrar de alguma coisa, caiu por terra. Soldado Leite, parabéns, os
Policiais Militares do Brasil que lhe conhecem muito bem, a Subtenente
Gonzaga, Prispo, Cabo Sabino, os policiais do Maranhão, praças e
oficiais que têm respeito por você, este deputado, este parlamento
parabenizam a justiça por ter colocado o soldado Leite em liberdade. E
aqui faço uma ressalva, uma concordância com aquilo que as Associações
colocaram durante esse ínterim na questão do WhatsApp, a Junta Militar
de Saúde da Polícia Militar deve tratar com mais urbanidade e
humanidade os seus pacientes. Não podemos mais ter no gabinete
médico a situação do superior, o médico, para um subordinado militar,
isso não dá certo. A relação deve ser médico e paciente, aí, sim teremos
justiça na Junta Militar de Saúde. Que Deus abençoe a todos. Parabéns
Leite! Parabéns ao Juiz! Parabéns aos Advogados! Parabéns a todos!
Liberdade Soldado Leite!

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA – Deputado Wellington do Curso por 10 minutos
com direito a apartes.

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

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

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

Costa.
Segundo Secretário Senhor Deputado Rafael Leitoa.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores Deputados: Adriano
Sarney, Cabo Campos, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca Primo,
Josimar de Maranhãozinho, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Roberto Costa,
Rogério Cafeteira, Sérgio Vieira, Sousa Neto, Stênio Rezende e
Wellington do Curso. Ausentes os Senhores Deputados: Alexandre
Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio Pereira, Bira do Pindaré,
César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda,
Edson Araújo, Fábio Macêdo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério
Weba, Humberto Coutinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Paulo Neto,
Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Sérgio Frota, Valéria Macêdo, Vinícius
Louro e Zé Inácio. O Presidente em exercício, Deputado Othelino
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Neto 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 em seguida, concedeu a palavra aos
Deputados Sérgio Vieira, Wellington do Curso, Roberto Costa, Rigo
Teles, Rafael Leitoa e Rogério Cafeteira. Não havendo mais oradores
inscritos no Pequeno Expediente o Presidente declarou aberta a Ordem
do Dia anunciando que não havia “quórum” regimental para apreciar a
matéria que ficou transferida para a próxima Sessão ordinária e submeteu
a deliberação da Mesa, o Requerimento nº 219/2017, de autoria do
Deputado Eduardo Braide, encaminhando Mensagem de Pesar aos
familiares do Coronel Carlos Augusto Castro Lopes, falecido no dia 07
de abril corrente, o qual foi deferido. Na forma do Art. 113 do Regimento
Interno foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão ordinária
os Requerimentos nºs: 220/2017, de autoria da Deputada Valéria
Mecêdo; 221, 222 e 225/2017, de autoria dos Deputados Stênio
Rezende, Rogério Cafeteira e Adriano Sarney, respectivamente e 223 e
224/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso. 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, 18 de abril de
2017.

RESENHA DA DISTRIBUIÇÃO  DE  PROPOSIÇÕES  DA
COMISSÃO DE CONSTIUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 18 DO MÊS DE ABRIL, DO
ANO DE 2017, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PROCEDIDA PELO
SENHOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO PRESIDENTE DA
COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI E XXI, DO  ART. 40,
DO REGIMENTO INTERNO.

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

PAUTA DA REUNIÃO:
PROJETO DE LEI Nº 054/2017 – CONSIDERA de Utilidade

Pública a Colônia de Pescadores, Z-11 do Município de Primeira Cruz-
Ma, com sede e foro no Município de Primeira Cruz-Ma.

AUTORIA: Deputado EDSON ARAÚJO
RELATOR: Deputado ANTONIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 058/2017 – INCLUI no Calendário Cívico

o Período Estadual da 1Festa dos Pescadores” de Porto Rico-Ma.
AUTORIA: Deputado EDSON ARAÚJO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 059/2017 – DISPÕE sobre a

obrigatoriedade na marcação de exames e consultas para pessoas com mais
de 60 anos nas Unidades de Saúde Públicas pertencentes ao Governo do
Estado do Maranhão no máximo de 7 (sete) dias.

AUTORIA: Deputado SÉRGIO FROTA
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE LEI Nº 060/2017 – DISPÕE sobre a concessão

de gratuidade de entrada nos estádios, ginásios esportivos, parques aquáticos
do estado do Maranhão às pessoas com Transtorno do Espectro Autista
(TEA) e seu acompanhante.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO curso
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA

PROJETO DE LEI Nº 061/2017 – DENOMINA a Unidade de
Ensino situada no Povoado de Nazaré do Bruno, localizado no Munícipio
de Caxias-Ma.

AUTORIA: Deputado HUMBERTO COUTINHO
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
PROJETO DE LEI Nº 062/2017 – DENOMINA Centro de

“Ensino Matarromense” a Escola Estadual que indica e dá outras
providências.

AUTORIA: Deputado PAULO NETO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE LEI Nº 063/2017 – DENOMINA-SE-Á

“Maternidade Estadual Lindodonêsa Dourado”  a Maternidade Estadual
Localizada no Município de Colinas-Ma, e dá outras providências

AUTORIA: Deputada NINA MELO
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
MENSAGEM  GOV. Nº 013/2017 – Emitido ao VETO TOTAL

aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 201/2016, INSTITUI o Dia Estadual
do Festejo de São Sebastião, no Município de Carutapera, no Estado do
Maranhão de iniciativa  do Senhor Deputado JOSIMAR DO
MARANHÃOZINHO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
MENSAGEM  GOV. Nº 014/2017 – Emitido ao VETO TOTAL

aposto   ao PROJETO DE LEI Nº  187/2016, DISPÕE sobre a produção,
distribuição e comercialização de embalagem de cimento, no âmbito do
Estado do Maranhão e dá outras providências, de iniciativa do Senhor
Deputado JOSIMAR DO MARANHÃOZINHO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado LEVI PONTES
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 18 de Abril de 2017. GLACIMAR MELO FERNANDES - Secretária
da Comissão

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 386 /2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 169/17, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 30 de março do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias no período

de 27 a 30 de março do Deputado Edson Araújo, tendo em vista o mesmo
encontrar-se em Brasília participando do Congresso Nacional do Setor
Produtivo Pesqueiro.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 03 de
abril de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO RIOS -
PRIMEIRO SECRETÁRIO. ZÉ INÁCIO - SEGUNDO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 387/2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 132/17, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 28 de março do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias no período

de 04 a 22 de março do Deputado Edivaldo Holanda, tendo em vista o
mesmo encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 29 demarço
de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO RIOS -
PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO RESENDE - SEGUNDO
SECRETÁRIO.
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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 379/2017

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

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

R E S O L V E:
Art. 1º - Classificar de acordo com a tabela em anexo, os servidores

ocupantes de cargos em comissão.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,

com efeito financeiro a partir de 1º de fevereiro do ano em curso, revogadas
as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 17 de abril

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

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 379/2017

MATRÍCULA          N O M E                                    NÍVEL
1644566 Kezia de Sena Silva X
1644640 Antonio Lucio Pereira Lima Filho IX
1644558 Tassia  Mirela de Sena Silva VIII
1644541 Samuel Messias dos Santos V
1644673 Rose dos Santos Rodrigues XV
1643980 Ana Paula B. de Oliveira XV

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 380/2017

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

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

R E S O L V E:
Art. 1º - Classificar de acordo com a tabela em anexo, os servidores

ocupantes de cargos em comissão.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,

com efeito financeiro a partir do dia 1º de março do ano em curso, revogadas
as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 17 de abril

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

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 380/2017

  MATRÍCULA N O M E                                             NÍVEL
1644533 Fabiano de Oliveira Coelho XVII
1644525 Carlos Alberto dos Santos Silva XI
1644665 José Aldo Ribeiro Souza XV
1644616 Casimiro Bezerra Sampaio Neto VI

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 381/2017

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

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

R E S O L V E:

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

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

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 17 de abril

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

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 381/2017
                                          J   OJJA
MATRÍCULA N O M E                                         NÍVEL
1644624 Luciana Santos Campos Costa X
1644483 Karlianne Pereira dos Santos XV
1644467 Winglitton Rocha Barros XVII
1636034 Débora N. de Oliveira Serra III
1641588 Eron Felipe de Arruda Alves VI
1644475 Amanda Hellen Sousa XII
1644582 Marcello Rodrigo Almeida Belo XV
1630177 Ada Maria Chagas Anunciação XII
1387646 Maycon Erick da Silva Teixeira XII
1644632 Arthur Baldez Silva IX
1644459 Victor Tadeu F. Carvalho XV
1644491 Ana Paula Almeida Cantanhede XVII
1644517 Goreth Marinho do Egito XVII
1636463 Camila Correia L. de Mesquita XV
1623263 Thalyta Regina Cruz Costa XIII
1632553 Amanda Praseres Silva IX
1643584 Bárbara Seychelle Pires Araújo XV
1643741 Luis Felipe Diniz Gomes XI
1643725 Natalia Coelho Silva XI
1644590 Maria de Fatima Pereira XVII
1642222 Sandra Maria Souza Aguiar V
1642743 Lusiete Carvalho L. de Magalhães XI
1644681 Marcio Frederico Coelho de Almeida X
1643659 Anne Grasielle C. S. Memoria XV
1619063 Erika Helena Bezerra da Silva XII
1631662 José Reinaldo S. Pacheco XVII
1631670 Lucimar Dantas Coimbra XVII
1631712 Rafael Pinheiro G. de M. e Alvim XVII
1633122 Alpanir Rocha Mesquita Filho V
1641950 Lindora de Jesus A. Castro XV
1618727 Rycardo Pinheiro N. Carvalho X

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 385/2017

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos
em comissão e dá outras providências.
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A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
os níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica
Legislativa, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/
2009, datada de 01 de julho de 2009,

R E S O L V E:
Art. 1º - Classificar de acordo com a tabela em anexo, os

servidores ocupantes de cargos em comissão.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,

com efeito financeiro a partir do dia 12 de abril do ano em curso,
revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 17 de abril

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

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 385/2017
                                          FEVFEVEE E
MATRÍCULA N O M E                                             NÍVEL
1603711 Andrea Evangelista Pinheiro Pereira XV
1603729 Bruna Maria Borba da Costa Pinto XV
1634823 Patrícia Gardênia Paiva Campos XV
1604016 Terezina Almeida Ramos XI
1634450 Mariana Baima Lima XII
663161 Maria da Conceição Santos Alves XII
1634484 Vanessa da Silva Oliveira XII
1398270 Danielle Robson Gomes Gondim XIII
1411743 Acilene Gomes da Silva XIII
1393446 Alda Suellen Soriano Baldez XIII
1639046 Alessandra Santos Pereira XIII
1386879 Eliane Pereira da Cruz XIII
1620384 Eratilde Eloisa Ribeiro da Silva XIII
1636620 Estacia Nunes Lindoso XIII
1607670 Francinerio Sales Martins XIII
1214436 Gilma Maria Lacerda da Silva XIII
1621531 Jesiclei de Jesus dos Anjos de Almeida XIII
150573 Leonildes da Silva Maciel XIII
1622406 Nelceline Amaral França XIII
1606870 Olivia Andreia Costa Asevedo XIII
1411800 Vanessa Silva Cruz XIII
663252 Waleska Maritza Paes F. da Silva XIII
1634476 Daniela Pereira Costa XII
1411768 Dulce Maria do Nascimento Diniz XII
1626811 Francisca Maria da Silva XII
662981 Marcia Helena Santos Rodrigues XII
1634492 Milena de Fatima Cordeiro Moraes XII
1620095 Raimunda Nonata Cruz Nunes XII
1607555 Sanzya Christine Santos Serra XII
663062 Sania Maria Fonseca dos Santos XII
1636554 Danielle Dutra Bravim XI
104109 Fátima Luzia Padilha Maranhão XI

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 100/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 052/2017, de autoria do Senhor

Deputado Cabo Campos, que visa “instituir o mês de dezembro com
‘Dezembro Cinza’ destinado a homenagear os policiais e bombeiros
militares falecidos em decorrência da profissão no Maranhão”.

Segundo o art. 2º proposição, fica instituído que no mês de
dezembro serão realizadas missas, cultos, homenagens e campanhas

de apoio às famílias enlutadas, com o objetivo de reconhecer e elevar o
trabalho “desses guerreiros que morreram pela profissão, devendo ser
reconhecidos como heróis”.

Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é
importante considerar alguns dispositivos da Constituição Federal.

De acordo com a Constituição da República, o art. 22 enumera
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os assuntos
que cabem aos  Municípios,  de  interesse local.  Ao Estado-membro,
segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que não se
enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente
- à medida consubstanciada na proposição, qual seja a instituição de
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-membros
da Federação.

Entretanto, cabe ressaltar que não cabe à norma, como no art.
2º da proposição, determinar atividades a serem desenvolvidas por
outro Poder.

O art. 2º da Constituição da República estabelece que os
Poderes da União são independentes e harmônicos entre si, o que
pressupõe que o relacionamento entre eles seja pautado pelo respeito
mútuo e pela cooperação, no intuito de buscar a realização dos objetivos
constitucionais e permitir o funcionamento do sistema com o mínimo
de atritos.

No mesmo sentido, a Constituição Estadual:

Art. 6º - São Poderes do Estado o Legislativo, o Executivo
e o Judiciário, independentes e harmônicos entre si.
Parágrafo Único – Salvo exceções previstas nesta
Constituição, é vedado a qualquer dos poderes delegar
atribuições, e quem for investido na função de um deles
não poderá exercer a de outro.

Como se percebe, cabe a cada Poder sua organização e
administração. No caso do Poder Executivo, a Constituição Estadual
determina que ele é exercido pelo Governador, com competências
privativas (art. 64). Além disso, o art. 43 estabelece como matéria
reservada à iniciativa do chefe do Executivo as normas relacionadas a
seu funcionamento.

Para o Poder Legislativo, o art. 31 relaciona as matérias que
cabem privativamente à Assembleia Legislativa, especialmente a
disposição sobre sua organização, funcionamento e polícia (incisos II
e III).

No mesmo sentido, para o Poder Judiciário, semelhantes
disposições estão no art. 76 do texto constitucional estadual.

Essa clara separação do funcionamento dos Poderes não permite
que um deles estabeleça atividade para outro, reportando-se a ações
concretas, de natureza tipicamente administrativa, que devem ser
realizadas conforme juízo discricionário de conveniência e oportunidade
de cada Poder.

Em decorrência dessas considerações, sugere-se a supressão
do art. 2º da presente proposição, com a finalidade de evitar invasão da
seara entre os Poderes.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do projeto de

Lei 052/2017 desde que suprimido o art. 2º da proposição.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 052/2017, nos termos do
voto do Relator.

É o parecer.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                 QUARTA-FEIRA, 19 DE ABRIL DE 2017 27
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 18 de abril de 2017.

Deputado Marco Aurélio- Presidente e Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 102/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 012/2017,

apresentado pelo Senhor Deputado Raimundo Cutrim, que propõe o
Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Paulo Augusto da Trindade.

 Consta na Justificativa, que o homenageado o Senhor Paulo
Augusto da Trindade, “estudou toda a vida em Colégio Militar
finalizando o seu ensino médio no Colégio Militar no Rio de Janeiro.
No ano de 1983 prestou concurso Público para Oficial da Marinha de
Guerra, onde foi aprovado e permaneceu no período de 1983 até
1993. Também concluiu o curso de Engenharia Militar-Naval de
Sistemas de Armas, entre os anos de 1979 até 1982. Em 1986, fez
Curso de Aperfeiçoamento de Hidrografia para Oficiais, na Diretoria
de Hidrografia e Navegação Niterói. Em 1989, fez curso de
Especialização em Geologia e Geofísica Marinha, na Universidade
Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Em 1993, foi aprovado para
profissão de Pratico de Navio. SERVPRAT - Serviço de Praticagem da
Baía de São Marcos - Prático – 1993. Em 2007, tornou-se Diretor
Presidente da APEM – Associação dos Práticos do Estado do Maranhão,
mandato compreendido entre 2007 a 2008. Sendo novamente eleito
Presidente da Associação dos Práticos do Estado do Maranhão, em
2012, com mandato entre 2012 a 2013. Praticante e sempre atuante na
Doutrina Espírita, trabalhou por alguns anos como voluntário do
Hospital Aldenora Bello. Em 2007, iniciou e fundou o Centro Espírita
Mensageiros da Luz, com a atividade de Evangelho terapia.
Posteriormente iniciou outras atividades no Centro Espírita
Mensageiros da Luz que, atualmente possui atividades todos os dias
da semana. Hoje, o Centro Mensageiros da Luz possui um Programas
de Apoio Material e Espiritual junto a Creche Cantinho do Sabiá
localizada na Vila Conceição, onde a mesma, possui atividade e entrega
de quentinhas aos domingos para os irmãos sem tetos e entrega de
lanche (mingau e sanduiche) para os irmãos sem tetos às quintas-
feiras a noite. Por todo exposto é justa a homenagem, que em toda a
sua trajetória de vida profissional dedicada a Nação Brasileira,
contribuindo de forma brilhante para a administração pública e a
promoção do bem comum.”.

Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da
Resolução Legislativa n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento
Interno desta Casa:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia
de lei ordinária, matéria de competência privativa da
Assembleia Legislativa e os de caráter político-processual
legislativo ou administrativo, ou quando a Assembleia deva-
se pronunciar em casos concretos, tais como:
[...]
h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que
tenham prestado relevantes serviços nas áreas cultural,
científica, religiosa, esportiva, política ou de assistência
social e desenvolvimento econômico, comprovados
mediante currículo.

A justificativa apresentada pelo autor do projeto demonstra
que o homenageado se enquadra, efetivamente, nas hipóteses

autorizadoras da concessão do título.
Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a

concessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento
Interno desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela
Resolução Legislativa nº 599/2010.

VOTO DA RELATORA:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 012/2017, de autoria do Senhor Deputado
Raimundo Cutrim.

 É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 012/
2017, nos termos do voto da relatora.

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

em 18 de abril de 2017.

Deputado Marco Aurélio- Presidente
Deputada Francisca Primo- Relatora
Deputado Eduardo Braide
Deputado Roberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 105/2017

RELATÓRIO:
Trata-se da análise da constitucionalidade, legalidade,

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do
Projeto de Lei n° 056/2017, de autoria do Poder Executivo, Mensagem
Governamental n° 012/2017, que institui o “Programa Maranhão
Verde”, destinado a fomentar e desenvolver projetos voltados para
apoio à conservação e recuperação ambiental.

Esclarece a Mensagem Governamental, que o Projeto de Lei
em epígrafe, “cria um Programa de conservação e recuperação
ambiental, permitindo a elaboração de projetos específicos, os quais
serão desenvolvidos com a participação da população local, mediante
Decreto do Poder Executivo. O foco inicial do mencionado Programa
é a Bacia do Rio Itapecuru, visando ampliar segurança hídrica de
parte da nossa população”.

O Programa de que trata a presente proposição de Lei tem por
objetivos: incentivar e promover a recuperação e conservação dos
ecossistemas; promover a cidadania, a melhoria das condições de vida
e a elevação da renda da população em situação de extrema pobreza
que exerça atividades de conservação e recuperação dos recursos naturais
nas áreas definidas no art. 4º; incentivar a participação de seus
beneficiários em ações de capacitação ambiental, social, educacional,
técnica e profissional.

É o sucinto relatório.
Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à

constitucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a
adequada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal
e material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se
algum vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado,
por mais relevante que seja.

Inicialmente, deve-se verificar se a proposição apresentada é a
adequada para a matéria. No caso em tela, o projeto que se apresenta é
de Lei Ordinária, não tendo objeções constitucionais, legais, jurídicas
ou regimentais quanto à sua escolha.

A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts. 40 a 49)
preveem procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legislador
estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de
inconstitucionalidade formal da norma.
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Segundo LENZA (2009, p. 385, Direito Constitucional

Esquematizado), “o processo legislativo consiste nas regras
procedimentais, constitucionalmente previstas, para a elaboração das
espécies normativas, regras estas a serem criteriosamente observadas
pelos ‘atores’ envolvidos no processo”.

Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária,
apresentam-se constitucionalmente três fases: iniciativa, constitutiva
e complementar.

Em sintonia com isso, compete a União, Estados e Distrito
Federal legislar concorrente sobre responsabilidade pelo meio
ambiente, cultura, produção e economia (art. 24, da CF/1988).

Nessa senda, caberá a União editar normas gerais, e aos Estados
e Distrito Federal dispor acerca de normas suplementares, quando for
o caso   (§§ 1° e 2°, do art. 24, da CF/1988).

Na proposição em exame, não se observa nenhuma
sobreposição de matéria geral afeta a competência da União, uma vez
que visa tão somente efetivar a criação do Programa Maranhão Verde,
no âmbito do Estado do Maranhão.

O próximo ponto de análise é a fase iniciativa que consiste em
assegurar a determinado agente ou grupo de pessoas a propositura do
ato normativo que especificar.

Por sua vez, o art. 42, da Constituição do Estado do Maranhão,
aduz que, “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao
Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da
Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição”. Essa iniciativa é chamada de geral, pois qualquer um
dos citados acima poderá deflagrar o processo legislativo de leis
complementares e ordinárias.

Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do
Chefe do Poder Executivo Estadual encontra-se no art. 43 e 64 da
Constituição Estadual. Senão vejamos:

“art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre: [...] III – organização
administrativa e matéria orçamentária.[...]
________________
art. 64 - Compete, privativamente, ao Governador do Estado:
II – iniciar o processo legislativo na forma e nos casos
previstos nesta Constituição; [...] V – dispor sobre a
organização e o funcionamento da administração do
Estado na forma da lei;[...]”

Assim sendo, não há qualquer óbice formal ao projeto de lei
capaz de macular o processo legislativo.

No conteúdo, deve-se ressaltar que o Poder Executivo possui
como função típica a criação e execução de programas ou ações
governamentais com o objetivo de desenvolver políticas públicas para
consecução do interesse público.

Além disso, segundo a lição de CARRAZA (2011, p. 304-305,
Curso de Direito Constitucional Tributário), “Ora, só o chefe do
Poder Executivo – Senhor do Erário e de suas conveniências –
reúne condições objetiva para aquilatar os efeitos que, leis deste
tipo, produzirão nas finanças públicas sob suas guarda e superior
responsabilidade.(...).”

Além disso, o art. 225, da Carta Maior estabelece que todos
possuem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações.

Nesse sentido a Suprema Corte já decidiu que:

“Reserva extrativista. Conflito de interesse.
Coletivo versus individual. Ante o estabelecido no art. 225
da CF, conflito entre os interesses individual e coletivo
resolve-se a favor deste último. (...) Não coabitam o mesmo

teto, sob o ângulo constitucional, reserva extrativista e
reforma agrária.” (MS 25.284, rel. min. Marco Aurélio,
julgamento em 17-6-2010, Plenário, DJE de 13-8-2010.)
______________________
“Há perfeita compatibilidade entre meio ambiente e terras
indígenas, ainda que estas envolvam áreas de ‘conservação’
e ‘preservação’ ambiental. Essa compatibilidade é que
autoriza a dupla afetação, sob a administração do competente
órgão de defesa ambiental.” (Pet 3.388, rel. min. Ayres Britto,
julgamento em 19-3-2009, Plenário, DJE de 1º-7-2010.)

______________________
“Meio ambiente – Direito à preservação de sua integridade
(CF, art. 225) – Prerrogativa qualificada por seu caráter de
metaindividualidade – Direito de terceira geração (ou de
novíssima dimensão) que consagra o postulado da
solidariedade – Necessidade de impedir que a transgressão a
esse direito faça irromper, no seio da coletividade, conflitos
intergeneracionais – Espaços territoriais especialmente
protegidos (CF, art. 225, § 1º, III) – Alteração e supressão
do regime jurídico a eles pertinente – Medidas sujeitas ao
princípio constitucional da reserva de lei – Supressão de
vegetação em área de preservação permanente – Possibilidade
de a administração pública, cumpridas as exigências legais,
autorizar, licenciar ou permitir obras e/ou atividades nos
espaços territoriais protegidos, desde que respeitada, quanto
a estes, a integridade dos atributos justificadores do regime
de proteção especial – Relações entre economia (CF, art. 3º,
II, c/c o art. 170, VI) e ecologia (CF, art. 225) – Colisão de
direitos fundamentais – Critérios de superação desse estado
de tensão entre valores constitucionais relevantes – Os
direitos básicos da pessoa humana e as sucessivas gerações
(fases ou dimensões) de direitos (RTJ 164/158, 160-161) –
A questão da precedência do direito à preservação do meio
ambiente: uma limitação constitucional explícita à atividade
econômica (CF, art. 170, VI) – Decisão não referendada –
consequente indeferimento do pedido de medida cautelar. A
preservação da integridade do meio ambiente: expressão
constitucional de um direito fundamental que assiste à
generalidade das pessoas.” (ADI 3.540-MC, rel. min. Celso
de Mello, julgamento em 1º-9-2005, Plenário, DJ de 3-2-
2006.)

Portanto, o Programa Maranhão Verde, cujas disposições
consubstanciam atos típicos de gestão administrativa, envolvendo o
planejamento, a direção, a organização e a execução de atos de governo
e políticas públicas, equivalente à prática de ato de administração.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada,

somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 056/2017, por não possuir
nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 056/2017, nos termos do
voto do relator.

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

em 18 de abril de 2017.

Deputado Marco Aurélio- Presidente e Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide
Deputado Roberto Costa
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AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3803/2016-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão, sob a forma Presencial, de nº 014/2017-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata da Contratação de leiloeiro público oficial para preparação,
organização e condução de leilão público destinado a alienação de bens
móveis inservíveis e sucatas de propriedade da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. O recebimento e abertura dos envelopes de
Proposta de Preços e de Documentação de Habilitação será em Sessão
Pública a ser realizada às 09:30 horas do dia 04 de maio de 2017, na
Sala de Licitações da CPL, localizada no térreo do prédio da sede da
Assembleia, sito no Palácio Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de
Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor, Calhau, nesta Capital. O Edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados, na sala da Comissão
Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde
poderão ser consultados e obtidas cópias gratuitamente.
Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão
Permanente de Licitação, no horário de expediente. O Aviso de Licitação
assim como cópia do Edital estarão disponíveis também para consulta,
no site da ALEMA www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São Luís,
17 de abril de 2017. CATARINA DELMIRA BOUCINHAS LEAL.
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3803/2016-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão, sob a forma Presencial, de nº 015/2017-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata do Registro de Preços de material de consumo e
equipamentos para sistema de climatização, visando futuras e eventuais
aquisições pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O
recebimento e abertura dos envelopes de Proposta de Preços e de
Documentação de Habilitação será em Sessão Pública a ser realizada às
09:30 horas do dia 09 de maio de 2017, na Sala de Licitações da CPL,
localizada no térreo do prédio da sede da Assembleia, sito no Palácio
Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor,
Calhau, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª
feira das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser consultados e obtidas
cópias gratuitamente. Esclarecimentos adicionais deverão ser
protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no horário de
expediente. O Aviso de Licitação assim como cópia do Edital estarão
disponíveis também para consulta, no site da ALEMA
www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São Luís, 17 de abril de
2017. CATARINA DELMIRA BOUCINHAS LEAL. Presidente da
CPL.
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ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

EDITADO PELA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Registro no cartório de títulos e documentos sob os números 1.780 e 24.950.

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N - Sítio Rangedor - Calhau
Fone (98) 32693701 CEP.: 65071-750 - São Luís - MA
Site: www.al.ma.gov.br - E-mail: diario@al.ma.gov.br

HUMBERTO COUTINHO
Presidente

CARLOS ALBERTO FERREIRA
Diretoria de Comunicação

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário da Assembleia, observe atentamente
as instruções abaixo:

c) Medida da página em formato A4;
d) Editor de texto padrão: Word for Windows - versão 6.0 ou superior;
e) Tipo de fonte: Times New Roman;
f) Tamanho da letra: 12;
g) Entrelinhas automático;
h) Excluir linhas em branco;
i) Tabela/Quadros sem linhas de grade ou molduras;
j) Gravar no CD ou Pen Drive, sem compactar, sem vírus de computador;
l) O CD ou Pen Drive só deverá ser gerado após o ato estar devidamente assinado;
m) Utilize tantos Cds quanto seu texto exigir;
n) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas e não publicadas.

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário Legislativo

Edição dos textos enviados à Secretária Geral da Mesa via rede interna, SAPL;
Matéria externa deverá ser enviada por e-mail, CD ou Pen Drive;

Núcleo de Suporte de Plenário
RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO
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