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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10/04/2018 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE: Deputado Eduardo Braide

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........7 MINUTOS
2. PARTIDO VERDE - PEN..............................................9 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO...........9 MINUTOS
4. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......33 MINUTOS

PARTIDO RESERVA (Art. 87 paragráfo 5º do R.I.)
5. MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO......7 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10.04.2018

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

1. PROJETO DE LEI Nº 044/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA, QUE INSTITUI E INCLUI
NO CALENDÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO O
“DIA DO ANTIGOMOBILISMO MARANHENSE”. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA. RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO
PEREIRA.

II – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 012/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO GLALBERT CUTRIM, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
SENHOR MARCO ANTÔNIO COÊLHO LARA, NATURAL DE
JACUNDÁ-PARÁ. – COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO (1ª SESSÃO)

III – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

3. REQUERIMENTO Nº 098/2018, DE AUTORIA DAS
DEPUTADAS FRANCISCA PRIMO E VALÉRIA MACÊDO,
REQUEREM DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA
SUBMETIDO AO REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA,
PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS A
PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA, O PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 001/2018, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO.

4. REQUERIMENTO Nº 131/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM E DEPUTADO PROFESSOR
MARCO AURÉLIO, REQUEREM DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA,
O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 002/2018, DE
AUTORIA DO PODER JUDICIÁRIO,  QUE ALTERA A
REDAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 14,
DE 17 DE DEZEMBRO DE 1991 (CÓDIGO DE DIVISÃO E
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO
MARANHÃO); ACRESCENTA DISPOSITIVO Á MESMA LEI

COMPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO (1ª SESSÃO)

5. REQUERIMENTO Nº 132/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA UMA SESSÃO SOLENE
EM COMEMORAÇÃO AOS 10(DEZ) ANOS DO CURSO DE
DIREITO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
(UEMA), A SER REALIZADA NO DIA 23 DE MAIO DO
CORRENTE ANO.

6. REQUERIMENTO Nº 139/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
TIMBIRAS, PELA PASSAGEM DE SEU 98º (NONAGÉSIMO
OITAVO) ANIVERSÁRIO OCORRIDO NO DIA 05 DE ABRIL DO
CORRENTE ANO.

IV - REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DA MESA

7. REQUERIMENTO Nº 140/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA
DAS SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 04 E 05
DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ATESTADO
MÉDICO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 10/04/2018 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 076/18, de autoria do Senhor

Deputado Edivaldo Holanda, que dispõe sobre a instituição do “Dia
Estadual do Jovem Cristão Assembleiano” e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 077/18, de autoria do Senhor
Deputado Sérgio Frota, que considera de Utilidade Pública Estadual a
Associação Obras Sociais Frei Antônio Sinibaldi e dá outras
providências.

3. MOÇÃO Nº 004/18, de autoria da Senhora Deputada Valéria
Macedo, que envia Moção de Apelo ao Ministro de Estado dos Direitos
Humanos, Gustavo do Vale Rocha, solicitando maior agilidade na
investigação da morte da Vereadora Carioca Marielle Franco e seu
motorista Anderson Gomes, para que não fique impune mais um ato
de violência extrema sem punição na triste estatística do Estado do Rio
de Janeiro.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 074/18, de autoria do Senhor

Deputado Glalbert Cutrim, que dispõe sobre o respeito às prerrogativas
dos advogados no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 075/18, de autoria do Senhor
Deputado Prof. Marco Aurélio, que considera de Utilidade Pública o
Centro de Assistência Profissionalizante ao Amputado e Deficiente
Físico de Imperatriz Maranhão.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 072/18, de autoria do Senhor

Deputado Cabo Campos, que institui o “Dia estadual do Círculo de
Oração”, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 073/18, de autoria do Senhor
Deputado Cabo Campos, que considera Patrimônio Cultural Imaterial
do Maranhão a Banda de Música João Carlos Dias Nazaré da Polícia
Militar do Maranhão.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 068/18, de autoria do Senhor

Deputado Fernando Furtado, que altera a Lei Estadual Nº 6.107/1994
e dá outras providências.
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2. PROJETO DE LEI Nº 069/18, de autoria do Senhor

Deputado Fernando Furtado, que estabelece o padrão de identidade e
as características do processo de elaboração da Tiquira do Maranhão e
dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 070/18, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Furtado, que estabelece o padrão de identidade do
processo de elaboração da Cachaça do Maranhão e dá outras
providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 071/18, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Furtado, que declara de Utilidade Pública a
“Associação dos Analistas Judiciários do Tribunal de Justiça do
Maranhão – ANAJUD/MA” e dá outras providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 09 DE ABRIL DE 2018.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Stênio Rezende.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio

Braga.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Sousa Neto.
Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário
para fazer a leitura da Ata da sessão anterior e do texto bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO SOUSA NETO (lê texto bíblico e ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Ata lida e considerada aprovada.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FÁBIO BRAGA (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 076 / 18

Dispõe sobre a instituição do “Dia Estadual do
Jovem Cristão Assembleiano” e dá outras
providências.

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Estado do Maranhão, o
“Dia Estadual do Jovem Cristão Assembleiano”, a ser comemorado
anualmente, no segundo sábado do mês de agosto.

Art. 2º - As comemorações alusivas ao “Dia do Jovem Cristão
Assembleiano”, de que trata esta Lei, passam a integrar o Calendário
Oficial do Estado do Maranhão.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em de 03 de abril de 2018. -
EDIVALDO HOLANDA - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A ideia da criação do Dia Estadual do Jovem Cristão
Assembleiano, que será comemorado todos os anos no segundo sábado
do mês de agosto, foi inspirada na iniciativa da Igreja Assembleia de
Deus em Imperatriz – MA, através do seu departamento de mocidade
– UMADI, que em junho do ano 2001 lançou a proposta a Convenção
das Assembleias de Deus da Região Tocantina (CIADSETA), sendo
aprovada.

A primeira edição foi comemorada no dia 9 de agosto de 2014
e abraçada por várias igrejas espalhadas no país. O projeto tem como
finalidade fortalecer a identidade do jovem assembleiano e promover
movimentos evangelísticos com a juventude das Assembleias de Deus,
em um mesmo dia, com blitz evangelísticas, mutirões socais,
evangelismo virtual pelas redes sociais (facebook, whatsapp, twitter,
instagram)  e também que cada liderança jovem crie suas próprias
estratégias para fortalecer a iniciativa, de acordo com a realidade de
cada cidade, utilizando meios criativos para evangelização, com a
temática “Jovem evangelizando jovem”.

Portanto, entendendo ser de grande valia este projeto, não só
pelo aspecto de evangelização e de interação de jovens num convívio
saudável, mas também pelo caráter social, é que submeto a presente
propositura à apreciação de meus nobres pares, esperando acolhimento
e aprovação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em de 03 de abril de 2018. -
EDIVALDO HOLANDA - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 077 / 18

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA
ESTADUAL A ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS
FREI ANTONIO SINIBALDI E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - Considera de Utilidade Pública Estadual à
ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS FREI ANTONIO SINIBALDI,
pessoa jurídica de direito privado e sem fins lucrativos, fundada em 26
de Junho de 2010, localizada na Rua 10, nº 150, Vila União, São
Francisco – São Luís - Ma.

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em de 08 de abril de 2018. -
Sergio Frota - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Projeto de Lei que visa conceder título estadual de
Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS FREI
ANTONIO SINIBALDI, pessoa jurídica de direito privado e sem
fins lucrativos, fundada em fundada em 28 de Junho de 2010, localizada
na Rua 10, nº 150, Vila União, São Francisco – São Luís - MA. E com
Certidão de Personalidade Jurídica expedida em 28 de junho de 2010.
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A referida entidade tem por finalidade promover o

desenvolvimento humano, educacional e sócio cultural como forma de
combater a exclusão social, e assegurar direitos e condições de vida
digna a todo e qualquer cidadão.

Promover, apoiar, executar e divulgar atividades culturais e
sócio educacionais; desenvolver ações de proteção à família, à
maternidade, criança, adolescência e a terceira idade: promover ações
voltadas para a educação, cultura, esporte, turismo, lazer e as artes;
estimular a saúde preventiva; empreender ações que possibilitem a
inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais em programas
de habilitação e de integração na vida comunitária.

Diante do exposto, espero dos nobres Pares a aprovação desta
proposição pela certeza que esta instituição vem prestando relevantes
serviços ao povo maranhense, principalmente daquela região que carece
da presença do poder público. É o que realmente espero.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em de 08 de abril de 2018. -
Sergio Frota - Deputado Estadual

MOÇÃO N° 004 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 148 e seguintes do Regimento Interno,
requeiro se digne Vossa Excelência de submeter à deliberação do Plenário
desta Casa, a presente MOÇÃO DE APELO ao Ministro de Estado
dos Direitos Humanos, Gustavo do Vale Rocha, apresentada em
anexo, nos seguintes termos: “A Assembléia Legislativa do Estado
do Maranhão apresenta manifestação de apelo ao Ministro
GUSTAVO DO VALE ROCHA, do Ministério de Estado dos
Direitos Humanos, solicitando maior agilidade na investigação
da morte da Vereadora Carioca Marielle Franco (por tudo o que
ela representou na defesa dos direitos humanos, das mulheres,
dos negros e todas as demais minorias deste país, e seu motorista,
Anderson Gomes, para que não fique impune e não seja mais um
ato de violência extrema sem punição na triste estatística do
Estado do Rio de Janeiro”.

Reconhecida como defensora dos direitos humanos, em pouco
tempo de mandato, Marielle se apresentou para a luta de forma intensa.
Com dezenas de projetos de lei registradas, ela foi uma das mais atuantes
no período e, enquanto se desdobrava para manter presença nos
encontros com as comunidades da Cidade do Rio de Janeiro, defendia,
com muito afinco, pautas pelas quais sempre lutou, como defesa dos
direitos humanos, feminismo, defesa da população negra e pobre e o
combate à homofobia.

Desta forma, o Estado Brasileiro tem a obrigação de investigar
o lamentável crime de maneira célere, exaustiva, independente e
imparcial, punindo os responsáveis intelectuais e materiais, cujas
investigações deverão levar em consideração a hipótese do assassinato
ter sido motivado pelas atividades de Marielle como mulher,
afrodescendente, vereadora e ferrenha defensora dos direitos humanos.

Cumpre ressaltar, que, todas as entidades de defesa dos direitos
humanos, nacionais e internacionais, da ONU, inclusive, de forma
unânime, defendem que o Estado Brasileiro adote, urgentemente, todas
as medidas necessárias para garantir o direito à vida, à integridade e à
segurança de defensoras e defensores de direitos humanos neste país.
Sabemos que os atos de violência e outros ataques contra os que
defendem os direitos humanos, além de afetar as garantias próprias de
todo ser humano, atingem, também, o papel fundamental que eles tem
na sociedade, uma vez que o trabalho realizado por pessoas que lutam
pelos direitos humanos, é essencial para a construção de uma sociedade
democrática mais solidária e mais justa e contribue para a consolidação
do Estado Democrático de Direito.

Desta forma, passados quase um mês da ocorrência do triste
evento, nenhuma importante divulgação acerca das investigações fora
veiculada (respeitando-se o sigilo das investigação), porém, correndo
um grande risco de “cair no esquecimento”, é que apela-se ao Governo

Federal para que, através do Ministério dos Direitos Humanos, agilize,
urgentemente, as investigações do assassinato da Vereadora Carioca
Marielle e seu motorista Anderson Gomes, para que os mentores e
executores do crime que abalou o pais possam ser punidos e para que
esse lamentável acontecimento não se torne mais um a fazer número na
triste estatística de violência no Estado do Rio de Janeiro que, de
alguma forma, afeta e inibe todas as atuações dos defensores dos direitos
humanos, como um todo, no Estado Brasileiro.

Diante do exposto, requer o recebimento, processamento e
aprovação da presente Moção de Apelo e, ao final, sejam enviadas
mensagens de apelo ao Ministro respectivo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, 05 DE ABRIL DE 2018. -
VALÉRIA MACEDO - Deputada Estadual (PDT) - Procuradora da
Mulher na ALEMA

REQUERIMENTO Nº 139 / 18

Senhor Presidente,

Requeiro a Mesa, conforme preconiza o art. 148 do Regimento
Interno, que seja encaminhado Mensagem de Congratulações à
população do município de Timbiras, pela passagem de seu 98º
(nonagésimo oitavo) aniversário no dia 05 de abril do corrente ano.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. -
São Luís, 05 de abril de 2018 - DEPUTADO SÉRGIO FROTA –
PSDB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 10.04.18
EM: 09.04.18

REQUERIMENTO N° 140 / 18

Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,

requeiro a V. Exa. que, após a deliberação da Mesa, seja justificada a
minha ausência das Sessões Plenárias realizadas nos dias 04 e 05 de
abril do corrente ano, conforme Atestado Médico.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís – MA, em 09 de abril de 2018. - Edivaldo Holanda
- Deputado Estadual - PTC

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 10.04.18
EM: 09.04.18

REQUERIMENTO Nº 141 / 18

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do Art. 174 do Regimento Interno desta
Casa Legislativa, à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia
Legislativa do Maranhão, baseando-se na alínea “b”, inciso VIII, art.
30 do Regimento Interno, que coloca a defesa dos direitos individuais
e coletivos como um dos pontos da referida Comissão, que seja realizada
AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO DIA 20 DE ABRIL, ÀS 15 HORAS, no
Auditório Fernando Falcão na Assembleia Legislativa, objetivando
discutir sobre o “O processo judicial de descompressão”, a ser
realizado pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia
Legislativa do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 05 de abril de 2018.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
DIRETORIA LEGISLATIVA, PARA AS PROVIDÊNCIAS.
EM: 09/04/2018

INDICAÇÃO Nº 213 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o senhor Flávio Dino, a fim de que, junto a Secretario
Estadual de Desenvolvimento Social, o senhor Francisco Junior,
determine ao a construção do poço artesiano para atender o povoado
Carrapatinho, no município de Brejo – Ma.

A presente indicação atende os anseios dos moradores do
povoado. Os cidadãos que residem na localidade não possuem
abastecimento regular de água potável, o que vem ocasionando, frente
tão básica necessita, prejuízos à toda a população local. Ressalta-se
que a construção do referido poço beneficiará toda a comunidade,
assim como aqueles que residem na região de entorno, visando assim
garantir o mínimo existencial digno aos cidadãos do povoado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de
abril de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 214 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Superintendente do Iphan – MA, senhor Maurício
Abreu Itapary, a fim de que a Superintendência Estadual do Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional promova estudo de
viabilidade para o tombamento do Sítio Piranhenga, localizado no Parque
Pindorama, município de São Luís – Ma.

Datado com mais de 200 anos, o Sítio Piranhenga ocupa uma
área de aproximadamente 34 hectares de preservação histórico, cultural
e ambiental, o sítio conta com um acervo de peças que exalam história
e cultura. São imóveis, azulejos coloniais, escadarias e construções
históricas. Há de se ressaltar que a propriedade foi quase inteiramente
construída por mãos escravas, restando ainda muitas de suas marcas,
como uma senzala próxima às margens do rio Bacanga. Frente a
importância das edificações, nada mais acertado que reconhecer seu
inegável valor histórico por meio do tombamento como patrimônio
histórico nacional.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de
abril de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 215 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado do
Maranhão, o senhor Flávio Dino, a fim de que determine ao setor
competente que proceda reforma, com implantação de complexo
poliesportivo, no Centro de Ensino Juarez Gomes, no município de

Bacabal, com a destinação de carteiras escolares que possam atender
aos alunos matriculados na Escola.

A presente indicação justifica-se pela necessidade de reforma
nas instalações elétricas e hidráulicas, com a implantação de uma
subestação, no O Centro de Ensino Juarez Gomes, tal precisão foi
apontada pelos engenheiros elétricos da CEMAR e da própria SEDUC
em levantamentos realizados no local.

Há de se destacar que o C.E. não possui área adequada para a
pratica esportiva ou realização de eventos escolares e comunitários,
desta forma, a fim de garantir um espaço social adequado aos estudantes,
julga-se de grande valia a implantação de um complexo poliesportivo
na escola. Por fim, conforme apontado pela comunidade escolar, o
C.E. demanda 130 carteiras escolares para a acomodação dos alunos
nas salas de aula, garantindo assim um espaço de aprendizagem
adequado aos estudantes da região.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de
abril de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 216 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao setor
competente a construção do poço artesiano para atender o povoado
Santa Fé do Biano Pereira, localizado às margens do Rio Parnaíba, na
MA 040.

Os moradores da comunidade não possuem abastecimento
regular de água potável, o que vem ocasionando, frente tão básica
necessita, prejuízos à toda a população local. Ressalta-se que a
construção do referido poço beneficiará toda a comunidade, que apesar
de antiga possui necessidade de auxílio do poder público. Visa-se assim
garantir o mínimo existencial digno aos cidadãos do povoado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de
abril de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 217 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao setor
competente a implementação do Programa Mais Asfalto no município
de Serrano.

Os cidadãos munícipes vêm enfrentando grandes dificuldades
em seu deslocamento diário, em especial por razão das vias principais,
coletoras do fluxo de veículos e pedestres. Desta forma, em razão das
condições em que se encontram as vias, busca-se com a presente
indicação que seja levado à população de Serrano os benefícios do
programa do governo estadual Mais Asfalto.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de
abril de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 218 / 18

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 152,
153 e 154 do Regimento Interno, que após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofícios ao Excelentíssimo Senhor Governador Flávio
Dino, com encaminhamento para o Secretário de Estado de
Infraestrutura, Sr. Clayton Noleto, solicitando em caráter de
URGÊNCIA a pavimentação asfáltica, por meio do programa “Mais
Asfalto”, dos bairros Tamancão e De Lourdes, no município de Cajari,
neste estado.

O Programa “Mais Asfalto” consiste em, melhorar a qualidade
de vida da população maranhense, através do investimento em
pavimentação asfáltica, problemática atual de grande parte das estradas
que cortam o Estado, bem como no perímetro urbano de diversos
municípios.

Assim sendo, a implantação do programa “Mais Asfalto”
realizado pelo Governo do Estado em parcerias com Prefeituras
Municipais, busca assegurar melhores condições de tráfego nas vias
públicas, visando proporcionar desenvolvimento e um maior bem-
estar aos cidadãos.

Visando uma melhora na qualidade de vida dos moradores do
município de Cajari,/MA especialmente aqueles residentes nos bairros
Tamancão e De Lourdes, solicitamos por meio desta Indicação a
pavimentação asfáltica da respectiva área, visando beneficiar assim a
população local, concedendo maior segurança e facilidade de locomoção
aos pedestres, além de fornecer meio adequado para deslocamento do
tráfego.

Por esse motivo, faz-se necessária a presente preposição,
diante das constantes reclamações dos moradores que são diariamente
prejudicados pela dificuldade e precariedade de acesso, em razão da
inexistência de condições adequadas de infraestrutura. Assim, a
pavimentação asfáltica irá oferecer mais segurança, bem como
contribuirá para uma melhora significativa nas condições de vida da
localidade, justificando a presente demanda.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, São Luís, 15 de outubro de 2017 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 219 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Flávio Dino, com cópia para o Prefeito de São José de
Ribamar, o Sr. Luis Fernando, e para o Secretário Municipal de
Obras, Habitação e Serviços Públicos, o Sr. Glauber Miranda,
solicitando, com a maior brevidade possível, a pavimentação asfáltica
das vias principais e adjacentes do Loteamento Cohabiano, localizado
no município de São José de Ribamar/MA.

O Loteamento Cohabiano, localizado na região limítrofe com a
capital maranhense, apesar de ser relativamente novo, com cerca de 3
(três) anos de criação, conta com aproximadamente 500 famílias, que
padecem, diariamente, com sérios problemas de infraestrutura,
comprometendo a qualidade de vida de seus moradores, necessitando
assim, de algumas intervenções urgentes, como a realização de melhorias
na pavimentação asfáltica, considerando que não há uma via adequada
de trânsito de pessoas e veículos, apresentando em toda a sua extensão,
uma enorme quantidade de buracos, erosões, poeira e lama, situação
que é agravada durante o período chuvoso, provocando diversos
acidentes pela falta de manutenção da via.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na
qualidade de vida dos moradores do referido loteamento, e sobretudo,
para a população do município em contento, solicitamos por meio
desta proposição, a pavimentação asfáltica do Cohabiano, sobretudo
nas avenidas principais e travessas, perfazendo cerca de 5km,
concedendo maior segurança e facilidade de locomoção aos pedestres,
além de fornecer meio adequado para deslocamento do tráfego.

Por esse motivo, faz-se necessária a presente preposição,
diante das constantes reclamações dos moradores que são diariamente
prejudicados pela dificuldade e precariedade de acesso, em razão da
inexistência de condições adequadas de infraestrutura. Assim, a
pavimentação asfáltica irá oferecer mais segurança, bem como
contribuirá para uma melhora significativa nas condições de vida da
localidade, justificando a presente demanda.

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

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

INDICAÇÃO Nº 220 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a vossa excelência que, depois de
ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo
Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, com cópia para o Ministro
de Direitos Humanos, o Sr. Gustavo do Vale Rocha, e para o
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE/
MA), o Desembargador Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe, para
que adote as medidas legais e administrativas necessárias, com a maior
brevidade possível, voltadas à disponibilização de urnas eletrônicas
para a eleição unificada dos Conselheiros Tutelares do Estado do
Maranhão, visando a celeridade e segurança no processo de escolha
dos membros do Conselho Tutelar.

Os Conselhos Tutelares são órgãos de fundamental importância
para a implantação de políticas públicas protetivas, criados através do
Estatuto da Criança e do Adolescente, e possuem a função precípua de
zelar pela garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente.

O processo de escolha unificado dos Conselheiros Tutelares
foi implementado através da lei federal nº 12696/12, definindo a escolha
em todo o território nacional, concedendo uma mobilização maior e
uma eleição com maior conhecimento e consciência, em reconhecimento
a necessidade de uniformização bem como a relevância do cargo exercido.

Hodiernamente, a escolha para os membros do Conselho
Tutelar no Maranhão é de responsabilidade dos Conselho Municipais
dos Direitos da Criança e do Adolescente, contudo, a votação ocorre
de maneira manual e em urna de lona, contrariando o que já acontece
em diversos estados brasileiros com a disponibilização de urnas
eletrônicas por meio do apoio dos respectivos Tribunais Regionais
Eleitorais, conforme regulamentado pela resolução do TSE nº 22.685/
2007.

Destarte, a inexistência de um procedimento adequado para as
eleições, que seria viabilizado pela disponibilização das urnas
eletrônicas, inibe a possibilidade de ocorrência de erros e a morosidade
na apuração dos votos – fatos que procederam em eleições anteriores
no estado, inclusive gerando a anulação do pleito em alguns polos da
região metropolitana de São Luís.

Sabe-se que a disponibilização de urnas eletrônicas contribuirá
para a celeridade do processo de escolha dos representantes do Conselho
Tutelar do Maranhão, garantindo, por consequência, maior segurança
e facilidade na totalização dos votos, e servindo como mecanismo de
incentivo à participação popular.

Assim, a presente medida visa operacionalizar o atendimento
das demandas manifestadas em todo o Estado, concedendo qualidade e
facilidade aos conselheiros no procedimento de eleição dos seus



TERÇA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2018                                                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA8
membros, garantindo maior acessibilidade às votações, com vistas a
incluir o município entre os destinatários das urnas eletrônicas, prática
já viabilizada em outros estados. Isto posto, e visando enaltecer as
funções primordiais contidas no ECA, é que se torna fundamental do
atendimento da presente proposição.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 01 de abril de 2018 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 221 / 18

Senhor Presidente,

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
Prefeito de São Luís, o Senhor Edivaldo Holanda Junior, para que
determine ao setor competente que promova a implantação de
pavimentação asfáltica em toda a extensão da Av. Tancredo Neves,
bairro de Vila Industrial / Maracanã no município de São Luís.

Justifica-se a presente indicação, tendo em vista que à Avenida
em referência serve de via principal dos ônibus e passagem para grande
parte dos moradores da região.   Ocorre que a mesma se encontra em
situação precária, além disso, dificultando de sobremaneira o
deslocamento das pessoas que por ali transitam.

Desta forma, frente as dificuldades apresentadas pela
população, especialmente por meio de solicitação expressa do Centro
Comunitário do Bairro de Vila Industrial e Adjacências, encaminhada,
via Oficio, ao Gabinete deste Parlamentar que esta subscreve, razão
pela qual julga-se de elevada importância a indicação em tela.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de
abril de 2018. – Paulo Neto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 222 / 18

Senhor Presidente,

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 Prefeito
de São Luís, o Senhor Edivaldo Holanda Junior, para que determine ao
setor competente que promova a pavimentação asfáltica em todas as
Ruas do Bairro Residencial Shalon / Vila Esperança, no município de
São Luís.

Justifica-se a presente indicação, tendo em vista que o referido
Bairro em referência encontra-se completamente desprovido de serviço
de pavimentação asfáltica e/ou poliédrica, motivo pelo qual, até o
momento, se quer fora implantada linhas de ônibus urbana para atender
a numerosa população da referida região.

Desta forma, frente as dificuldades apresentadas pela
população, especialmente por meio de solicitação expressa do Centro
Comunitário do Bairro de Vila Industrial e Adjacências, encaminhada,
via Oficio, ao Gabinete deste Parlamentar que esta subscreve, razão
pela qual julga-se de elevada importância a indicação em tela.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de
abril de 2018. – Paulo Neto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 223 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito a Vossa Excelência, após
apreciação da Mesa, que seja encaminhado ofício ao Senhor Secretário
de Estado de Saúde, Senhora Carlos Eduardo Lula, solicitando que
sejam adotadas, pela Secretaria de Estado de Saúde, as medidas legais
e administrativas para celebração de um convênio, com o objetivo de
subsidiar as despesas oriundas das ações desenvolvidas pela  Associação
de Amigos do Autista do Maranhão (AMA-MA), localizada no
Município de São Luís – MA.

A presente proposição fundamenta-se no fato de a AMA-MA
atender cerca de 90 crianças cadastradas, via projetos com duração
determinada (hidroterapia, capoeira, por exemplo) patrocinados por
doação, acolhimento e orientação de famílias, atuação política na defesa
dos direitos dos autistas, por exemplo Conselho Municipal das Pessoas
com Deficiência.

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 FÁBIO BRAGA - Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Expediente lido, à publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Deputada Graça Paz, por cinco minutos.

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ (sem revisão da
oradora) – Senhor Presidente em exercício Deputado Stênio, senhores
deputados que compõem a Mesa, senhores e senhoras parlamentares,
Deputada Francisca Primo, senhores da imprensa, internautas,
funcionários desta Casa, a todos que nos assistem. Eu lembro, senhores
deputados, que há 4 anos aconteceu a mesma coisa que aconteceu
agora há alguns dias. A corrida dos parlamentares procurando Partidos
para se alojarem, escolhendo aqueles que têm mais ou menos os seus
ideais, que comungam com as suas ideias e como há 4 anos, agora
também muitos deputados mudaram de Partido. E eu, a Deputada
Graça Paz, sou uma daquelas que mudei. Há 4 anos o PSL me recebeu
de braços abertos, com um carinho muito especial do querido Vereador
Chico Carvalho, um político muito conhecido no nosso Estado, que
trabalha neste Estado todo fazendo crescer e desenvolver o seu Partido,
o PSL. E aqui em São Luís é um dos vereadores mais atuante, se não for
o mais, de toda a Câmara Municipal de São Luís. Um vereador que
trabalha com as pessoas mais carentes, que faz questão de levar
benefícios, de levar o seu trabalho para a periferia da nossa capital
onde tem as pessoas que mais precisam dos políticos e também onde
faltam os benefícios para atender essas pessoas. E é lá, nessa área, que
mais trabalha o Vereador Chico Carvalho. Tenho uma amizade muito
grande por ele, quase que familiar. O seu filho diz que é que é um irmão
dos meus filhos, mas todos sabem que o meu marido, o ex-deputado
Clodomir Paz, trabalha com o Senador Roberto Rocha, e Roberto
Rocha, que comanda o PSDB, aqui no Maranhão, um Senador da
República que mais parece um governador, que com o pouco recurso
que tem das suas emendas parlamentares e com algum recurso que
pede ao Presidente da República está fazendo um trabalho grande em
todo o Maranhão. Todos os municípios que a gente chega tem lá um
trabalho do Senador Roberto Rocha e eu não poderia de forma nenhuma,
quando o meu marido, o ex-deputado Clodomir Paz, está chamando
pessoas para ingressarem no PSDB, para que faça do PSDB ainda um
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partido bem maior do que já é, e eu não poderia como sua esposa,
como amiga pessoal de Roberto, eu não poderia deixar de ingressar no
PSDB. Deixo o PSL com o coração partido, não poderia ser diferente,
pelo carinho, pelo apreço que eu sempre recebi do PSL, mas sei que
com a minha saída, estão chegando nomes de peso, lá no PSL. O PSL
está crescendo, com o trabalho do Vereador Chico Carvalho no Maranhão
inteiro. E eu quero aqui até me ombrear ou me congratular com o
Deputado Wellington do Curso, assim como o Deputado Alexandre
Almeida, que também junto comigo, eles ingressaram no PSDB, fazendo
aqui nesta Casa, três deputados. Também ingressaram no PSDB, dois
deputados federais, o ex-governador José Reinaldo, que todos nós
conhecemos, que para os prefeitos eles falam que foi um dos melhores
governadores, para os prefeitos, trabalhava diretamente com os
prefeitos para desenvolver os seus municípios, e o PSDB, com muita
honra, está recebendo também o Deputado Federal José Reinaldo,
assim como o Deputado Federal Waldir Maranhão. E nós que temos o
Senador Roberto Rocha como pré-candidato a governador do estado
do Maranhão, um senador que nasceu na política, seu pai já foi vereador,
deputado, governador, só faltava ser senador e hoje o seu filho é senador.
O Roberto já foi deputado estadual por mais de um mandato, deputado
federal por mais de um mandato, acho que o terceiro, e o deputado
federal mais votado no Maranhão. Todos nós, maranhenses, sabemos
que o Senador Roberto Rocha está mais do que preparado para comandar
o nosso estado como governador. Nós temos também um grande nome
para comandar o nosso país, que é o pré-candidato a presidente Geraldo
Alckmin, que já provou de todas as formas que tem inteira condição de
comandar este país. O meu nome, como já está visto ali, Graça Paz, já
está no PSDB, eu fico feliz por estar ingressando nesse partido que
está cada vez mais crescendo no nosso estado e no país. Quero encerrar
as minhas palavras agradecendo mais uma vez ao PSL na pessoa do
meu querido Vereador Chico Carvalho, com quem eu conversei
demoradamente explicando a minha saída e ele entendeu como amigo,
como companheiro, entendeu perfeitamente a minha atitude. Obrigada,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Deputado Júnior Verde, por cinco minutos,
sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos. Exmo. Senhor Presidente em
exercício. Exmos. Senhores e Senhoras Deputados, imprensa, galeria e
todos que nos acompanham em todo o estado do Maranhão, que Deus
abençoe a todos. Senhor Presidente, na tarde de hoje, faço alguns
registros importantes de uma agenda intensa que nós temos a
oportunidade de participar tanto aqui em São Luís, nas secretarias de
Estado, nas secretarias municipais, defendendo as nossas proposições,
como também no interior do estado. Durante o nosso final de semana,
tivemos a oportunidade de participar de uma agenda muito importante
com o hoje vice-governador, Carlos Brandão, que é do PRB, que é 10.
Nós estivemos dialogando sobre várias proposições e inclusive
encaminhei as nossas demandas para beneficiar os municípios
maranhenses como sempre fazemos. Tive a oportunidade inclusive de
participar desse momento com o prefeito de Brejo de Areia, que é o
Chico Eduardo, o assessor Edvan Silva, também nossos assessores
que estavam ali presentes conosco, o Marquinhos, a nossa assessora
Maria Luiza, enfim, ali dialogando com o nosso vice-governador no
sentido de poder realmente buscar resolver demandas importantes no
estado do Maranhão. Falamos longamente sobre várias situações, entre
elas emendas parlamentares, convocação de sub judice, várias
proposições que estivemos ali encaminhando. Inclusive também
demandas do próprio município de Brejo de Areia. E agradecer, na
oportunidade, ao nosso governador em exercício na ocasião, que nos
recebeu no Palácio para que pudéssemos ali levar a voz, o anseio da
população maranhense, e assim nós fizemos, com o republicano Carlos
Brandão. Mas destacar também, Senhor Presidente, que tivemos uma
reunião muito importante no IMESC. No IMESC mais uma vez com

o IBGE discutindo a consolidação dos limites territoriais entre os
municípios maranhenses. E , Deputado Antônio Pereira, mais uma vez
levamos uma demanda que já iniciamos aqui e que V. Ex.ª participou
conosco no Plenarinho, acolhendo uma iniciativa importante da
consolidação dos limites entre Satubinha e Pio XII. Então foi uma
reunião extremamente importante de diálogo, de interação. A Prefeita
Dulcinha estava lá conosco, o IMESC, com a Prefeita Dulcinha com
representantes também de Pio XII. Nós deliberamos para que possamos
conversar, dialogar mais entre os municípios, encontrar uma alternativa
para essa consolidação que não inviabilize a gestão no município de
Satubinha, da mesma forma também no município de Pio XII. Eu
quero tranquilizar a população desses municípios, porque com a vinda
de vereadores, com a agenda positiva que tivemos no Plenarinho
discutindo nessa audiência pública, com a nossa ida ao IMESC buscando
a solução desse problema, deputado, a população ficou sem saber
realmente qual direcionamento tomar e preocupada em sair de um
território para outro, sair de um município para outro município. E
quero tranquilizar a todos, porque o sentimento de pertencimento é o
que norteia, principalmente essa grande iniciativa desta Casa, essa
parceria que tem a Assembleia Legislativa com o IMESC, por meio
também do grande Josiel, que é técnico daquele instituto e que tem nos
ajudado muito. Então só para consolidar, hoje estamos à frente da
Comissão de Administração e Relações de Trabalho e pela comissão
nós temos encaminhado essas proposições. E no momento em que
discutíamos a consolidação dos municípios de Satubinha e Pio XII,
levamos em consideração o sentimento da população. Então que as
pessoas não se preocupem, que os gestores também, da mesma forma,
querem o melhor e esse entendimento, essa consolidação desse
entendimento é o que estamos buscando. Prova disso é que já foi a
segunda reunião, essa reunião no IMESC é uma reunião mais técnica
no sentido realmente de encaminhar as proposições, de averiguar a
perda de população e em havendo a perda, a perda de receita. Que
sabemos que os municípios também são norteados nas suas receitas
pela quantidade populacional. E nós não queremos, de maneira alguma,
que nenhum fundo constitucional seja menor do que a necessidade do
município. Tem que ser maior, pelo contrário, não é? Os fundos
precisam atender, a contento, as boas gestões e nesse propósito é que
estamos buscando a consolidação dos limites territoriais, continuamos
nosso trabalho,  assim como fizemos, já disse aqui e  repito, porque
vamos levar  para nossa... ao longo da nossa história política  a
consolidação dos limites  entre São Luís, Ribamar, Paço do Lumiar e
Raposa, como foi também em Santa Inês, Deputado Sousa Neto,
quando nós conseguimos consolidar a  parceria também com todos os
parlamentares desta Casa, e buscando sempre  realmente  esse
entendimento. Então foi uma reunião  produtiva e esperamos, vamos
ter outras reuniões vamos avançar nas discussões, mas aqui tranquilizar
a população  desses dois municípios,  tudo que esta Casa faz  é
buscando,  visando sempre o bem comum,  nada  mais do que isso, nós
queremos o entendimento, queremos o diálogo, e foi o que aconteceu
mais uma vez com o apoio  do IMESC,  na sexta-feira, estivemos
reunidos  levando essa iniciativa  junto também  com o vereador  que
participou da iniciativa,  que é o Vicente, Vereador  de Pio XII, e a
Prefeita de Satubinha  e os técnicos do IMESC, do IBGE, mas eu tenho
outras agendas, no fim de semana, Senhor Presidente, e iniciamos,
desde da sexta-feira,  também estivemos percorrendo  o Sul do Estado,
mais uma vez,  percorrendo o Sul do Maranhão,   Imperatriz, agenda
muito positiva, que eu faço questão de destacar,   se não der hoje, mas
amanhã,  até porque foi uma agenda muito importante com os
operadores do transporte alternativo como também  reunião,  em Vila
Nova dos Martírios e Açailândia. Então, vamos ter a oportunidade de
expressar aqui,  a contento, essas importantes audiências, reuniões
que participamos,  durante o fim de semana,  de forma a prestar contas
com a população maranhense  que  temos feito no nosso mandato
participativo, muito obrigado e que Deus abençoe a todos.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

STÊNIO REZENDE – Deputado Antônio Pereira, por cinco minutos,
sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente em exercício Deputado Stênio Rezende,
Senhor Secretário Deputado Carlinhos Florêncio, que representa muito
bem ali a região de Bacabal. Senhores Deputados e Senhoras Deputadas
presentes, em plenário, galeria, imprensa. Eu quero nesta tarde ressaltar
a presença dos vereadores do Democratas, vereadores de Açailândia, o
Vereador Zelito e o Vereador Evandro, de Açailândia, acompanhado
pelo Presidente do Partido, Sibito, que está aqui também de Açailândia,
Eliseu, conhecido como Sibito, naquela cidade, Presidente dos
Democratas. Também não poderia deixar de registrar a presença do
Vereador Luciano, do Itinga, e do Vice-Prefeito daquela cidade de Itinga
do Maranhão, Mano do Leocadio, boa tarde a todos. Eu gostaria de me
pronunciar nesta tarde apenas para relatar a inauguração de uma
ampliação e reforma da escola de Ensino Médio, ali de Amarante do
Maranhão, que foi realizada no sábado pela manhã, em torno das 10h,
e começamos ali aquela solenidade. Tivemos o prazer e a honra de
participar daquela inauguração realizada pelo Governo do Estado,
portanto, capitaneada pelo Secretário de Estado da Educação, Secretário
Felipe Camarão, e pelo Secretário Clayton Noleto que fez aquela
reforma. Um colégio tradicional onde a maioria das pessoas daquela
cidade fez o segundo grau, um colégio com muitos anos de existência e
que presta ali um grande serviço ao povo daquela sociedade, daquela
comunidade em Amarante do Maranhão. Ficou a contento essa
ampliação e reforma e ficou também muito contente, muito alegre e
muito feliz toda a comunidade educacional ali de Amarante. A sociedade
agradeceu com uma satisfação plena pela qualidade daquela reforma.
Eu quero dizer que o Deputado Marco Aurélio, que está aqui também,
foi uma das pessoas responsáveis, foi um prazer e uma honra ter
participado daquele momento histórico. Há mais de 20 anos, não havia
nenhuma reforma importante naquele colégio, mas houve como muito
bem disse o Deputado Professor Marco Aurélio, na realidade houve
uma reforma ampla, estreita e profunda daquelas dependências. Eu,
pessoalmente, fiquei muito feliz com isso. Minha sogra foi professora
naquela instituição de ensino e nós temos o meu cunhado que é médico
e outros da família que são médicos e estão se formando, todos foram
alunos daquela instituição de ensino e todos nós estamos muito
contentes com aquela reforma. Na oportunidade, também se fez uma
visita ao complexo que está sendo construído ali em Amarante. Um
complexo com a construção de um ginásio, de uma praça e de uma
biblioteca. Dois complexos estão sendo construídos no Maranhão. O
governo do estado está fazendo um em Amarante e outro em João
Lisboa. Nós agradecemos ao Governador Flávio Dino por isto, por
compreender essas necessidades dessas duas cidades e fazer obras
estruturantes e importantes para o povo daquela região. Ainda é muito
importante o momento da inauguração dessa ampliação e reforma desse
colégio de ensino médio em Amarante. O Senhor Secretário de
Infraestrutura Dr., Clayton Noleto, anunciou ao povo daquela cidade,
à sociedade daquela cidade. O início das obras da construção da rodovia
que liga Amarante a Sítio Novo deverá acontecer a licitação está fechando,
está terminando, está em fase final, está na abertura de preços, para
tomada de preços que vai ser agora no próximo dia 19 e que até maio se
dará ali a ordem de serviços para se iniciar a construção daquela estrada
tão importante para o povo daquela região. Eu quero deixar essa
mensagem nesta tarde e dizer que é muito importante para a ligação de
Amarante, Buritirana, Senador La Rocque ali, até de Imperatriz, a
ligação para São Luís via Amarante, via Grajaú. Deste trecho de estrada,
são 42 km que realmente traz muitos problemas para o povo daquela
região. Já houve a decisão política, já houve os meandros técnicos que
estão avançando e estamos finalmente terminando a licitação para iniciar
aquela obra tão esperada, tão sonhada pelo povo daquela região, que é
exatamente a estrada que liga Amarante a Sítio Novo. Eram essas as
minhas considerações, Senhor Presidente, nesta tarde. E voltaremos

mais tarde para falarmos sobre a cidade de João Lisboa. Obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Deputado Rigo Teles, por cinco minutos, sem
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhores membros da Mesa, senhoras,
senhores deputados, imprensa, galeria, amigos e amigas que nos
assistem pela TV Assembleia. Senhor Presidente, na última sexta-
feira, dia 06, estive no município de Grajaú, acompanhado com o
governador em exercício Carlos Brandão, lá com as lideranças políticas
do município e na presença do Prefeito de Grajaú Mercial Arruda, na
presença do Prefeito de Itaipava do Grajaú, o Joãozinho do Dimaizão,
com a presença da Prefeita de Arame, doutora Jully Menezes, com o
seu pai, um líder político de Arame Dr. João Menezes, onde foi assinada
a ordem de serviço para a recuperação da estrada MA-006, que liga
Grajaú a Arame e vice-versa. É muito importante a recuperação dessa
MA. A importância do escoamento agrícola em uma região que tem a
pecuária forte, que tem uma agricultura forte, que tem um polo gesseiro
muito forte, um dos maiores do Brasil e precisava daquela recuperação
daquela estrada, da MA-006. Mas entramos aqui com uma indicação
também, nesta Casa, já que foi dada a ordem de serviço na sexta-feira,
dia 06, o maquinário já se encontrava no local e já foi dado início
naquele mesmo dia da obra, da recuperação asfáltica da MA-006 de
Grajaú a Arame. Da mesma forma entramos aqui com um ofício, com
uma indicação pedindo também a recuperação, ao Governo do Estado,
por meio da Secretaria da Infraestrutura (SINFRA), que recupere
também de Grajaú a Fortaleza dos Nogueiras, passando por Formosa
da Serra Negra. Então que seja Grajaú, Formosa da Serra Negra,
Fortaleza dos Nogueiras até o Entroncamento, precisamos também
que dê continuidade a essa estrada. Então, com certeza, ligando esses
dois lados, uma margem esquerda ligando Grajaú a Arame, na margem
direita, Grajaú a Formosa da Serra Negra e a Fortaleza dos Nogueiras,
é muito importante a ligação dessa MA-006. É importante para toda a
região, porque é uma MA que corta o coração de todo o Maranhão,
aquela região, e precisa realmente desse escoamento da produção
agrícola, da pecuária, do polo gesseiro e precisa muito para continuar
o desenvolvimento daquela região. E no sábado, dia 07, estive também
com o vice-governador e governador em exercício Carlos Brandão, no
município de Marajá do Sena, município esse que com as grandes
chuvas teve um prejuízo grande, onde as casas alagaram, os prédios, o
prédio da Prefeitura, Secretaria da Educação, tantos prédios que foram
alagados, que depredaram muitas coisas e o acervo do município, por
meios dos documentos, dos computadores, todos foram alagados,
prejuízo muito grande e o município esta lá na calamidade, mas
estivemos lá para levar as ações para o município de Marajá do Sena
com a presença minha, Deputado Rigo Teles, com a presença do
Governador em exercício Carlos Brandão, com o Prefeito de Marajá do
Sena, Lindomar Araújo, com os vereadores, com as lideranças políticas
daquela região, onde nós fomos levar as ações da secretaria de
Desenvolvimento Social onde foram entregues colchões, cestas básicas,
botijões de água e naquele momento sensibilizado com a causa, vendo
o prefeito ali lutando para salvar as pessoas, salvar o patrimônio das
pessoas por conta de ter levado tudo nas enxurradas, ainda doamos
500 botijões de água para a população naquele momento, naquela hora
lá para o município de Marajá do Sena, município esse que tantos
outros municípios estão afetados no Maranhão, mas Marajá do Sena é
um dos municípios que mais foi prejudicado nessas chuvas, nesse
grande inverno, nessas enxurradas é o município de Marajá do Sena. E
nós aqui sensibilizados com esta causa  vendo in loco a situação do
município ficamos, fomos olhar, estamos procurando ver a solução
para resolver o problema daquele município de Marajá do Sena, onde
o prefeito já decretou estado de calamidade pública, já levando as
ações da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, vamos levar até o
governo federal para que o Ministério da Defesa Civil possa também
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contribuir para tirar do isolamento, do alagamento as pessoas que
muito vêm sofrendo naquele município, mas parabenizo as ações do
Governo, parabenizo a atitude do prefeito em não ter saído mais do
município, desde o dia do primeiro alagamento que houve no município
e agora o segundo, em menos de 30 dias, houve a segunda tempestade
no município, município esse que tem duas serras tanto do lado direito,
do lado esquerdo e infiltra aquela água e o córrego também do município
fez alagar todas aquelas casas, um prejuízo muito grande à população,
mas vi sensibilizadas as pessoas, o Governo do Estado, para que
resolva o problema, pelo menos, por enquanto, enquanto melhora a
situação do inverno, maneire, para que aquelas pessoas possam
retornarem às suas casas e recebendo mantimentos, colchões, água
potável, alimentos para a sobrevivência até resolver esse problema no
todo. Obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Deputado Carlinhos Florêncio, por cinco
minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
eu subo à tribuna hoje para primeiro agradecer ao Partido Humanista
da Solidariedade, o PHS, que me abrigou durante dez anos, no início da
minha carreira pública, e agradecer, de coração, à Nacional do PHS, à
Estadual do PHS, mas, na última sexta-feira, eu, a convite do
Governador, a convite do Presidente Estadual do PCdoB e
principalmente com a articulação forte do nosso Presidente Othelino
Neto, eu me filiei ao PCdoB, partido esse que já tem história, uma
história de muitos anos de luta no País e que também tem a sua história
no Estado do Maranhão. Portanto, eu acredito que é uma legenda em
que irei disputar as próximas eleições, por isso peço a Deus que abençoe
a mim e ao PCdoB nessa nova luta em que eu estarei junto com o
PCdoB. Senhor Presidente, também quero parabenizar Parnarama que
faz amanhã 69 anos de emancipação política. Estarei lá amanhã junto
com o Prefeito Raimundo Silveira e toda a comunidade parnaramense,
fazendo uma festa grande. É um município em que eu já tenho residência
e tenho o Título de Cidadão, por ser proprietário lá em Parnarama.
Portanto, eu quero parabenizar a cidade de Parnarama e amanhã estarei
junto com vocês fazendo essa grande comemoração do aniversário de
69 anos da nossa linda cidade de Parnarama. Também para dizer que
hoje estive na Casa Civil junto com o novo Secretário da Casa Civil, o
nosso amigo Rodrigo Lago, para tratar do assunto da enchente do
nosso Rio Mearim que já causou muitos transtornos na cidade de
Pedreiras. Essa enchente leva aproximadamente de 8 a 10 dias para
chegar a Bacabal. Como Bacabal também já se encontra com
desabrigados ainda em quantidade pequena, isso já nos fez antecipar
para que a gente fosse até a Casa Civil mostrar que a Defesa Civil de
Bacabal, o Corpo de Bombeiros de Bacabal e a Prefeitura Municipal de
Bacabal estão atentos aos acontecimentos ali da nossa cidade que esta
na iminência talvez até de decretar a emergência no município por
conta de haver desabrigados na nossa cidade, além de colocar também
em alerta a Defesa Civil do Estado com relação a essa situação da
enchente do Rio Mearim. Hoje eu tive notícia de Pedreiras de que lá já
tem quase 200 desabrigados, 170 desabrigados, o que causa realmente
um transtorno para essa população. Isso é um anúncio, um prenúncio
que Bacabal também poderá aumentar a quantidade de desabrigados,
por isso, embora a Prefeitura já esteja atenta, a Defesa Civil do nosso
município já esteja atenta, a gente também tem essa preocupação de
alertar o Governo do Estado para que a gente possa tomar as medidas
necessárias assim que a emergência chegar a nossa cidade. Portanto,
mais uma vez, quero agradecer ao PCdoB por me receber e dizer que
estaremos nessa grande luta junto com esse grande partido. Muito
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDIVALDO HOLANDA - Deputado Wellington do Curso, por cinco
minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia
Legislativa, o nosso mais cordial boa tarde, que Deus seja louvado.
Senhor Presidente, eu quero fazer um registro na tarde desta segunda-
feira, dia 09 de abril, que a Assembleia Legislativa do Estado do
Tocantins aprovou o projeto de lei que proíbe a apreensão de carros
com IPVA atrasado. Foi aprovado o Projeto de Lei na Assembleia
Legislativa do Tocantins no último dia 14 de março e foi à sanção do
Governador do Estado do Tocantins. E no dia 04 de abril, quarta-feira
da semana passada, o Governador do Estado do Tocantins sancionou
a Lei. Ou seja, no estado do Tocantins não pode mais haver apreensão
de veículo com o IPVA atrasado. Nesta mesma linha, temos um Projeto
de Lei tramitando nesta Casa, Projeto de Lei n.º 099, de autoria do
Deputado Wellington, que proíbe apreensão de veículo com IPVA
atrasado. Da mesma forma também a OAB do Estado de Sergipe e a
OAB do Piauí ajuizaram ação civil pública para proibir apreensão de
veículo com IPVA atrasado. Na mesma linha também no estado do Rio
de Janeiro, que está proibida a apreensão de veículo com IPVA atrasado,
uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Rio de
Janeiro. Nós já fizemos a representação na OAB-MA, Ministério
Público Estatual, Defensoria Pública Estadual. Estamos também
apresentando uma ação civil pública na Justiça Estadual e amanhã na
terça-feira, e na quarta-feira, estaremos também fazendo mais uma
representação na OAB e no Ministério Público Federal com relação ao
IPVA, apreensão de veículos com IPVA atrasado. Então estou fazendo
o registro, na tarde de hoje, que o estado do Tocantins, nós tínhamos
14 Assembleias que tinham apresentado o projeto de iniciativa nossa,
de um deputado do Maranhão e a Assembleia Legislativa do Estado do
Tocantins já aprovou e na última quarta-feira, dia 04, o governador do
estado do Tocantins sancionou a lei e já é proibido apreender veículo
com IPVA atrasado no estado do Tocantins. Senhor Presidente, quero
fazer o registro também que no último final de semana, na quinta-feira,
nos desfiliamos do Partido Progressista e no último final de semana
fizemos a nossa filiação no PSDB. Temos pré-candidato a Presidente
da República Geraldo Alckmin, temos o pré-candidato ao Governo do
Estado Senador Roberto Rocha, dois pré-candidatos ao Senado Federal,
Deputado Federal Zé Reinaldo e o Deputado Estadual Alexandre
Almeida. E muito nos honra a nossa filiação no PSDB, até porque não
vamos precisar mudar de Bloco também nesta Casa e a honra de fazer
parte do mesmo Partido com a Deputada Graça Paz. Deputada Graça
Paz, registrar a alegria de chegar ao PSDB e encontrar a senhora,
encontrar o seu esposo e também o Deputado Alexandre Almeida.
Então estamos em Casa, vamos continuar no mesmo Bloco com o
Deputado Max Barros que está no MDB, com o Deputado Eduardo
Braide está no PMN, então não temos alteração nenhuma com relação
ao nosso Bloco. E deixei bem claro, a nossa ida para o PSDB não tinha
como permanecer no PP, pois o PP faz parte do Governo Flávio Dino,
na gestão do Governador Flávio Dino. Mas a partir do momento que
dá continuidade a gestão desastrosa do Governador Flávio Dino não
tinha como permanecer nesse projeto com o PP. E agradeço eternamente,
gratidão eterna ao Presidente André Fufuca, um irmão, um amigo, mas,
infelizmente, não tinha como dar continuidade nesse projeto. Até porque
temos feito um posicionamento nesta Casa e um posicionamento de
fiscalização, de mostrar a verdadeira face do Governador Flávio Dino.
A verdadeira face de um governo que não trouxe mudança e prova disso
que uma aluna de uma escola pública, na cidade de Grajaú, no último
fim de semana, na presença do vice-governador e de autoridades que
estavam no palanque, na cidade de Grajaú, mostrou a realidade da
Escola Digna do Governador  Flávio Dino e ela disse: Esta tenda que
está aqui é melhor do que o telhado da nossa escola. E, a partir de
agora, voltamos a pautar a educação pública do Estado do Maranhão,
a partir de agora voltamos a pautar as Escolas Dignas, como é o caso da
Escola Robson Martins, no Maiobão, que estivemos lá no dia 02 de
julho, um ano antes o Secretário de Educação esteve lá, anunciou que
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iria reformar a escola, é melhor que não tivesse ido porque não fez
nada. No mês de março estivemos lá no Robson Martins, novamente,
e nada foi feito pela escola até agora e já temos já o levantamento de
algumas outras escolas, denúncias de alunos, de pais, de professores e
por falar em professor hoje tivemos uma audiência pública para tratar
do reajuste dos servidores públicos e o Governador Flávio Dino  tem
insistido numa mentira propagada ao longo do tempo dizendo que
reajustou os salários dos professores em 30% e é uma inverdade, uma
inverdade que está sendo propagada em todo o Estado do Maranhão e
pelo Brasil afora. E mais, ele disse que o piso salarial do professor é de
R$ 5.750. Governador Flávio Dino, corrija essa informação porque
não é o piso salarial do professor que é  R$ 5.750, o piso salarial para
20 horas é de R$ 1.255 e para 40 horas R$ 2.500 reais, o que chega a R$
5.750  não é piso é o teto de alguns professores, mas,  a partir de agora,
vamos pautar sobre a educação  pública do Estado do Maranhão, sobre
a Escola Digna  e sobre o reajuste dos professores. Era o que eu tinha
para o momento, Senhor Presidente, muito obrigado pela atenção.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Deputada Andréa Murad, cinco minutos, sem
direito a apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
galeria, imprensa, em março de 2016, quando o Governador Flavio
Dino foi a Barra do Corda, vários Deputados subiram aqui a esta
tribuna para elogiar, Deputada Graça Paz, o anúncio do Governador
Flávio Dino que fez em Barra do Corda, anunciando, Deputado Adriano,
que iria fazer lá um hospital de 50 leitos. Aquele era um ano eleitoral,
ele como sempre se aproveita na época de eleições para estar mentido,
Deputada Graça Paz, para a população, para eleger o seu prefeito fez
esse anúncio, que iria construir junto com o Prefeito de Barra do Corda
um hospital lá de 50 leitos. Quando teve essa notícia, quando vários e
vários Deputados subiram aqui nesta tribuna para dizer, para elogiar
essa atitude do Governador de construir um hospital, em Barra do
Corda, eu também subi, Deputada Graça, mas para dizer que ele não
iria construir, que ele não iria fazer absolutamente nada. Como é que
nós iríamos acreditar que ele fosse construir um hospital em Barra do
Corda se ele sequer, Deputado Edivaldo, se ele sequer inaugurava as
obras que estavam prontas e que foram deixadas prontas para ele
inaugurar?! Tantos hospitais instalados pelo interior, mas ele não teve
a capacidade de inaugurar. Eu não sei se era ruindade mesmo ou falta de
competência para colocar para funcionar, inclusive vários hospitais
equipados e os equipamentos aí até hoje se estragando. Então subi na
tribuna e disse: “Não vai construir hospital nenhum, ele está mentindo”,
isso em março de 2016. Dois anos depois, Deputada Graça,
simplesmente como tudo que Flávio Dino tenta fazer com suas próprias
mãos não dá certo, não é feito, porque até eu quero saber uma obra
feita pelo governador, ele realmente entrega com muita luta quando é
do interesse dele, as obras que pegou prontas, mas ele construir uma
coisa até hoje, três anos de governo, mas não fez absolutamente nada,
competência passa é longe dele. Então eu avisei, ele elegeu o prefeito,
e o que aconteceu? A obra está lá, Deputado Rigo Teles, que inclusive
subiu nesta tribuna para elogiar o governador. Eu entendo até a posição
de V. Ex.ª porque acreditava também que o governador fosse construir
esse hospital lá junto com o prefeito e as provas estão aqui com a
prefeitura anunciando a construção do hospital de 50 leitos. Se a
prefeitura anunciasse, o erro seria só da prefeitura, mas está aqui o
governo anunciando a construção do hospital de 50 leitos que liga
Barra do Corda a São Raimundo do Doca Bezerra. Depois eu tenho um
vídeo de Flávio Dino anunciando a construção desse hospital, depois
passou o Márcio Jerry falando da comemoração do aniversário de
Barra do Corda, ratificando a construção do hospital de 50 leitos de
Barra do Corda. Inclusive quando os deputados subiram aqui nesta
tribuna, Deputado Bira, o Presidente Othelino disso que ia destinar
um milhão em emendas para o hospital de Barra do Corda. Realmente
não sei se foi encaminhado ou não, mas do governo não foi um real para

a construção do hospital de Barra do Corda que o prefeito começou e
está lá parado. Eu tenho o vídeo do governador, ele anunciando, inclusive
vou publicar hoje porque tudo dizem que é mentira, ele dizendo que ia
construir o hospital. Dois anos depois, não deu um real, ou seja, não
inaugurou, não vai entregar hospital nenhum para Barra do Corda,
enganou o povo de Barra do Corda. Assim como ele anda enganando o
Maranhão inteiro, enganou o prefeito dele que acreditou. Deputada
Graça, isso é um costume dele de mentir descaradamente e não tem
vergonha, porque mente e anda faz vídeo, mas tudo com interesse de
eleger o prefeito dele na época. Depois esquece e por ele tanto faz.
Então, vive de dar notícias falsas, não tem competência nem para
inaugurar o que encontrou, engana o povo na maior cara lavada e quero
saber aonde vai parar. Tenho pego várias notícias em Barra do Corda,
vejo muito o blog do Gildásio Brito e lá dá para a gente ter exata noção
do que o governador não faz por aquele município. Então realmente é
uma vergonha, é um verdadeiro absurdo o que o Governador Flávio
Dino faz. O prefeito licitou uma obra acreditando que o governador
iria construir o hospital com ele e está aí. Essas são, Deputado Adriano,
as parcerias do Governo Flávio Dino, que nunca dão em absolutamente
nada. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDIVALDO HOLANDA – Deputado Bira do Pindaré, por cinco
minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, quero registrar que
na data de ontem estivemos na cidade de Coroatá, mais uma vez presente
em Coroatá comemorando 98 anos daquela querida cidade. Na cidade
de Coroatá ao lado do Prefeito Luís Filho, do líder Luís da Amovelar,
do Deputado Rafael Leitoa, da ex-deputada Cleide Coutinho e várias
outras lideranças presentes nesse momento importante da cidade. Na
ocasião foram feitas várias entregas de equipamentos para a área de
saúde, de infraestrutura, veículos, motoniveladora, micro-ônibus escolar
Maranet com sinal funcionando, enfim, várias ações no dia do aniversário.
Mas o trabalho que está sendo feito em Coroatá é um trabalho que vai
além da data de celebração do aniversário, porque naquela cidade também
há uma parceria sólida entre o Prefeito Luís Filho e o Governador
Flávio Dino. E graças a essa parceria os resultados aparecem, cada dia
com mais intensidade, na área de segurança pública, na área de educação,
infraestrutura, em todas as áreas há frentes de trabalhos e avanços
importantes que consolidam cada dia mais Coroatá como uma referência
para toda aquela região. Quero destacar dentro dessas diversas
realizações, a implantação do Instituto de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão na cidade de Coroatá, que já funciona, que já
existe, que já está lá com a presença de diversos alunos da comunidade
que estão estudando em tempo integral com formação profissional.
Mas, além disso, uma nova unidade, a unidade definitiva está sendo
construída e vai ser a maior estrutura do Governo do Estado dentro do
município de Coroatá, será a estrutura nova do Instituto de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão. No padrão que é utilizado hoje em
muitos Estados da Federação e que pela primeira vez está acontecendo
no Estado do Maranhão. O Maranhão não tinha nenhuma escola técnica
funcionando e agora nós temos pelo menos 11 já plenamente em
funcionamento, como hoje foi inaugurado mais uma, a Unidade Plena
de Matões, além disso, nós temos também as unidades vocacionais
que não têm o ensino médio e que já existem em muitos municípios,
nós temos aí pelo menos 26 municípios com Unidades Plenas e Unidades
Vocacionais do IEMA. E o que é mais interessante, depois que a Unidade
Plena for transferida para o prédio novo que está sendo construído na
cidade de Coroatá, o prédio que hoje é ocupado pelo IEMA será
destinado para a UEMA para que a UEMA possa oferecer curso
superior com todas as condições estruturais necessárias para o bom
funcionamento da UEMA na cidade de Coroatá. Portanto, são grandes
realizações que abrem uma perspectiva nova, uma perspectiva de vida,
vida digna para a população daquele município e de todo o Estado do
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Maranhão, porque uma unidade como essa do IEMA funcionado em
Coroatá não vai atender apenas Coroatá, vai atender Timbiras, vai
atender Peritoró e outros municípios da região que serão contemplados
também pela inserção de jovens que estudarão nessa grande instituição
que se consolida a cada dia pela grande realização, que é para o Estado
do Maranhão. Parabenizo o Governador Flávio Dino pelo seu programa
ousado da Escola Digna, pela coragem de implantar a primeira rede de
educação profissional e tecnológica do Maranhão e hoje nesta data
está inaugurando mais uma unidade, a unidade de Matões, lá naquela
cidade ao lado de Timon contemplando toda aquela região, que é tão
importante para o desenvolvimento do nosso Estado. Portanto, Senhor
Presidente, eu parabenizo o povo de Coroatá pela coragem e
determinação de continuar firme nessa luta e pela gestão do Prefeito
Luís Filho, que é um grande parceiro das mudanças no Estado do
Maranhão, pelas realizações que ali acontecem ao lado do Governador
Flávio Dino, que tem se dedicado firmemente para que Coroatá
continue trilhando o caminho das mudanças. Muito obrigado, Senhor
Presidente. Aliás, Senhora Presidente, muito obrigado.

IV – ORDEM DO DIA.

A SENHORA PRESIDENTA EM EXERCÍCIO DEPUTADA
NINA MELO – Projeto de Lei nº 039/2016, de autoria do Deputado
Wellington do Curso (lê). Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. À sanção. Projeto de Lei nº 049/2017, de autoria
do Deputado Wellington do Curso (lê). Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. aprovado. À sanção. Projeto de Lei nº 060/
2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Os deputados
e as deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Projeto de Lei nº 267/2017, de autoria do Deputado Josimar de
Maranhãozinho (lê). Os deputados e as deputadas que aprovam,
permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa.
Em Discussão e Votação. Projeto de Resolução nº 011, de autoria do
Deputado Rogério Cafeteira. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado.  À promulgação. Projeto de Resolução
Legislativa nº 012/2018, do Deputado Glalbert Cutrim. Ausente.
Requerimento nº 127/2018, dos Deputados Edivaldo Holanda e Bira
do Pindaré. Deputados ausentes. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 030/
2018, de autoria do Deputado Sousa Neto. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº
031/2018, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim. Deputado ausente.
Requerimento nº 132/2018, de autoria do Deputado Rafael Leitoa.
Ausente. Requerimento à deliberação da Mesa. Deputado Stênio requer,
depois de ouvida a Mesa, que seja justificada a ausência das sessões
plenárias realizadas no período de 26 a 29 do mês de março de 2018,
tendo em vista a necessidade de cumprir agenda em Brasília para tratar
de assuntos da Colônia de Pescadores do Maranhão representando
este poder. Como vota o Deputado Stênio?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE – Deferido. É o Deputado Edson
Araújo.

A SENHORA PRESIDENTA EM EXERCÍCIO DEPUTADA
NINA MELO - Deferido. Nos termos do Regimento Interno, determino
a inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de terça-feira, 10 de
abril de 2018, das seguintes proposições: Projeto de Lei nº 449/2018,
do Deputado Rogério Cafeteira. Requerimento nº 139/2018, de autoria
do Deputado Sérgio Frota, e Requerimento nº 140/2018, de autoria do
Deputado Edivaldo Holanda.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

A SENHORA PRESIDENTA EM EXERCÍCIO DEPUTADA
NINA MELO - Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou

Blocos. Deputado Wellington do Curso pelo Tempo da Liderança do
Bloco Independente, por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhora
Presidente, eu gostaria só de, em seguida, ao Deputado Wellington,
requerer o Tempo pela Liderança do Governo.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, ou melhor, Senhora Presidente
Deputada Nina Melo, senhores deputados e senhoras deputadas,
galeria, imprensa, internautas, telespectadores que nos acompanham
por meio da TV Assembleia Legislativa, o nosso mais cordial boa tarde
e que Deus seja louvado. Senhora Presidente, eu quero fazer um registro,
na tarde de hoje, da conquista do Título de Campeão Maranhense pelo
Moto Club e, ao fazer essa referência elogiosa, enaltecer grandes
motenses, como o ex-presidente desta Casa, Presidente Nagib Haickel,
ex-presidente desta Casa que era motense também, Zé Raimundo,
Roberto Fernandes, radialista, meu amigo também e professor Hilton
Franco, então ilustres motenses parabenizando pela conquista do
Campeonato. E lembrando não só apoio ao Moto Club, mas todos os
times maranhenses: Moto, Sampaio, MAC, Imperatriz, Santa Quitéria,
Cordino, São José de Ribamar, enfim, todos os times maranhenses. E
Deputado Sousa Neto, torcer pelo time maranhense, torcer por um
time maranhense é na essência torcer pelo Maranhão. Muito embora
tenhamos nossas paixões, Flamengo, Vasco, Corinthians, Fluminense,
São Paulo, Grêmio, grandes times brasileiros, mas ao torcer por um
time maranhense estamos torcendo pelo Maranhão. E a conquista de
um campeonato maranhense por um time como o Sampaio, o MAC,
São José, Imperatriz, Moto Club, na verdade é a essência do futebol
maranhense. Mas na tarde de hoje queremos parabenizar a torcida do
Moto Club e o próprio slogan utilizado pelo Moto Club que retrata a
luta para chegar à conquista do título. Quase que invicto, estava em
quase todas as partidas invicto, perdeu ontem para o Imperatriz, lá em
Imperatriz por 2x1, mas como ganhou a primeira partida, de 3x0,
conquistou o título de Campeão Maranhense. Mas o título diz: contra
tudo e contra todos. Contra a falta de incentivo do Governo do Estado,
contra a falta de apoio e parabéns à torcida do Moto. E Senhor
Presidente, falo isso porque acompanho o esporte maranhense. Quem
já acompanhou no passado o Tupã, Expressinho, meu amigo Ligeirinho,
times lá do nosso futebol amador da segunda divisão como Expressinho,
como o Tupã, então times que nós acompanhamos. Deputado Sousa
Neto, e é diferente de alguém que acompanha em uma tribuna, em um
camarote ou em uma área coberta. Quem está falando é um deputado,
é um cidadão que acompanha o futebol também lá da galeria, lá do
Setor I, lá do Setor II, acompanhando a batucada, lá próximo ao suor,
ao calor da torcida. Seja ela do Sampaio, seja ela do MAC, do Imperatriz,
do Moto Club, então o calor de quem está próximo, de quem tem essa
aproximação com a população, essa aproximação com o povo, que tem
um mandato popular, que conhece essa realidade, que tem as mesmas
impressões do povo, que tem o cheiro do povo. Que acordava de
madrugada e que ia para a Ceasa, comprava fruta na Ceasa e passava o
dia vendendo fruta na rua. Então tem essa aproximação, Deputada
Graça Paz. E nessa aproximação faz hoje o reconhecimento da luta e da
glória do Moto Club, do Papão do Norte, a conquista do 26º título de
Campeão Maranhense. Então a sua torcida a todo o elenco, técnico,
goleiro, jogadores, comissão técnica, a todos, todos que fizeram parte
dessa conquista gloriosa do Moto Club o nosso parabéns, o nosso
agradecimento. Fizemos inclusive uma mensagem também
parabenizando, pela Assembleia Legislativa, acredito também que será
assinada de forma unânime por todos os deputados. E fica aqui mais
uma vez as nossas felicitações, os parabéns não só ao time, mas a toda
torcida. E quem ganha com isso é o maranhense, quem ganha com isso
é futebol maranhense. E, mais uma vez, torcer pelo time maranhense,
torcer pelo futebol maranhense é torcer pelo estado do Maranhão.
Então, mais uma vez, parabéns Moto Club, parabéns  Papão do Norte,
parabéns a todos os torcedores, que Deus abençoe a todos.
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A SENHORA PRESIDENTA EM EXERCÍCIO DEPUTADA

NINA MELO – Deputado Rogério Cafeteira, pela Liderança do
Governo, por cinco minutos, sem aparte.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
imprensa, galeria, Senhor Presidente, aqui eu acompanhei há pouco
alguns pronunciamentos, Deputada Andréa, Deputado Wellington do
Curso, e aqui eu queria fazer algumas ponderações e um lamento, eu
tenho o maior carinho, a maior admiração pelo trabalho do Deputado
Wellington, mas o Deputado Wellington tem trilhado um caminho que
eu considero bastante equivocado aqui nesta Casa, eu diria que não
apenas nesta Casa como também nas redes sociais e na opinião pública.
Hoje, infelizmente, eu, pela manhã, tive um compromisso e nesse
compromisso estava se falando de questões de apreensão de veículos,
de blitz, e aí, Deputado Wellington, por incrível que pareça, V. Ex.ª não
faz parte, mas V. Ex.ª era principal personagem de um grupo, Deputado
Carlinhos Florêncio, que se comunica quando tem blitz de combate ao
álcool da Lei Seca, que V. Ex.ª hoje, infelizmente, tem levantado uma
bandeira, que pode ser até simpática para alguns, mas não cabe,
sinceramente, Deputado, a um parlamentar. V. Ex.ª hoje incentiva a
que não se pague impostos no Maranhão. Eu, daqui a pouco, temo que
V. Ex.ª... V. Ex.ª hoje tem feito uma apologia à sonegação em todos só
sentidos. Eu, daqui a pouco, temo que V. Ex.ª chegue aqui e defenda um
médico que dá o preço de uma consulta ou de uma cirurgia com recibo
ou sem recibo. De um dentista que faça um tratamento em seu dente
com recibo ou sem recibo com preços diferentes. Deputado, eu vejo
que V. Ex.ª insiste em uma questão... em legislar sobre uma questão que
eu de novo reitero aqui, nós, V. Ex.ª não tem competência para legislar.
É competência da União. É competência federal a legislação sobre
trânsito. Caso exista mesmo essa lei no Tocantins ela é inconstitucional
e não terá nenhum valor. Agora, infelizmente, o que pode passar para
algumas pessoas que têm uma visão mais ampla, Deputado Bira, é o
seguinte: Deputado Wellington do Curso defende que veículos que
trafegam em dissonância, em discordância com a legislação de trânsito
não possam ser apreendidos. Então, veja só, Deputado Rigo, uma
pessoa é parada em uma blitz, alcoolizado, com os documentos do
carro irregulares e o Deputado Wellington defende que essa pessoa não
tenha o veículo apreendido. A pessoa não pode, Deputada Andréa, não
tem os 50 reais para pagar a legalização da documentação da sua moto,
no Programa Moto Legal, mas tem para beber, ir para a rua, colocar a
vida dele em risco e de outras pessoas. Deputado, esse seu discurso
faz as pessoas que pagam seus impostos, que se sacrificam e cumprem
com as suas obrigações se acharem os otários. Eu sou o bobo da corte
aqui porque eu cumpro com tudo, com todas as minhas obrigações e aí
vem um deputado que, teoricamente tinha que legislar e defender que a
lei seja respeitada. Infelizmente, deputado, eu acho que é um caminho
que V. Ex.ª tem tomado extremamente equivocado. No que tange à
escola de Grajaú, eu sei que realmente a oposição recebe muitas
informações do interior, infelizmente, e nesse momento que a gente
vive é comum não se checarem algumas informações. Em Grajaú,
deputado, existem seis escolas do governo que já foram reformadas,
em Grajaú, Deputada Andréa.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Mas eu
falei de Barra do Corda.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Não,
deputada, Barra do Corda era o hospital, é a próxima que eu vou lhe
falar, eu estou falando da história de Grajaú. Então, vejam bem, é óbvio
que nem o Governo Flávio Dino e nenhum governo vai poder resolver
todos os problemas num piscar de olhos ou num passe de mágica.
Agora, deputado, querer tapar o sol com a peneira, querer dizer que
nós não evoluímos no setor de educação, deputado, isso aí realmente é
um absurdo e lhe digo mais: V. Ex.ª aqui faltou com a verdade quando
falou sobre piso salarial, quando diz que R$ 5.700,00, R$ 5.570,00
não é o piso. É o piso para professor de 40 horas, o maior do país, e

quem diz não somos nós, é o Ministério da Educação. O teto é de
quase nove mil para professores de 40 horas no Maranhão. Então,
deputado, não se deixe contaminar pelo período eleitoral para tentar
criar factoides, principalmente no setor de educação que é fundamental.
Podem falar e fazer qualquer crítica ao governo Flávio Dino, menos,
Deputado Bira, que ele não priorize e não valoriza educação e os
educadores e os estudantes. A Escola Digna é muito mais do que um
prédio reformado ou construído, é todo um programa que visa qualificar
os professores, qualificar os nosso corpo docente. Esse ano o Maranhão
vai ter o primeiro resultado positivo desse trabalho, que é o maior
IDEB da história do Maranhão das escolas públicas. Então, deputado,
com todo respeito que eu tenho e carinho que tenho por V. Ex.ª, eu
pediria que V. Ex.ª, obviamente fazendo seu papel de oposição, tivesse
mais cuidado nas críticas que faz, que muitas vezes, talvez mal
informado, V. Ex.ª tem faltado com a verdade. Eu sei que já me excedi
no tempo, rapidamente poderemos também debater mais, o hospital
de Barra do Corda é um hospital municipal, então, se alguém deve
explicações, não é o Governador Flávio Dino, é o prefeito de Barra do
Corda, Erick. O Deputado Rigo pode até nos ajudar a esclarecer essa
questão. Muito obrigado, Senhor Presidente.

A SENHORA PRESIDENTA EM EXERCÍCIO DEPUTADA
NINA MELO – Deputada Andréa Murad, Tempo da Liderança, pelo
Bloco de Oposição.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhores Deputados, é por isso que eu digo que às vezes
tem que prestar atenção no pronunciamento para poder entender o que
a gente está falando. Porque é complicado às vezes a gente rebater com
falta de informação. Quando eu subi nesta tribuna... gente, não foram
palavras minhas, eu usei palavras do governador. O governador
anunciou, Deputado Rigo, está aqui na página dele: Construção de
hospital de 50 leitos, MA-012 que liga Barra do Corda a São Raimundo
do Doca Bezerra. E falou da pavimentação asfáltica, estação de
tratamento de água, falou aqui as ações que ele iria fazer em um vídeo,
que vou mostrar inclusive, Deputado Rigo, para V. Ex.ª, e tem. Não
sou eu, é o governador. Ele, Deputado Wellington, ele, não é secretário,
não é outra pessoa, Deputada Nina, ele, o governador dizendo que irá
construir com a Prefeitura, ou seja, com a Prefeitura para mim é uma
parceria, não é isso? Uma parceria com a Prefeitura, que iriam construir
o Hospital de Barra do Corda, que teria toda a ajuda dele, que ele iria
construir com o prefeito. Inclusive falou dos benefícios que isso ia
trazer. Só, Deputado Rigo, que essa parceria não evoluiu, ele não deu
um real - um real. O fato é esse, eu não estou dizendo aqui nenhuma
mentira, Deputada Nina. Agora, se para defender... inclusive está bem
aqui, depois foi o Márcio Jerry lá, está bem aqui: A cidade de Barra do
Corda completou 181 anos nessa terça e recebeu de presente do
Governo do Estado anúncios de obras para a reestruturação da
distribuição de água, construção de um hospital de 50 leitos (...), não
sou eu, o governador anunciou. Eu tenho um vídeo com a vozinha dele
falando, então não vou discutir esse tipo de coisa. Mas é para deixar
claro que não estou subindo aqui nesta tribuna de forma irresponsável
falando que o governador tem responsabilidade sobre algo que é da
prefeitura. O fato é que ele anunciou uma parceria e dessa parceria ele
não deu um real. E prometeu, soube prometer ao povo de Barra do
Corda que iria ser feito um hospital de 50 leitos. Como ele não tem
competência para inaugurar nem o que ele recebeu pronto, eu já tinha
vindo aqui a esta tribuna, Deputado Rigo, dizer que não vai ter hospital
nenhum, assim como vai acabar o governo, que já está acabando, e o
hospital de 50 leitos em Barra do Corda, desistam. Desistem e vamos
lutar para eleger outro governador, para aí sim ter o Hospital em Barra
do Corda. Obrigada a todos.

A SENHORA PRESIDENTA EM EXERCÍCIO DEPUTADA
NINA MELO - Tempos dos Partidos ou Blocos. Partido Verde. Declina.
Bloco Parlamentar Democrático. Declina. Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão. Declina. Bloco Parlamentar de Oposição. Declina.
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Bloco Parlamentar Independente. Deputado Wellington do Curso, por
sete 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, deputada Andréa V.
Ex.ª iniciou a sua fala e talvez não tenha complementado, V. Ex.ª falando
de não compreender, pior do que não entender é entender errado.
Deputado Rogério Cafeteira, com todo o respeito que eu tenho a V.
Ex.ª, não só o V. Ex.ª, mas o Governo do Estado tem tentado modificar
e tentando jogar o Deputado Wellington contra a opinião pública e, em
momento algum, eu faço apologia à sonegação, eu nunca fiz apologia à
sonegação, mas o artigo 150 da Constituição Federal é bem claro, não
pode reter o bem do cidadão porque está com o imposto atrasado,
existe o devido processo legal, existe o devido processo tributário, não
sou eu que estou dizendo isso, um fiscal da Prefeitura não pode chegar
à casa do cidadão que esta com o IPTU atrasado e colocar um cadeado
na porta do cidadão e diga: “você está despejado a partir de agora e em
30, 60 dias se o senhor não pagar o seu IPTU, você não entra mais em
casa”. Eu nunca fui e nunca usei a tribuna desta Casa para fazer apologia
à sonegação, pelo contrário, agora eu estou protegendo o cidadão de
um governo que só faz apreender os bens com o único objetivo para
arrecadar, eu desafio, Deputado Rogério Cafeteira, para V. Ex.ª me
mostrar qual foi o dia que eu fui contra o devido processo legal e a
favor da sonegação. Nunca. Todas as vezes que eu pronunciei nesta
Casa eu sou bem enfático - bem enfático - a Constituição Federal no
seu artigo 150, inciso 4, é bem clara, protege o cidadão das
arbitrariedades dos governos do Estado. Dois: Desafio novamente a V.
EXª a dizer quando que eu me pronunciei, algum texto meu que faz
referência à liberação de alcoolizados, pelo contrário, tem um texto na
internet, que eu não sei se é verdade, que V. Exa. foi liberar um deputado..

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Se V.
EXª me permitir...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Um Deputado que foi parado numa blitz e parece que estava alcoolizado
e V. EXª que foi liberar. Então, eu nunca fiz apologia e nunca defendi
que quem está alcoolizado que pare numa blitz e que ele não seja
retido. Eu nunca falei isso. Em momento algum. E é bom que corrijamos
isso agora, porque pior do que não entender, é entender errado. O
projeto não protege alcoolizados, pelo contrário. Agora, a blitz que
está sendo realizada em São Luís, o cidadão para na blitz e ele não tem
o seu carro fiscalizado, para apreender a droga, para apreender a arma,
o cidadão apresenta o documento do carro e ele já é pedido para retirar
do carro porque e o carro está com o IPVA atrasado e o carro já é
detido, removido para o pátio da VIP Leilões, não só em São Luís,
como em todo o interior do Estado, são os mais variados relatos e o
que nós trouxemos aqui é o que já tem acontecido em outros lugares do
Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo, é proibido apreender o veículo
com o IPVA atrasado, uma ação civil pública do Ministério Público
acatada a liminar no Judiciário do Rio de Janeiro. Da mesma forma um
projeto de lei aprovado no Estado do Tocantins proibindo a apreensão
de veículos com o IPVA atrasado. Nós representamos no Ministério
Público, representamos na Defensoria Pública, representamos na OAB,
vamos entrar com uma ação popular e vamos representar também no
Ministério Público Federal e, mais uma vez, eu quero só contrariar a V.
EXª, porque pior do que não entender é entender errado, eu quero que
V. EXª me prove até a Sessão de amanhã que o piso salarial do professor
maranhense é de 5.750 reais. Nós temos uma PLP que vai tramitar
amanhã na CCJ e eu quero que o senhor me prove e mostre porque
amanhã é bem claro, a medida provisória que vai ser votada amanhã na
CCJ fala totalmente de um piso de cinco mil, setecentos e cinquenta
reais, como Vossa Excelência exaltou que o professor maranhense tem
um piso de cinco mil, setecentos e cinquenta reais e pode chegar até a
nove mil reais. Então amanhã a gente tem a oportunidade de esclarecer,
tivemos uma audiência pública hoje e verificamos todos os detalhes

sobre o piso salarial dos professores. Amanhã estaremos votando na
CCJ a medida provisória encaminhada pelo governo do Estado e
traremos também para a Assembleia Legislativa para ser apreciada
pelos deputados. Com a palavra, o Deputado Rogério Cafeteira.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (aparte)
– Deputado, primeiro eu gostaria que Vossa Excelência, depois do meu
aparte, reafirmasse que eu estive numa blitz com o suposto deputado
bêbado e eu o liberei da blitz. Suposta não, eu quero saber se Vossa
Excelência reafirma essa acusação.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Eu
falei para Vossa Excelência que eu não tenho como afirmar.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (aparte)
- Então não seja leviano nesta tribuna para falar uma irresponsabilidade
dessas, uma mentira dessas. Não seja leviano. Pior do que não entender,
é fazer de conta que não entendeu, deputado. Vossa Excelência faz
apologia sim à sonegação de imposto quando sobe aqui para dizer que
o governo atual tem uma sanha arrecadatória, que isso é um absurdo,
que está prejudicando o pequeno comerciante. Deputado, quando você
é parado numa blitz, e eu quero que Vossa Excelência me mostre uma
exceção, eu lhe digo por que eu mesmo já fui parado várias vezes.
Nesse momento, é feito o teste de bafômetro, eu fiz 3 horas da tarde no
dia de semana, é feito um teste de bafômetro e conferida a documentação
do veículo. Dentro desse seu jogo de marketing, V. Ex.ª acha o seguinte:
a pessoa foi parada e estava alcoolizada, o documento do carro estava
irregular, V. Ex.ª defende que esse carro não possa ser apreendido.
Primeiro, V. Ex.ª cita um item da Constituição que não diz isso, fala
para cargas, não para bens móveis, deputado, quem faz a legislação de
trânsito não somos nós, o governo do Maranhão apenas a cumpre. Eu
já fiz o desafio para V. Ex.ª me dizer qual o estado do país em que a lei
é diferente daqui. V. Ex.ª veio com essa questão do Tocantins, que eu
desconheço. Se realmente foi feita essa loucura, será derrubada por que
é inconstitucional, uma vez que a Assembleia Legislativa não tem
competência para legislar sobre o caso. Sobre o piso não, o piso de
professor, deputado, eu tenho certeza de que V. Ex.ª ouviu. Professor
de 40 horas é R$ 5.570, podendo chegar à quase 9 mil, eu não sei
exatamente o valor. Agora, deputado, eu lhe peço que V. Ex.ª se
pronuncie sobre essa mentira que V. Ex.ª falou aqui, essa leviandade
em que eu fui a alguma blitz tirar um deputado que supostamente
estava bêbado. Eu não tiraria nem meu pai se estivesse bêbado numa
blitz quanto mais deputado. Muito obrigado pelo aparte.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Rogério Cafeteira, existe uma grande diferença de carro com
IPVA atrasado e do motorista alcoolizado. O carro com o IPVA atrasado
não deveria ficar parado na blitz, ser removido para o pátio da VIP
Leilões e ser leiloado sem o devido processo legal, sem o devido processo
tributário. Já o condutor alcoolizado deve sim ser retido e o carro
apreendido. Se todos os 12 mil veículos leiloados pelo Governador
Flávio Dino, foram todos os veículos leiloados de condutores
alcoolizados, parabéns ao Governador Flávio Dino. Mas se esses
veículos que foram leiloados foram pais e mães de família, de
trabalhadores que tiveram seus bens retidos em uma blitz, porque o
IPVA estava atrasado, inclusive eles podem recorrer na justiça porque
não houve o devido processo legal, o devido processo tributário. E,
mais uma vez, com relação ao piso dos professores, mais uma vez
sinto muito desapontá-lo, mas o piso do professor no estado do
Maranhão, de 20 horas, é de R$ 1.255,00 e para o piso de 40 horas é de
R$ 2.500,00. Mais uma vez o senhor entra na mesma linha do
Governador Flávio Dino e não fala a verdade. O piso do professor, no
estado do Maranhão, não é de R$ 5.750,00. Pode ser o teto. E não é o
teto de 32 mil professores, é o teto de alguns professores. Somente
2.500 professores do estado do Maranhão possuem 40 horas, somente
2.500 professores no Maranhão podem chegar ao teto máximo de R$
5.750,00. Hoje o piso do professor no estado do Maranhão é de R$
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1.255,00 para 20 horas e de R$ 2.500,00 para 40 horas. E, Deputado
Rogério Cafeteira, eu sinto muito desapontá-lo, mas continuaremos
firmes na luta em defesa da população, em defesa do povo do estado
do Maranhão e contra essa ilegalidade, inconstitucionalidade do
Governador Flávio Dino e que vai acabar. Podem ter certeza que vai
acabar. Essa inconstitucionalidade e essa ilegalidade de apreender o
veículo do cidadão vai acabar. E, mais uma vez, não somos contra a
blitz. O projeto nosso que cria barreiras na fronteira do Maranhão com
o Piauí, com o Tocantins e com o Pará, não somos contra blitz, não
somos contra policiais, pelo contrário, estamos em defesa da população
do estado do Maranhão e em defesa do devido processo legal e do
devido processo tributário. Então, mais uma vez, não tentem deturpar
as informações, não tentem colocar o Deputado Wellington contra a
opinião pública, porque aos poucos a opinião pública, a população
começa a conhecer e saber quem está do lado do governo e quem está
do lado do povo. Estou defendendo a população, estou defendendo
que tem que ter o devido processo legal e o devido processo tributário
para apreender o veículo, o bem do cidadão. Isso não está acontecendo
no estado do Maranhão, prova disso que já foram mais de 12 mil
veículos apreendidos e leiloados no estado do Maranhão. Era o que
tinha para o momento, Senhor Presidente.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

A SENHORA PRESIDENTA EM EXERCÍCIO DEPUTADA
NINA MELO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

Resumo da Ata da Trigésima Primeira Sessão Ordinária
da Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
cinco de abril de dois mil e dezoito.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Fábio Macedo.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Carlinhos

Florêncio.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior

Verde.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Ana do Gás, Bira do Pindaré, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Eduardo Braide,
Fábio Braga, Fábio Macêdo, Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar
Maranhãozinho, Júnior Verde, Nina Melo, Professor Marco Aurélio,
Rogério Cafeteira, Sousa Neto, Stênio Rezende, Vinícius Louro e
Wellington do Curso. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as):
Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Andréa Murad, Antônio Pereira,
Cabo Campos, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Francisca Primo,
Glalbert Cutrim, Léo Cunha, Max Barros, Neto Evangelista, Othelino
Neto, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto
Costa, Sérgio Frota, Sérgio Vieira, Valéria Macedo e Zé Inácio. O
Presidente, em exercício, Deputado Fábio Macêdo, declarou aberta a
Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da
Sessão anterior e do Expediente que foi encaminhado à publicação. Em
seguida, concedeu a palavra aos Deputados Fábio Braga, Júnior Verde
e Wellington do Curso. Não havendo mais oradores inscritos no Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, informando
que não havia “quórum” regimental para apreciar a matéria, que ficou
transferida para a próxima Sessão. Na sequência, submeteu à deliberação
da Mesa, que deferiu o Requerimento nº 128/2018, de autoria do
Deputado Adriano Sarney, solicitando que fosse justificada sua ausência
nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 27 e 28 de março do ano em
curso, para tratar de assuntos parlamentares, conforme declaração anexa.
Na forma do Regime Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão os Projetos de Lei nºs: 039/2016, 049 e 060/2017,
todos de autoria do Deputado Wellington do Curso; os Projetos de

Resolução Legislativas nºs: 011/2018, de autoria do Deputado Rogério
Cafeteira e 012/2018, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim e os
Requerimentos nºs: 131/2018, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim;
132/2018, de autoria do Deputado Rafael Leitoa; 136/2018, de autoria
do deputado Edson Araújo. Não houve orador inscrito no primeiro
horário do Grande Expediente. Da mesma forma ocorreu no tempo dos
Partidos e Blocos e no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar,
o Presidente encerrou a Sessão, determinando que fosse lavrado o
presente Resumo, que lido e aprovado será devidamente assinado.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 09 de abril de 2018.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº048 /2017, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 863 /2018

Concede Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman”, ao Senhor Marcelo Carvalho Silva,
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão.

Art. 1º - Fica concedida Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Senhor Marcelo Carvalho Silva, Desembargador do
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 03 de abril de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado STÊNIO
REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado ZÉ INÁCIO
- Segundo Secretário, em exercício

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº052 /2017, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 864 /2018

Concede Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman”, ao Senhor Clélio Silveira Filho.

Art. 1º - Fica concedida Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Senhor Clélio Silveira Filho.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 03 de abril de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado STÊNIO
REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado ZÉ INÁCIO
- Segundo Secretário, em exercício
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ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1407/2018-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788,
de 09 de agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio
de 2010 e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO
a inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, caput, c/c art.13,
inciso VI da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão
da Nota de Empenho com a empresa MIX EVENTOS, RECREAÇÃO
E TURISMO LTDA - ME, CNPJ n°. 07.745.033/0001-00, para
efetivação da inscrição do servidor, o Sr. Joelson de Jesus Braga
(matrícula n° 1628148),  no Curso “Oficina Intensiva – Mestre de
Cerimônias/Apresentador de Eventos”, a ser realizado na cidade de
São Luís/MA, nos dias 23 e 24 de abril de 2018, no valor total de R$
1.900,00 (um mil e novecentos reais),  visando proporcionar a melhoria
na qualidade das técnicas e procedimentos em busca de maiores e
melhores resultados dos profissionais na execução dos serviços
prestados neste Poder. Determino a publicação do Ato na imprensa
oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia,
consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº 8.666/93.DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO,
SÃO LUÍS- MA,  09  DE ABRIL DE 2018. Deputado Othelino Nova
Alves Neto- Presidente ALEMA

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1398/2018-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788,
de 09 de agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio
de 2010 e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO
a inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, caput, c/c art.13,
inciso VI da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão
da Nota de Empenho com a empresa MIX EVENTOS, RECREAÇÃO
E TURISMO LTDA - ME, CNPJ n°. 07.745.033/0001-00, para
efetivação da inscrição do servidor, o Sr. Thiago Gonçalves de Sousa
(matrícula n° 1623016),  no Curso de “Recepção de Visitas Oficiais
Nacionais e Internacionais – Hábitos e Costumes dos Povos”, a ser
realizado na cidade de São Luís/MA, nos dias 16 e 17 de abril de 2018,
no valor total de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais),  visando
proporcionar a melhoria na qualidade das técnicas e procedimentos em
busca de maiores e melhores resultados dos profissionais na execução
dos serviços prestados neste Poder. Determino a publicação do Ato na
imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua
eficácia, consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº 8.666/93.DÊ-SE
CIÊNCIA, PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 09  DE ABRIL DE 2018.  Deputado
Othelino Nova Alves Neto-Presidente ALEMA

COMUNICADO

São Luís – MA, 06 de abril de  2018.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que me desfilei do Partido
Ecológico Nacional (PEN), ingressando no Partido Verde, solicitando,
portanto, as devidas providências regimentais.

CÉSAR PIRES
Deputado Estadual

COMUNICADO

São Luís – MA, 09 de abril de 2018.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que me desfilei do Movimento
Democrático Brasileiro (MDB), ingressando no Partido Republicano
Progressista (PRP), solicitando, portanto, as devidas providências
regimentais.

ANDRÉA MURAD
Deputada Estadual

COMUNICADO

São Luís – MA, 09 de abril de 2018.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que me desfilei do Partido
Humanista Social (PHS), ingressando no Partido Comunista do Brasil
(PC do B)), solicitando portanto, as devidas providências regimentais.

CARLINHOS FLORÊNCIO
Deputado Estadual

COMUNICADO

São Luís – MA, 06 de abril de  2018.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que me desfilei do Partido Social
Liberal (PSL), ingressando no Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB), solicitando portanto, as devidas providências regimentais.

GRAÇA PAZ
Deputado Estadual

COMUNICADO

São Luís – MA, 06 de abril de  2018.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que me desfilei do Partido
Republicano da Ordem Social (PROS), ingressando no Partido
Republicano Progressista (PRP), solicitando, portanto, as devidas
providências regimentais.

SOUSA NETO
Deputado Estadual

COMUNICADO

São Luís – MA, 06 de abril de 2018.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que me desfilei do Partido
Progressista (PP), ingressando no Partido da Social Democracia
Brasileira (PSDB), solicitando, portanto, as devidas providências
regimentais.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual
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VALNEY DE FREITAS PEREIRA
Diretor Geral
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