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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11/04/2018 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE: Deputado Eduardo Braide

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11.04.2018

I – PROJETO DE  LEI COMPLEMENTAR
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA
REQ. (Nº 131/2018).

1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 002/2018, DE
AUTORIA DO PODER JUDICIÁRIO (MENSAGEM Nº 4/2018), 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.  – DEPENDE
DE PARECER DAS COMISSÕES TÉCNICAS.

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

2.PROJETO DE LEI Nº 246/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, QUE DISPÕE SOBRE A
CASSAÇÃO DA EFICÁCIA DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS
À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E
INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS, POR FRAUDE
METROLÓGICA NA REVENDA VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS,
NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECERES
FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA. RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO. E
ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE. –
RELATOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA.

III – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3. 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 (2ª SESSÃO)

IV – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

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

5. REQUERIMENTO Nº 142/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADO VOTOS DE
APLAUSOS AOS SENHORES CÉLIO SÉRGIO E NATANAEL
JÚNIOR, PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO MOTO CLUBE,
PELA CONQUISTA DE CAMPEÃO ESTADUAL DE FUTEBOL DO
ANO 2018.

V - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

6.REQUERIMENTO Nº 144/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO
MARANHÃO, SENHOR JEFFERSON PORTELA, SOLICITANDO
INFORMAÇÕES SOBRE A EXONERAÇÃO DO TENENTE
CORONEL CARLOS AUGUSTO MAGALHÃES DO COMANDO
DO BATALHÃO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA (BPRv).

7. REQUERIMENTO Nº 145/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, SEJA REGISTRADA NOS ANAIS DA CASA, MENSAGEM
DE PESAR AOS FAMILIARES, ESPECIALMENTE AO SEU FILHO
DOUTOR RICARDO AUGUSTO MOISÉS, JUIZ DE DIREITO E
EX-SERVIDOR DESTE PODER, PELO FALECIMENTO DO SEU
GENITOR, SENHOR ANTÔNIO MOISÉS DA SILVA NETTO,
GEÓGRAFO, POETA, NASCIDO NA CIDADE DE VITÓRIA DO
MEARIM.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 11/04/2018 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 078/18, de autoria do Senhor Deputado

Sousa Neto, que considera de Utilidade Pública a Associação de Moradores
da Península com sede e foro no Município de São Luís – MA, no Estado
do Maranhão.

ORDINÁRIA 2ª 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 3ª 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.
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ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 10 DE ABRIL DE 2018.

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

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

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

I – ABERTURA.

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

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

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

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI N.º 078 / 18

Considera de Utilidade pública a Associação de
Moradores da Península Com sede e foro no
Município de São Luís -MA, no Estado do
Maranhão

Art. 1º-Fica considerada de utilidade pública, o Associação de
Moradores da Península, com sede e foro no Município São Luis-MA,
no Estado do Maranhão.

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

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
“MANOEL BECKMAN” 28 de fevereiro 2018

REQUERIMENTO Nº 142 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
solicito a Vossa Excelência, que após ouvido o plenário, seja encaminhado
voto de aplauso aos Senhores CÉLIO SÉRGIO E NATANAEL JÚNIOR,
Presidente e Vice-Presidente do Moto Club.

O presente Voto de Aplauso se justifica em virtude de parabenizar
os jogadores, presidente, técnicos, profissionais e torcedores.

O Moto Club consagrou-se campeão maranhense na noite deste
domingo (8), após enfrentar o Imperatriz no estádio Frei Epifánio d´Abadia.
Apesar da derrota por 2 a 1 para o time da casa, o Papão do Norte
conquistou o 26º título estadual, pois na primeira partida venceu por 3 a 0
no estádio Castelão. A conquista é uma verdadeira resposta a todos aqueles
que tentaram prejudicar o clube rubro-negro na competição.

Cumpre ressaltar que ao iniciar o Campeonato Maranhense, a
Federação Maranhense de Futebol fez uma tabela totalmente desfavorável
ao Moto Club.

O mérito é todo da diretoria, jogadores e torcida. E claro que não
se pode deixar de falar do comando de Célio Sérgio e Natanael Júnior, que
mesmo sem recursos, mas com muita vontade e entrega pelo Moto Club
levaram a essa importante conquista que classifica o Papão para a Copa do
Brasil 2019 e Copa do Nordeste 2019.

Vale registrar que os jogadores do Moto Club também foram
muito profissionais, pois estão sem receber os salários de janeiro, fevereiro
e março, e ainda foram despachados da pousada em que a direção pagava
para hospedar os jogadores de fora.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de abril de 2018. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 11.04.18
EM: 10.04.18

REQUERIMENTO Nº 143 / 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 “f”, inciso VIII, art. 30 do
Regimento Interno, que seja enviado Ofício ao Superintendente do DNIT/
MA. Sr. Gerardo de Freitas Fernandes, solicitando informações a cerca
do empenho de R$ 30.000.000,00 (Trinta Milhões de Reais) no Orçamento
Geral da União de 2018, destinado a construção da ponte sobre o Rio
Parnaíba interligando os municípios de Alto Parnaíba/MA e Santa Filomena/
PI, e se a responsabilidade técnica pela construção desta ponte ficará a
cargo do DNIT/MA.

No ultimo dia 07 de abril (sábado) a população dos municípios de
Santa Filomena/PI e Alto Parnaíba/MA, efetuaram uma manifestação
interditando a Rodovia BR 235, pleiteando a construção da Ponte que terá
uma extensão de 200 metros, incluindo o anel viário de Alto Parnaíba/MA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 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: 10.04.18

REQUERIMENTO Nº 144 / 18

Senhor presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a
Mesa, seja encaminhado expediente ao SECRETÁRIO DE SEGURANÇA
PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, Sr. JEFFERSON
PORTELA, solicitando informações referentes aos motivos que levaram
a exoneração do tenente-coronel Carlos Augusto Magalhães do Comando
do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de abril de 2018. -
Wellington do Curso - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 11.04.18
EM: 10.04.18

REQUERIMENTO Nº 145 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, sejam registrados
nos anais desta Casa mensagem de pesar pelo falecimento do senhor
Antônio Moyses da Silva Netto, geografo, poeta, nascido na cidade de
Vitoria do Mearim, exerceu o cargo de professor da Universidade Federal
do Maranhão (UFMA), servidor da Secretaria Estadual do Meio Ambiente,
membro da Academia Arariense e Vitoriense de Letras, enviando
condolências aos seus familiares, em especial, ao seu filho Ricardo Augusto
Figueiredo Moyses, ex-servidor desta Casa Legislativa.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,
São Luís – MA,  em 08 de Abril de 2018. – CÉSAR PIRES – Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 11.04.18
EM: 10.04.18

INDICAÇÃO Nº 224 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Presidente da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do
Maranhão (AGED), o Sr. Sebastião Cardoso Anchieta, para que efetue
com a maior brevidade possível, a regularização do registro do matadouro
público do município de Paraibano, neste Estado, em atento a adequação
das condições de higiene e saúde exigida pelo órgão competente.

Visando uma melhora na qualidade de vida dos moradores do
município de Paraibano, solicitamos por meio desta Indicação, a
regularização do registro do matadouro público, visando viabilizar o
funcionamento do novo estabelecimento em atendimento as condições
sanitárias e a demanda da população em comento.

Destarte, a despeito do matadouro ter sido construído e inaugurado
no município, há aproximadamente 10 (dez) anos, através de convênio da
prefeitura com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(SAGRIMA), e de já possuir todo o equipamento necessário para atender
as condições preestabelecidas, o mesmo encontra-se em desuso pela

população, uma vez que nunca houve a liberação, por parte deste órgão,
para o registro do referido estabelecimento.

Ressalta-se que o pleito é oriundo de reivindicações da comunidade
local, que padece com a ausência de um local adequado e de referência no
município, considerando que o matadouro existente, além de não conseguir
atender a demanda da população e das comunidades adjacentes, encontra-
se totalmente inadequado às exigências higiênico-sanitárias, oferecendo
risco ao consumidor.

Vale ressaltar que existem diversas irregularidades constatadas no
único matadouro em funcionamento no município, que vão desde o acúmulo
de lixo e dejeto de animais, expostos a céu aberto, até a presença exacerbada
de aves de rapina (urubus), constituindo, portanto, um grave problema de
saúde pública, inclusive maculando aspectos ambientais e de vizinhança,
considerando que está localizado em área residencial.

Portanto, visando garantir as condições de higiene e de proteção
ao meio ambiente, e ainda, oferecer condições sanitárias para que a carne
seja comercializada, garantindo mais saúde aos munícipes, é que se torna
imprescindível o atendimento da presente proposição, visando viabilizar
o funcionamento do novo matadouro para atender as exigências de
segurança sanitária do alimento consumido na região

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 05 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 225 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Exmo. Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental
do Maranhão (CAEMA), Sr. Carlos Rogério Santos Araújo, para que
proceda com a maior brevidade possível, com a perfuração de um Poço
Artesiano no Bairro Marajá, município de Paraibano, neste Estado.

O bairro Marajá, localizado em Paraibano/MA, é um dos mais
antigos bairros do município, contando com aproximadamente 400
(quatrocentas) famílias, que padecem, diariamente, com diversos problemas
de infraestrutura que comprometem a qualidade de vida de seus moradores,
necessitando de algumas intervenções urgentes, como a implantação de
um sistema simplificado de abastecimento de água para consumo nas
residências.

Tem-se que a despeito da existência de um poço artesiano na
localidade, o crescimento da comunidade fez com que este se tornasse
insuficiente para atender toda a demanda dos moradores, que padecem
com a falta de um sistema regular de abastecimento de água na área.

Desta forma, a implantação de um poço artesiano é de suma
importância para aquela localidade, fato que irá contribuir para uma melhora
significativa nas condições de vida e saúde das famílias que residem no
referido bairro.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 08 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 226 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Exmo. Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental
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do Maranhão (CAEMA), Sr. Carlos Rogério Santos Araújo, para que
adote as medidas legais e administrativas necessárias para regularizar o
sistema simplificado de abastecimento de água (poço artesiano) no bairro
Vila Maurício, município de Paraibano, neste Estado.

O bairro Vila Maurício, localizado em Paraibano/MA, padece
diariamente, com sérios problemas de infraestrutura, comprometendo a
qualidade de vida de seus moradores, necessitando assim, de algumas
intervenções urgentes, como o reestabelecimento do sistema simplificado
de abastecimento de água para consumo nas residências.

Tem-se que o poço artesiano existente na referida localidade foi
construído para atender, inicialmente, a demanda do bairro da Subestação,
um dos mais antigos e principais bairros do município, contando com
aproximadamente 3 (três) mil famílias. Entretanto, o seu funcionamento
encontra-se comprometido há meses, inviabilizando a captação e
distribuição de água nos dois bairros, malferindo a execução de atividades
essenciais e cotidianas, tais como de limpeza, higiene e manuseio de
alimentos.

Destarte, atualmente as famílias residentes na área precisam
recorrer a compra e doações para obtenção de água potável, considerando
que o caminhão-pipa da prefeitura não consegue satisfazer todo
abastecimento de água na região. Contudo, em razão do alto custo, muitas
famílias não possuem condições financeiras para arcar com tal despesa,
causando prejuízo para as mesmas e agravando a situação apresentada.

 Assim, é sabido que, a falta de acesso à água de qualidade e um
saneamento precário, pode prejudicar a saúde das pessoas.  Desta forma,
a regularização do sistema de abastecimento de água (poço artesiano) é de
suma importância para aquela localidade, fato que irá contribuir para uma
melhora significativa nas condições de vida e saúde das famílias do município
em comento.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 04 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 227 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Exmo. Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental
do Maranhão (CAEMA), Sr. Carlos Rogério Santos Araújo, para que
adote as medidas legais e administrativas necessárias para regularizar o
sistema simplificado de abastecimento de água (poço artesiano) no bairro
Vila Aparecida, município de Paraibano, neste Estado.

O bairro Vila Aparecida, localizado em Paraibano/MA, é um dos
mais antigos e principais bairros do município, contando com
aproximadamente 2 (duas) mil famílias, que padecem, diariamente, com
sérios problemas de infraestrutura, comprometendo a qualidade de vida de
seus moradores, necessitando assim, de algumas intervenções urgentes,
como o reestabelecimento do sistema simplificado de abastecimento de
água para consumo nas residências.

Tem-se que a despeito da existência de um poço artesiano no
referido bairro, o seu funcionamento encontra-se comprometido há meses,
inviabilizando a captação e distribuição de água na comunidade, malferindo
a execução de atividades essenciais e cotidianas, tais como de limpeza,
higiene e manuseio de alimentos.

Destarte, atualmente as famílias que residem no bairro precisam
recorrer a compra e doações para obtenção de água potável, considerando
que o caminhão-pipa da prefeitura não consegue satisfazer todo
abastecimento de água na região. Contudo, em razão do alto custo, muitas
famílias não possuem condições financeiras para arcar com tal despesa,
causando prejuízo para as mesmas e agravando a situação apresentada.

 Assim, é sabido que, a falta de acesso à água de qualidade e um
saneamento precário, pode prejudicar a saúde das pessoas.  Desta forma,
a regularização do sistema de abastecimento de água (poço artesiano) é de
suma importância para aquela localidade, fato que irá contribuir para uma
melhora significativa nas condições de vida e saúde das famílias do município
em comento.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 14 de novembro 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 228 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Exmo. Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental
do Maranhão (CAEMA), Sr. Carlos Rogério Santos Araújo, para que
proceda com a maior brevidade possível, com a perfuração de um Poço
Artesiano no Bairro Vila Guilhermino Brito, município de Paraibano, neste
Estado.

O bairro Vila Guilhermino fica localizado na sede do município de
Paraibano/MA. Trata-se de um bairro novo, com pouco mais de 10 (anos)
anos de existência, contando com aproximadamente 150 (cento e cinquenta)
famílias, que padecem, diariamente, com diversos problemas de
infraestrutura que comprometem a qualidade de vida de seus moradores,
necessitando assim de algumas intervenções urgentes, destacando-se a
implantação de um sistema simplificado de abastecimento de água para
consumo nas residências.

Tem-se que a despeito da existência de um poço artesiano na
localidade, o crescimento da comunidade fez com que este se tornasse
insuficiente para atender toda a demanda dos moradores, que padecem
com a falta de um sistema regular de abastecimento de água na área.

Desta forma, a implantação de um poço artesiano é de suma
importância para aquela localidade, fato que irá contribuir para uma melhora
significativa nas condições de vida e saúde das famílias que residem no
referido bairro.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 06 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 229 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que,
após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo
Governador do Maranhão, Senhor FLÁVIO DINO, e ao Secretário de
Estado da Saúde, Dr. CARLOS EDUARDO LULA, solicitando que
adotem providências a fim de conceder assistência  ao João Dominic
Lopes Viana, de apenas 9 meses, que está internado no Hospital Infantil
Dr. Juvêncio Mattos e necessita do Leite Alfamino, sendo este o único
alimento passível de ingestão pela criança.

O pequeno João Dominic Lopes Viana tem 9 meses e está em
internação há 5 meses. Atualmente, está internado no Hospital Infantil Dr.
Juvêncio Mattos. O pequeno João necessita de um leite chamado Alfamino,
que é o único alimento passível de ingestão pela criança. Ele tem uma
doença genética chamada erro inato de metabolismo e também possui
Epilepsia, além de ser alérgico a múltiplas proteínas Alimentares associadas
à doença do refluxo grave.
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Enfatizando-se o direito à vida, apresenta-se a presente solicitação

para que, respeitando-se à competência de cada ente, possa-se assegurar a
assistência devida aos familiares da criança supramencionada.

Wellington do Curso - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Transferido do Pequeno Expediente de ontem o Deputado Rogério
Cafeteira.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (Questão
de Ordem) - Senhor Presidente, antes que o Deputado Bira assuma a
tribuna, é que no momento apropriado a Assembleia está recebendo, hoje,
a visita das candidatas a Miss Maranhão 2018. E como é de praxe, isso
inclusive no Congresso, que a gente permitisse na hora adequada uma
visita desse grupo de moças aqui ao plenário. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– V. Ex.ª declina?

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Declino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Júnior Verde, por cinco minutos, sem apartes. Deputado
Rogério, fica autorizada a entrada das misses.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Mensagem bíblica. Disse Jesus: em verdade, em verdade vos
digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que ouve tem a vida
eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Apóstolo
São João 5: 24 a 25. Com essa mensagem bíblica nós iniciamos o nosso
pronunciamento cumprimentando o Exmo. Senhor Presidente Othelino
Neto e em seu nome cumprimentar todos os nobres parlamentares
presentes, a imprensa a galeria, a todos que nos acompanham em todo o
Estado do Maranhão, nosso cordial bom dia. Senhor Presidente, ainda há
pouco foi lido no Expediente que eu coloquei quatro Indicações para o
município de Paraibano. E eu quero iniciar falando dessas Indicações. Até
porque elas refletem o que nós hoje fazemos durante os nossos finais de
semana, agendas intensas de trabalho dedicadas sempre aos municípios
maranhenses. Foi assim que nós ontem formalizamos um pronunciamento
destacando as diversas agendas que nós tivemos a oportunidade de ter em
várias Secretarias de Estado. E eu destaco aproveitando a leitura dessas
Indicações ao nobre Presidente da CAEMA Carlos Rogério, que está
fazendo um excelente trabalho técnico na CAEMA. E nós tivemos a
oportunidade de estar na CAEMA ontem. Eu fiz aqui as Indicações, além
das Indicações que nós fizemos aqui, que já foram lidas, para poços
artesianos no município de Paraibano. Ontem, eu estive acompanhado do
Vereador Ricardo, do município de Paraibano. Um vereador atuante, vice-
presidente da Câmara Municipal que tem feito um grande trabalho. Me
acompanhou em diversas agendas aqui em São Luís. Nós tivemos a
oportunidade de ir não só à CAEMA, mas também nós tivemos a
oportunidade de ir à Casa Civil para buscar liberação de uma Emenda
parlamentar que nós já destinamos ao município que é para calçamento.
Então eu quero iniciar esse pronunciamento, hoje, dizendo da oportunidade
que tivemos de debater, discutir o abastecimento de água no município de

Paraibano. E não só no município de Paraibano, porque na verdade foi um
ensejo, nós tivemos a oportunidade de dialogar com o nobre Presidente da
CAEMA, Carlos Rogério, no sentido dele já formalizar a liberação desse
sistema de abastecimento de água. E não só isso. Hoje temos uma
problemática muito séria que eu quero aqui destacar porque, quando nós
levamos as indicações, foi algo formalizado nesse intuito, uma vez que nós
já tínhamos uma conversa prévia no sentido de poder encaminhar uma
equipe técnica para a análise do sistema que precisa ser revitalizado. Ontem
ele já havia encaminhado um técnico que esteve ali analisando os problemas
pertinentes ao abastecimento de água do município. Na ocasião, estivemos
também com o Carlos Rogério, conversando com o técnico. Aqui eu destaco
que a CAEMA vai fazer a revitalização desse sistema de abastecimento de
água na Vila Maurício que atende três bairros: Vila Maurício, Subestação e
Vila Guilhermino Brito. Quero tranquilizar a população desse município
que ontem como prioridade o presidente da CAEMA inclusive mandou o
técnico para fazer uma análise. Ontem estivemos conversando e ele já vai
fazer a limpeza, a desobstrução e a revitalização do sistema de
abastecimento de água que vai levar água ao município. Nesse aspecto
aqui, destacando os bairros, três bairros que serão contemplados nessa
ocasião, mas a CAEMA também já tem um procedimento licitatório, já
encaminhou para análise e vai, já está dentro do seu arquétipo de trabalho,
desenvolver uma iniciativa no município a partir do Processo 12.010/2018
que vai contemplar o município com distribuição de água com 6500 metros
de rede de distribuição e limpeza de oito poços artesianos, destacando
também 350 ligações, ou seja, são mais 350 famílias que serão atendidas
em Paraibano. Senhor Presidente, permita-me destacar e condensar aqui
mais os pensamentos porque ficamos muito felizes ontem com a agenda
que tivemos na CAEMA com o nobre presidente Carlos Rogério,
acompanhado do Vereador Ricardo Campos. O resultado do diálogo, da
interação, das nossas solicitações estão a contento, estão acontecendo. A
política de resultados é o que nós queremos, isto é, que de fato nós
possamos transformar as nossas proposições. Foi o que aconteceu. As
indicações foram transformadas em realidade. Nós temos aqui proposições
já delineadas de forma concreta nas ações da CAEMA. Destaco também a
perfuração de dois poços de 500 metros de profundidade, a construção do
prédio da CAEMA, a urbanização das áreas da CAEMA no valor de um
pouco mais de três milhões de reais de investimentos que a CAEMA e que
o governo do Estado estão fazendo no município de Paraibano. Deputado
Zé Inácio, V. Ex.ª defende também aquele município, então, mais do que
justo, no dia a dia, nós estarmos formalizando várias indicações e termos
o atendimento das demandas que são oriundas das bases, dos anseios
populares. Quero parabenizar o Vereador Ricardo Campos que nos
acompanhou nessas agendas, inclusive também numa agenda que nós
tivemos na AGED para liberação do matadouro daquele município. Estive
lá e vou falar de forma mais específica num outro momento. Mas, Senhor
Presidente, só para concluir, eu queria também falar aqui, aproveitando
inclusive, dando as boas-vindas ao Deputado Neto Evangelista, que seja
bem-vindo, que foi o Secretário da SEDES, estivemos lá recentemente
participando de uma reunião com o novo secretário e lá mais uma vez
cobramos a nossa ponte do município de São Mateus, muito importante.
E aí agradecer a V. Ex.ª pelo deferimento lá, pelos encaminhamentos e
espero que em breve o Estado possa entregar essa ponte ao município de
São Mateus. Estive lá acompanhado do vice-prefeito Ivo cobrando
melhorias para aquele município que vai atender mais de oito povoados,
ao todo mais de oito mil famílias que serão contempladas com aquela
ponte tão sonhada, no município de São Mateus. Também temos a visita
ao bairro de Santa Bárbara, reunião na Secretaria Municipal de Saúde, que
já destacamos, mas não poderia deixar aqui também de falar, ou seja, são
várias demandas, várias reuniões, várias interações em defesa da sociedade
maranhense. Mas no momento quero só agradecer a oportunidade, que
Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Com a palavra o Deputado Marco Aurélio, por cinco minutos, sem
apartes.
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O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO

(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados e
Deputadas, imprensa, galeria, os que acompanham a transmissão desta
sessão. Deputado Neto Evangelista, eu pediria atenção de V. Ex.ª, não
repreendendo, mas é porque a fala que farei é direcionada a V. Exa. Eu sou
muito justo quando as pessoas fazem o bem, quando as pessoas fazem um
bom trabalho, sou muito justo em reconhecer e nos três anos que V. Ex.ª
ficou à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado V. Ex.ª
fez um trabalho muito digno, muito honrado e que faço questão de utilizar
este tempo, e este tempo é pouco para que eu possa discorrer sobre a
relevância desse trabalho. Porque esses mais de três anos, três anos e três
meses no Governo Flávio Dino em que V. Ex.ª esteve à frente de um
trabalho fundamental que trouxe vida, que trouxe dinamismo, que trouxe
resultados à população, à frente das SEDES, marcou bastante a atuação de
V. Exa. Hoje é o primeiro dia que eu convivo com V. Ex.ª como deputado
estadual. Fomos eleitos, mas V. Ex.ª logo se licenciou para ir para a Secretaria
e hoje retorna a esta Casa. Eu não poderia deixar passar em branco a
dedicação de V. Ex.ª, não só as causas que levei e que V. Ex.ª muito contribuiu,
seja na execução de emenda parlamentar e que, na verdade, poderia até se
pensar que seria uma obrigação de V. Ex.ª, mas V. Ex.ª fez com muita
dedicação. Conseguiu resolver os problemas de comunidades, a exemplo
da Mata Grande, em Davinópolis, a exemplo do Varjão dos Crentes lá em
Buritirana, que já está quase pronto o sistema. A exemplo do município de
Governador Edison Lobão, de Ribeirãozinho, que já vai dar certo para dar
algumas causas encaminhadas ainda na sua gestão. Mas o trabalho de V.
Ex.ª transcende o atendimento de demandas que levei. Porque V. Ex.ª tem
motivo de sobra de olhar para trás e enxergar um dos programas inéditos
do Brasil que V. Ex.ª executou e executa e consegue transformar a vida das
pessoas, melhorar, trazer uma esperança, uma dignidade, que é o Programa
Bolsa Escola. Esse programa tem uma dimensão tão grande, tão forte, em
que talvez hoje V. Ex.ª tendo acabado de sair da Secretaria ainda não
consiga perceber a dimensão desse programa e eu sei o quanto foi complicado
elaborar, executar, implementar esta política de governo e que agora
consegue levar material escolar a mais de um milhão de crianças e jovens no
Estado do Maranhão, um investimento de mais de cem milhões de reais é
algo que nenhum Estado do país consegue fazer, e V. Ex.ª fez, executando
uma das propostas do plano de Governo, do Governador Flávio Dino,
mas colocou a sua marca da dedicação, da juventude, do amor, e eu faço
questão de destacar. Quando se olha o Programa Mais IDH, em que quando
sair o resultado do IDH e que, certamente, naqueles 30 municípios em que
havia uma maior desigualdade social do Estado do Maranhão e que,
certamente, esses índices haverão de melhorar e puxar o Maranhão para
cima no IDH, comparativo com todos os Estados do Brasil, ali tem uma
marca de V. Ex.ª, seja na questão da água, seja na questão de outros programas
importantes. E eu faço questão de destacar, nós estaremos disputando
eleição no mesmo cargo, mas não impede de ter a grandeza de reconhecer
o trabalho de V. Ex.ª. V. Ex.ª fez falta aqui na Assembleia Legislativa, vem
agora para contribuir, tenho certeza de que continuará reforçando o trabalho
do Governador Flávio Dino, aqui nesta Casa o trabalho de plenário, nas
comissões, na tribuna, mas eu tenho certeza de que V. Exa., a sua família,
os seus amigos, o seu grupo político tem motivo de sobra para se orgulhar
do brilhante trabalho que V. Exa. desenvolveu em que eu mesmo não sendo
de repente ali um eleitor do Deputado Neto Evangelista porque eu vou
votar em mim, certamente, mas eu tenho o maior respeito, um grande
orgulho e é uma honra fazer esta fala para dizer que o trabalho de V. Exa. à
frente da SEDES foi um trabalho que dignificou o Governo do Maranhão
e a população de todo o Maranhão. Parabéns, Deputado Neto Evangelista!
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Antes de chamar o próximo orador, que é o Deputado Bira do Pindaré, eu
quero saudar o Deputado Neto Evangelista que retorna hoje ao mandato,
após três anos e três meses exercendo o cargo de Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social, trabalho que fez com muita dedicação, seja bem-
vindo, Deputado Neto, V. Exa. é muito querido por todos nós, ficamos
felizes em vê-lo aqui novamente, de volta à sua Casa. Também saudar o

Deputado Jota Pinto, que também assume hoje a vaga de Deputado
Estadual. Seja muito bem-vindo, Deputado Jota Pinto. Concedo a palavra
ao Deputado Bira do Pindaré, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, inicialmente, devo
dizer, que essa, possivelmente, é a sessão mais bonita de que eu já participei
desde o primeiro mandato que eu exerço nessa Casa. Tem a presença aqui
ilustre das misses de vários municípios que estão concorrendo a Miss
Maranhão. Então eu queria dar as boas vindas a essas mulheres bonitas,
que hoje estão aqui embelezando esta sessão na Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. Eu não sei de quem foi à iniciativa, mas quero
considerar que foi uma excelente ideia, quebrou o gelo, quebrou o protocolo
e trouxe graça para a nossa sessão. Portanto sejam bem vindas, meninas. E
que vocês tenham êxito na trajetória de vocês como cidadãs, como mulheres
e como maranhenses para nos representar, seja a carreira que vocês possam
seguir pela vida. Parabéns, que Deus abençoe a todas vocês. Eu queria
também saudar o Deputado Neto, pelo seu retorno a esta Casa. Eu sei do
seu sentimento, Neto, porque eu também fui Secretário do Governador
Flávio Dino e, quando eu voltei para esta Casa, eu fiquei assim meio
desnorteado. Então acho que V. Ex.ª hoje também está sentindo a mesma
situação. Mas parabenizo V. Ex.ª pelo trabalho que ajudou o Maranhão a
construir esse caminho de mudança. Hoje o Maranhão é reconhecido pelo
seu Governo, pela atuação. E um Governador que é considerado o melhor
Governador do país. E isso não seria possível se não fosse a grande equipe
que ele tem. E V. Ex.ª integrou esse time. E eu tenho orgulho também de ter
sido parte desse time, de ter marcas fortes entregues pelo trabalho duro,
compromissado de todos aqueles que integram o time do Governo do
Maranhão. Parabéns a V. Ex.ª pelo trabalho, pelo retorno a esta Casa. E
vamos prosseguir, porque o Maranhão não pode retroceder. O Maranhão
tem que andar para frente. E é assim que nós vamos fazer e juntos. Parabéns
pelo seu trabalho. Queria, Senhor Presidente, em poucas palavras, fazer
dois registros importantes. O primeiro é de dois eventos que vão acontecer
amanhã. Amanhã, pela manhã, na Comissão de Assuntos Econômicos,
nós vamos receber o representante dos CORREIOS no Maranhão, o
Superintendente dos CORREIOS do Maranhão. Com que propósito?
Nós vamos debater a questão da distribuição de correspondência na região
do Parque Vitória, Jardim Turu, Alto Turu, Parque Jair, que hoje é uma
situação muito precária. As correspondências não chegam à residência das
pessoas e é preciso haver um debate com os CORREIOS para encontrar
uma solução a essa problemática, porque o cidadão daquela região é cidadão
igualzinho ao cidadão do Renascença. E no Renascença as pessoas recebem
a correspondência nas suas casas, nos seus apartamentos, nas suas
residências, mas lá não. Lá tem uma precariedade na distribuição, a
distribuição atrasa, prejudica a economia local, o comércio local, todo
mundo fica prejudicado. Então por isso convidamos o representante dos
CORREIOS para discutir essa questão, porque está impactando a economia
local naquela região. E, na parte da tarde, nós vamos ter uma audiência
pública, uma demanda da Cáritas Brasileira para discutir a economia familiar
e os direitos de crianças e adolescentes, filhos de catadores do Maranhão.
Mais uma vez a questão do trabalho infantil. Então, teremos essa discussão
na parte da tarde com a presença de vários representantes de vários
municípios maranhenses. Nós convidamos todos os colegas a prestigiarem
esse debate, a receberem a Cáritas, as autoridades públicas que foram
convidadas para esse debate que vai ser muito importante a partir das
14h30, amanhã, no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. Quero agradecer a atenção de todos mais uma vez e parabenizar
todas as meninas que hoje embelezam a nossa sessão na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Jota Pinto, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO (sem revisão do orador)
– Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, galeria,
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imprensa. Queria, nesse retorno aqui, agradecer a todos pelas boas-vindas
e destacar, nesse primeiro dia de trabalho, a minha passagem na Secretaria
de Articulação Política do município de São Luís. Primeiro, quero agradecer
ao Prefeito Edivaldo de Holanda Júnior que nos convidou ano passado
para a Pasta de Articulação Política, uma pasta importante, uma pasta que
tem uma relação direta com a Câmara Municipal, com os agentes políticos
do Estado e até do Brasil. Agradecer pelo fato de ser uma pasta que está
praticamente próxima do prefeito, fazendo relação direta com os agentes
Políticos, Deputado Edivaldo. E eu quero aqui agradecer neste momento o
gesto de ter nos convidado para ser seu secretário. Durante esse período,
quero testemunhar a forma correta como o prefeito de São Luís conduz a
administração da nossa cidade. Durante este período, trabalhei para que a
relação do Legislativo e Executivo fosse uma relação harmônica, uma relação
respeitosa e, graças a Deus, nós temos uma base sólida na Câmara Municipal
de São Luís. Portanto, é um registro que eu gostaria de fazer, não poderia
chegar aqui nesta Casa e não fazer esse agradecimento, fazer esse registro,
desejando a todos os colegas secretários que ficaram lá sorte e sucesso e
que dê continuidade a este trabalho que iniciamos. Eu tenho absoluta
certeza de que com o trabalho que o prefeito vem fazendo, com o apoio da
Câmara Municipal, São Luís com certeza terá muito a ganhar. Nós estamos
no período chuvoso, mas, após as chuvas, terá já uma agenda de trabalho
para diversos bairros de São Luís recuperando bairros, concluindo a
recuperação das escolas. O prefeito vem fazendo esse grande trabalho. Por
fim, gostaria, Senhor Presidente, de agradecer a todos aqueles que nos
ligaram, de ontem para hoje, nos parabenizando e dizendo que esses dias
que passarei por aqui serão dias em que vou me dedicar, dia e noite, para
trabalhar em prol do povo do estado do Maranhão. Meu muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Antônio Pereira, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Secretários presentes à Mesa,
caros colegas deputados e deputadas hoje em Plenário, imprensa, galeria.
É um prazer e uma honra mais uma vez me dirigir a todos vocês e ao povo
do Maranhão. Eu quero, primeiro, dar as boas-vindas, outra vez, com
muito prazer e com muita honra ao nosso querido e ilustre Deputado Neto
Evangelista, do qual sou amigo pessoal e particular, também de sua família,
de sua irmã, de sua mãe, de seus tios e do saudoso, em memória, seu pai
que teve uma história, construiu uma história grande no Estado do
Maranhão e que é continuada por esse grande Deputado Neto Evangelista.
Eu não poderia deixar de dizer essas palavras que são verdadeiras e que são
de coração. Sei, Neto Evangelista, que V. Ex.ª fez um grande trabalho ali
diante da Secretaria de Desenvolvimento Social no Estado do Maranhão
como Secretário e tenho absoluta certeza que esse trabalho dará frutos ao
povo do Maranhão. V. Ex.ª com a sua juventude, com a sua inteligência,
com a sua capacidade fez e vai continuar fazendo um grande trabalho para
o estado do Maranhão. Seja bem-vindo. Nós aqui estamos de braços
abertos, alegres e felizes por recebê-lo nesta manhã. Não poderia também
deixar de citar aqui, como já foi citado por outros colegas que me
antecederam, a presença, e quero dizer ao Deputado Bira do Pindaré, que
ele disse que as meninas são bonitas. Não, elas são lindas. Eu estava lá
atrás quando elas adentraram neste recinto e vi o tanto que o nosso Maranhão
tem mulheres bonitas, lindas e quero dar as boas-vindas a elas nesta manhã,
às misses dos municípios do estado do Maranhão. Perguntei pela miss de
Imperatriz e parece que ela não veio, mas tinham aí representantes da
região como, por exemplo, representantes ali do Campestre, uma jovem
loira muito bonita que está ali. Então, sejam bem-vindas e sintam-se à
vontade. Mas, Senhor Presidente, ocupo esta tribuna para fazer um registro.
Estivemos neste final de semana na cidade de João Lisboa. No sábado à
noite aquela cidade ofereceu, como é de praxe a cada ano, um Carnaval fora
de época e há 26 anos esse Carnaval é realizado na cidade João Lisboa. É
o segundo maior Carnaval fora de época do interior do estado do Maranhão,
só perde para São José de Ribamar. Mais de 30.000 pessoas estiveram ali
em praça pública em João Lisboa, no sábado à noite. E quero não só o
secretário municipal da Cultura Ricardo, daquela cidade, mas também o

prefeito Jairo Madeira e quero parabenizá-los pela maneira como receberam
todo o povo daquela região. Porque ali, Senhor Presidente, o Lava Pratos
em João Lisboa, como é chamado o Carnaval fora de época, já é uma festa
ansiosamente esperada, por todo ano, pelo povo de João Lisboa e pelo
povo da região Tocantina. Mas quero agradecer a maneira como a Câmara
de Vereadores me recebeu naquela cidade naquela noite, o Prefeito Municipal
a Vice-Prefeita Maria do Nilson também me recebeu, a quem eu mando um
abraço, Deputado César Pires, para todos eles, mas dizer que não só de
festa vive João Lisboa, João Lisboa é uma cidade que tem sua à frente, à
sua testa, um grande Prefeito Jairo Madeira, Professor, que faz um grande
trabalho, foi reeleito com a maioria de votos daquela cidade, e que faz um
trabalho por aquela cidade, mas nós sabemos que estamos no inverno, dito
inverno rigoroso, chuvas rigorosas nesse verão brasileiro que atingem
também o Estado do Maranhão, havia tempo em que as chuvas não eram
tão rigorosas como está sendo nesse momento no Estado do Maranhão,
todos os prefeitos estão reclamando não só na Zona Urbana com a questão
de que as chuvas estão estragando os asfaltos, mas também e principalmente
na Zona Rural, Senhor Presidente, nós sabemos da importância das chuvas
para a questão da pecuária, para questão da agricultura, mas sabemos
também que elas trazem alguns transtornos como, por exemplo, as estradas
vicinais todas no Maranhão, principalmente daquelas cidades onde as
chuvas estão caindo com mais vigor o índice fluvial maior, estão sofrendo.
E nós queremos nesta manhã cobrar do governo estadual um programa, um
planejamento para que possa ajudar, para que possa ajudar os municípios,
principalmente a recuperarem as suas vias, a sua malha de estradas vicinais
que estão em todos os municípios parece estragados, por exemplo, João
Lisboa, na última chuva, foram seis pontes de madeira danificadas,
interditando ali a passagem de veículos e de pessoas e que precisam ser
recuperadas pelo Poder Público, mas acima de tudo tem também a questão
da estrada, da pavimentação que, geralmente, são pavimentações por piçarra,
que precisam ser recuperadas. E eu quero aqui pedi a sensibilidade do
Governo do Estado, do Governador Flávio Dino, do Senhor Secretário de
Estado da Infraestrutura, Dr. Clayton Noleto, para que possa ajudar
efetivamente os municípios dentro de um programa feito para o Estado do
Maranhão, possa ajudar os municípios a recuperarem essas estradas
vicinais. Era este o meu registro, Senhor Presidente, muito obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa. Senhoras
e Senhores Deputados, galeria, imprensa, Internautas, telespectadores que
nos acompanham por meio da TV Assembleia Legislativa, o nosso mais
cordial bom dia, que Deus seja louvado. Que Deus estenda suas mãos
poderosas sobre o Estado do Maranhão. Senhor Presidente, cumprimentar,
de forma especial, essas jovens, senhoritas, concorrentes ao título de Miss
Maranhão e que estão hoje na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, os nossos cumprimentos. Que vocês possam trilhar o caminho
de vitória, já é no próximo fim de semana, já no próximo sábado, e que
vocês possam conquistar êxito e representar não só o Maranhão, mas
possam representar o Maranhão, no Miss Brasil, no Miss Universo.
Então, que Deus estenda suas mãos poderosas sobre a vida de cada um de
vocês. Senhor Presidente, nos últimos quinze dias, temos acompanhado
uma situação na cidade de Imperatriz, onde contratados da empresa STI
têm feito reclamações com relação a esse contrato do Governo do Estado.
E já foram à Câmara Municipal de Imperatriz, já fizeram quatro
manifestações. A última manifestação foi feita ontem com relação aos
contratos com a EMSERH - Empresa Maranhense de Serviços
Hospitalares e Secretaria de Saúde do Estado desses funcionários que
estariam sendo demitidos e não tinham sido pagos os encargos trabalhistas
e com relação a essas contratações temporárias, contratações precárias.
Essa situação é na cidade de Imperatriz, e nós recebemos várias denúncias.
Nós estamos, inclusive, recebendo denúncias também na cidade de São
Luís dos contratados com a EMSERH, com a Secretaria de Saúde na
cidade de São Luís. Ontem estivemos reunidos com contratados que são
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trabalhadores das UPAs, da UPA do Araçagi, da UPA do Parque Vitória. E
ontem, ao receber esses contratados, nos solicitaram que realizássemos
uma audiência pública. Estava presente também a Deputada Andréa
Murad. E nós aproveitamos para fazer o convite a todos os parlamentares,
a todos os deputados, porque na próxima quinta-feira, dia 12, às 8h da
manhã, na Sala de Comissões, estaremos recebendo esses contratados na
saúde em São Luís para tratar da saúde pública, para tratar desses
contratados temporários, da situação desses contratos não só em São Luís
como em Imperatriz. E durante essa reunião, na próxima quinta-feira, 8
horas da manhã, vamos tratar também da realização de uma audiência
pública em São Luís e uma audiência pública em Imperatriz. Então mais
uma vez convidamos a todos os deputados, convidamos a sociedade,
convidamos a população, convidamos os contratados para uma reunião na
próxima quinta-feira, às 8 horas da manhã, na Sala de Comissões, aqui na
Assembleia, para tratar dos contratos da saúde do Governo do Estado,
para tratar dos contratos da EMSERH, para tratar da saúde pública no
Estado do Maranhão. Então o convite está feito para a próxima quinta-
feira, dia 12, às 8 horas da manhã. Então estão todos convidados. Era o que
eu tinha para o momento, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do orador)
- Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu quero inicialmente
parabenizar o Deputado Neto Evangelista pelo retorno e dizer que V. Ex.ª
fez um grande trabalho à frente da Secretaria, dando destaque aos
Restaurantes Populares que V. Ex.ª conseguiu levar a todas as regiões do
Estado do Maranhão. Agradeço de público o seu empenho e apoio para
que a nossa querida cidade de Bequimão recebesse dois diques da Baixada,
um no povoado de Jacioca e outro de Mojó, único município do estado da
região da Baixada que, nessa primeira etapa, recebeu dois diques e muito
por conta do empenho de V. Ex.ª. Agradeço-lhe e parabenizo pelo trabalho
e pelo retorno a esta Casa. Senhor Presidente, quero aqui fazer referência
a um tema que diz muito respeito ao nosso Partido, mas que também é de
interesse de toda a classe política brasileira, de toda a sociedade brasileira.
Ontem a direção nacional do Partido dos Trabalhadores decidiu que, a
partir de então, a sede provisória do Partido dos Trabalhadores será na
cidade de Curitiba. Não só se tomou essa importante decisão como
apresentou um calendário de luta e de resistência em favor da liberdade do
presidente Lula e também reafirmou que Lula continua sendo o candidato
a representar o Partido dos Trabalhadores nas eleições de 2018, a representar
a esperança do povo brasileiro nas eleições de 2018. Então, não só reafirmou
que Lula será o candidato do PT à presidência da República, como também
disse que, dia 15 de agosto, Lula será registrado candidato à presidência do
nosso país. Lula que, neste final de semana, relembrou um momento que
ocorreu com ele próprio há quase 40 anos, quando se entregou nos braços
do povo para cumprir o mandado também fruto de uma prisão política
ocorrida há quase 40 anos. Neste final de semana, o Brasil todo, na verdade
o mundo todo, a imprensa internacional viu mais uma vez a história se
repetir em São Bernardo do Campo, berço do PT, berço das grandes lutas
operárias, casa do nosso presidente Lula e um lugar de resistência em que
Lula, após discurso, mais uma vez nos braços do povo se apresentou à
Justiça para cumprir a prisão política que foi imposta pelo Juiz Sérgio
Moro que não esperou que os recursos apresentados pela defesa se
esgotassem para que ele pudesse determinar a ordem de prisão. Na data de
hoje, estaria vencendo o prazo para a defesa apresentar embargos de
declarações contra a decisão do TRF 4, mas ao Juiz Sérgio Moro pouco
importa a legalidade ou os recursos que estavam pendentes, ele queria
mesmo, de forma parcial, garantir a prisão do presidente Lula. Mas digo
que, sobretudo, a partir dos apoios que o presidente tem recebido de
vários partidos de esquerda, dizer que a luta continuará. Senhor Presidente,
para concluir, eu queria só destacar um trecho do discurso do presidente
Lula feito em São Bernardo do Campo. O Lula disse, categoricamente:
“não adianta tentar evitar que eu ande por este país, porque tem milhões
e milhões de Lula para andar por mim. Não adianta tentar acabarem com

minhas ideias, elas já estão pairando no ar e não têm como prendê-las. Não
adianta tentar parar os meus sonhos, porque quando eu deixar de sonhar
eu sonharei pela cabeça de vocês e pelos sonhos de vocês. Não adianta
achar que o Lula vai parar no dia que o meu coração tiver um enfarte, isso
é bobagem, porque o meu coração baterá pelos de vocês e eles são milhões.
Eles têm que saber que a morte de um combatente não para uma revolução.
E é nesse sentido que reafirmamos que continuaremos defendendo a ideia
Lula. E vamos para a resistência até que a justiça seja feita nesse país”.
Viva o Lula. NÃO à prisão política do Lula! E Lula Presidente do Brasil.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Algum deputado ou deputada gostaria de se inscrever ainda no Pequeno
Expediente?

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (Questão
de Ordem) - Só para reiterar a visita aqui das candidatas a Miss Maranhão,
que a gente pudesse convidá-las para bater uma foto aqui no Plenário,
como é tradição de todos os anos. Em seguida começaremos a Ordem do
Dia. Tenho certeza que o quórum vai se manter.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rogério, as candidatas a Miss já se retiraram do Plenário, mas
vi que foram feitas várias fotos ali atrás e se elas retornarem, após a Ordem
do Dia, Deputado Rogério, nós faremos. Vai ser uma Ordem do Dia bem
rápida. V. Ex.ª pode inclusive já convidá-las para adentrar ao Plenário.
Projeto de Lei n.º 044/2018, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira.
(lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa n.º 012/2018, de
autoria do Deputado Glalbert Cutrim. O deputado está ausente, fica
transferido para a próxima sessão. Requerimentos à deliberação do Plenário:
Requerimento n.º 098/2018, de autoria das Deputadas Francisca Primo e
Valéria Macedo. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Francisca.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (Questão de
Ordem) – Eu queria que os líderes fizessem um acordo para ser votado
durante a sessão, já que foi aprovada a questão de urgência.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Não havendo objeção, consulto os líderes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Concordo,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Nós vamos apreciar os requerimentos seguintes e, em seguida,
apreciaremos o Projeto de Lei, Deputada Francisca. Requerimento n.º
131/2018, de autoria dos Deputados Glalbert Cutrim e Marco Aurélio,
requer depois de ouvido o plenário seja submetido a regime de tramitação
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de urgência para a discussão e votação em Sessão Extraordinária realizada
logo após a presente Sessão Ordinária o Projeto de Lei Complementar
002/2018, de autoria do Poder Judiciário, que altera a redação de dispositivo
da Lei Complementar nº 14 de 17 de dezembro de 1991. Em discussão, em
votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado.
Requerimento 132/2018, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, que requer
depois de ouvido o plenário seja realizada uma Sessão Solene em
comemoração aos dez anos do curso de Direito da Universidade Estadual
do Maranhão, a ser realizada no dia 23 de maio. Em discussão, em votação,
os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado.
Requerimento 139/2018, de autoria do Deputado Sérgio Frota, que está
ausente, fica transferido para a próxima Sessão. Requerimento à deliberação
da Mesa. Requerimento 140, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda,
que requer depois de ouvida a Mesa seja justificada a sua ausência nas
Sessões Plenárias realizada no dia 4 e 5 de abril do corrente ano. Como vota
o Deputado Fábio Macedo?

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO - Com o
Requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Como vota o Deputado Zé Inácio? Deferido, mediante o acordo que foi
feito com os líderes, vou suspender a Sessão para que as Comissões
possam emitir o Parecer sobre o Projeto de Lei Complementar 001/2018,
de autoria do Poder Executivo, que regulamenta o Fundo Estadual de
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, fruto de Requerimento de
Urgência das Deputadas Francisca Primo e Valéria Macedo, foi aprovado
agora na Ordem do Dia.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, salvo engano, já existe parecer, nós aprovamos, inclusive em
reunião conjunta das Comissões, na manhã de hoje.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Peço aqui à direção da Mesa que confirme a informação prestada pelo
Deputado Braide. Confirmada a informação de que já tem parecer das
Comissões, Projeto de Lei Complementar nº 001/2018. Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Vai à sanção. Suspendo a sessão, por cinco minutos, para que possamos
fazer o registro da visita das candidatas a Miss Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Reaberta a Sessão.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Convido o Deputado Neto Evangelista para o Grande Expediente em
permuta com o Deputado Eduardo Braide. Deputado Neto, V. Exa. tem 30
minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente Deputado Othelino Neto, Senhor Deputado
Fábio Macedo, Deputado Zé Inácio, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria, eu quero cumprimentar vários amigos que vieram hoje,
aqui, nos prestigiar. Muito obrigado, amigos de São Luís, de vários bairros
da cidade de São Luís, amigos do Desenvolvimento Social que construímos
juntos, imprensa, população do Maranhão. Deputado Eduardo Braide, eu
quero agradecê-lo por V. Exa. ter cedido o seu tempo que estava inscrito já
no Diário Oficial no Grande Expediente. V. Exa. cedeu o tempo para que eu

pudesse, hoje, me pronunciar ao povo do Maranhão. Eu algum tempo
atrás, mais precisamente há três anos e três meses fui honrado com o
convite do Governador Flávio Dino para compor a sua equipe de Governo.
Naquele momento eu saía. Aceitei o convite e saía do parlamento estadual
para compor a equipe de Governo do Governador Flávio Dino. Uma
missão difícil? Sim. Porque você coordenar uma pasta que tem uma missão
precípua de combater a extrema pobreza no Maranhão e diminuir as
desigualdades sociais no nosso estado, que infelizmente ainda é o estado
com maior número de pessoas inscritas proporcionalmente no cadastro
único. Cadastro esse que inscreve pessoas de baixa renda, pessoas que
podem receber programas sociais do Governo do Maranhão, do Governo
Federal. Mas, naquela época, com o convite do Governador, cheguei ao
Governo para uma experiência nova, uma experiência diferente, uma
experiência do Executivo. Eu vinha desta Casa, depois de quatro anos
fazendo parte da bancada de oposição, para ingressar dentro de um governo
que rompia barreiras naquele momento. Um governo diferente, esperado
com muita expectativa pelo Brasil inteiro. E essa expectativa aumentava o
desafio de poder coordenar a Secretaria do Desenvolvimento Social. Hoje,
quando eu me afasto do cargo, me afastei alguns dias atrás e retorno para
a Assembleia Legislativa, é óbvio que eu retorno com a sensação de dever
cumprido, mas com a sensação também de que ainda tem muito por fazer
pelo Maranhão. Uma certeza eu tenho e posso dormir tranquilo todos os
dias, tudo aquilo que estava ao nosso alcance, toda dedicação necessária eu
pude dar àquela pasta, pude dar, acima de tudo, ao Maranhão, às pessoas
do meu estado. Diversos programas o Governador Flávio Dino nos designou
naquela secretaria para que pudéssemos coordenar, programas que, como
ele mesmo me disse uma vez, precisavam que aquela secretaria pudesse
chegar próximo das pessoas, não fosse a Secretaria de Desenvolvimento
Social de cuja existência as pessoas sequer tinham conhecimento aqui no
Maranhão. Baseado nesse direcionamento do governador, nós hoje somos
reconhecidos pelo Brasil inteiro. Aqui não é um reconhecimento meu,
neste momento, mas um reconhecimento que nossa equipe recebeu em
Brasília como o estado que mais avançou na política de segurança alimentar
e nutricional. Aqui eu relato o avanço dos equipamentos de segurança
alimentar que nós tivemos no Maranhão. Lembro que, quando cheguei
àquela secretaria, nós tínhamos seis restaurantes populares em todo o
estado concentrados na Ilha de São Luís, mas hoje eu saio daquela pasta
podendo deixar o Maranhão com 23, de seis para 23 equipamentos de
segurança alimentar que têm as suas missões não apenas de fornecer refeição
de qualidade, mas têm as missões de garantir a segurança alimentar daquelas
pessoas que precisam, de orientar aquelas pessoas que precisam, de dar
cursos para as nossas crianças a respeito de segurança alimentar. Eu me
recordo uma vez de um dos programas dentro desses equipamentos, eu no
Restaurante Popular do Coroado, reunindo umas 100 crianças. Perguntei
para elas, Deputado Bira: quem de vocês aqui tem alguém em casa com
uma doença chamada pressão alta ou diabetes, por exemplo? Das 100
crianças, 100 crianças levantaram o braço. Se vocês estão aqui hoje, é para
que vocês possam aprender a se alimentar para que vocês não sejam o pai,
a mãe, o tio, o avô de vocês amanhã e estejam tendo a necessidade de lotar
o nosso sistema de saúde, mas que vocês possam aprender por meio da
educação alimentar e nutricional que é possível você, por meio da sua
alimentação, ter saúde. Ainda dentro da segurança alimentar, aqui defronte
ao nosso prédio, ao Palácio Manuel Beckman, a Secretaria do
Desenvolvimento Social vai inaugurar, dentro de poucos dias, o primeiro
banco de alimentos do Maranhão, o primeiro banco de alimentos que tem
a missão de combater a insegurança alimentar, a fome e, principalmente, o
desperdício de alimentos porque o nosso país ainda desperdiça mais de 40
mil toneladas de alimentos por dia. Então, é preciso recolher essa alimentação
e levar para as pessoas que precisam, para as creches comunitárias, para as
pessoas que ainda estão nas periferias de São Luís passando fome. Deixamos
encaminhado e a Secretaria do Desenvolvimento Social vai entregar em
breve, 10 cozinhas comunitárias nos 10 municípios de menor IDH do
Maranhão, em um total de 30 cozinhas já em andamento em nosso Estado.
Tivemos a satisfação de ser reconhecido no Brasil também como um
Estado que entregou a primeira Cozinha Comunitária Quilombola do país,
lá na comunidade Marudá no município de Alcântara. Enfim, programas,
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como relatou o Deputado Marco Aurélio, que na época que o governador
nos colocou da necessidade de termos um programa de transferência de
renda no Maranhão, onde pudesse garantir o direito das nossas crianças, o
direito básico de nossas crianças terem o material escolar e não tinha onde
a gente ver sobre esse programa. Não tinham experiências exitosas, grandes
experiências que pudéssemos nortear essa nova política no Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – Permita-
me um aparte, nobre Deputado.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Permito,
Deputado Edivaldo Holanda.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (aparte) -
Deputado Neto Evangelista, V. Ex.ª tem origem. A Bíblia diz: “ensina a
criança no caminho em que deve andar e ainda quando estiver velho não se
desviará dele”. V. Ex.ª teve uma educação, teve exemplo desde o berço e foi
preparado, se preparou e V. Ex.ª é a prova de que na administração pública
deste país e deste Estado a juventude ainda é a grande esperança. O seu
trabalho foi acompanhado por todos nós por este Estado com muita
atenção e eu me orgulho de estar neste Poder ao lado de V. Ex.ª sabendo do
seu preparo, sabendo que V. Ex.ª é um material pronto para ser usado pela
população, quaisquer que seja o destino que Deus possa traçar e permitir
que V. Ex.ª caminhe na direção dele. Então está de parabéns o Governador
Flávio Dino porque soube colocar no lugar certo a pessoa certa. Não
somente V. Ex.ª, mas outros Secretários também que foram colocados em
posições certas como faz um grande técnico, para usar a linguagem esportiva,
na preparação de sua seleção escalando bem os seus jogadores. Seja bem-
vindo de volta a esta Casa, trazendo, V. Ex.ª, a certeza de que combater o
bom combate, ainda não completou a carreira, mas na fé, V. Ex.ª segue
como uma esperança viva para a administração, não só para o Legislativo,
mas para a administração qualquer nível que ela seja no nosso Estado.
Muito obrigado por poder participar deste seu pronunciamento e que
Deus continue abençoando, V. Ex.ª neste importante desiderato.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Obrigado.
Muito obrigado, Deputado Edivaldo Holanda, ouvir as palavras,
principalmente de V. Ex.ª um homem experiente no nosso Estado, um
homem que já contribuiu muito e ainda contribui na nossa política estadual,
é muito gratificante e nos faz refletir e pensar que a gente está no caminho
certo. Muito obrigado. Então, eu falava do programa Bolsa Escola, que
não tinha experiência no Brasil que pudesse mostrar para o Maranhão
como fazer esse programa, como desenvolver esse programa, mas o desafio
foi aceito pelo Governador, eu me recordo que estive em Timon com o
Deputado Rafael Leitoa lançando o Programa Bolsa Escola, o programa
que, para algumas pessoas, que chegaram a dizer assim: “Mas é pouco”.
Mas para aquelas crianças, aquelas crianças necessitadas, aquele menino,
lá no interior de Zé Doca, que quando foi me pedir um presente, pediu um
estojo de lápis de cor, para que ele pudesse colorir um desenho, para essas
crianças fazia muita diferença e para essas crianças foi feita a diferença no
ano de 2016 e no ano de 2017, e hoje o Governo do Maranhão permanece
no ano de 2018 levando para mais de um milhão de crianças material
escolar, sendo vendido pelos próprios comerciantes maranhenses, é
importante destacar isso, chegou a se pensar em fazer uma compra de
material escolar onde muito provavelmente alguma empresa de fora iria
ganhar o processo licitatório e iria vender mais de R$ 50 milhões para o
estado, nós não atenderíamos o eixo principal do programa que era a nossa
a criança ter o direito de escolher o que ela quer, e não atenderíamos a nossa
economia local, o nosso comerciante, poder vender para o programa Bolsa
Escola, saímos no primeiro ano de 800 comerciantes para no segundo
1.400, para no terceiro ano 1.800 comerciantes vendendo para o programa
Bolsa Escola, tive a satisfação de coordenar um dos programas que mais
me emocionou, durante esse período, na Secretaria de Desenvolvimento
Social, que foi o Programa Mais Renda, também lembro quando estive na
cidade de Timon lançando o programa me emocionou, Deputado Rafael,
porque eu pude testemunhar pessoas que trabalhavam de uma forma e

passaram a trabalhar de outra depois do Programa Mais Renda e que
verdadeiramente mudaram de vida, como eu ouvi há poucos dias o
testemunho de uma pessoa, aqui de São Luís, me dizendo: “Eu já não sabia
mais com quem trabalhar”. E o Programa Mais Renda hoje, além de trazer
a minha renda para a minha sobrevivência, trouxe a minha renda para
reformar minha casa, para comprar o meu carro, para botar o meu filho
numa escola melhor. Ou seja, é um programa completo que garante dignidade
e garante a renda para muitas famílias maranhenses. E na época em que eu
pude estar coordenando a pasta, nós chegamos a quase duas mil pessoas
na Secretaria do Desenvolvimento Social beneficiadas pelo Programa Mais
Renda. Os CRAS e os CREAS, que é a porta, o CRAS, sobretudo, que é
porta de entrada dos programas sociais. Tive a satisfação de inaugurar
mais de cento e vinte equipamentos desses nos diversos municípios
maranhenses. Há poucos dias estive entregando a reforma completa de um
importante equipamento de assistência social, que é o Solar do Outono,
que abriga nossos idosos aqui no Maranhão. Oportunizando mais doze
vagas em virtude da grande fila que tem de idosos pedindo para entrar no
Solar do Outono. E aquele dia ali para mim foi o meu ato como Secretário
de Desenvolvimento Social. Eu tive a certeza de que alguma coisa nós
fizemos, porque eu via naqueles idosos, eu via nas pessoas que fazem
parte da política, que defendem os idosos aqui no Maranhão, satisfeitos,
alegres e com a certeza de que o nosso idoso foi olhado pelo Governo do
Maranhão. Foi citado hoje, na tribuna, um programa importante, que eu
cresci ouvindo falar da necessidade de água no nosso estado, na Baixada
Maranhense. Eu recordo-me do meu saudoso pai fazendo uma experiência
no município de Anajatuba, construindo um canal para atender aquela
população. E eu tive a grata satisfação de poder coordenar o programa
“Diques da Produção”, levando para 15 municípios do nosso estado canais
de contenção de água, para garantir o ano inteiro água para o nosso homem,
para o nosso pequeno produtor da baixada maranhense. Visitei localidades,
acompanhado de colegas deputados que testemunharam a necessidade e a
alegria daquelas pessoas em receber um benefício completo. Tendo água
para sua subsistência, água para seus animais e tendo pescado o ano inteiro
para garantir também renda para aqueles homens do campo. Tive outra
grande satisfação, Deputado Rafael, Presidente Fábio, de coordenar o
maior programa de abastecimento rural da história do Maranhão. Saio
daquela pasta com mais de 120 sistemas entregues em todo o estado, com
mais de 200 sistemas contratados para que a Secretaria possa dar andamento
num programa tão importante, de uma necessidade tão básica, mas que
ainda é necessária no Maranhão. E eu testemunhei e os senhores
testemunham a necessidade que ainda tem no interior do Maranhão. É
óbvio que nós não vamos combater todas as mazelas e todas as necessidades
que ainda temos no nosso estado com um mandato de governo, mas aos
poucos nós vamos construindo políticas públicas em que as pessoas
esperam que o governo possa está atendendo. Enfim, foram diversas ações
que, sem dúvida nenhuma, me fizeram, pessoalmente e como homem
público, crescer e ter a certeza absoluta de que tanto o Poder Legislativo
quanto o Poder Executivo, quando trabalham de mãos juntas, têm um
beneficiário que é o povo do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Deputado Neto,
Deputado Rafael, assim que possível, deseja um aparte.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Lhe
concedo o aparte.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) – Primeiro,
dar as boas-vindas novamente a V. Ex.ª aqui nesta Casa. Nós já tivemos a
oportunidade de ser colegas de Parlamento. Assim que V. Ex.ª saiu para a
secretaria, eu adentrei, até porque a legislação eleitoral nos fez estar na
mesma coligação, enfim, o povo do Maranhão conhece a história. Mas eu
quero realmente é destacar o seu trabalho como gestor, porque como
parlamentar o povo do Maranhão já conhecia, e o Governador Flávio Dino
lhe deu essa oportunidade de mostrar o seu trabalho como gestor público.
Não tenho dúvida nenhuma de que o povo do Maranhão tem na sua
imagem um gestor probo, competente, mas, acima de tudo, dedicado. V.
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Ex.ª utilizou uma frase uma época, em Timon, que nunca me saiu da
cabeça, que a única coisa que você faz, quando não está fazendo política,
é dormir. Ou seja, você vive realmente para ser servidor público, seja como
deputado, seja como gestor. Obviamente que essa herança genética que
nós carregamos nos contagia muito mais, primeiro porque é algo que já
cresceu com a vida da gente e filho de peixe não dá passarinho, dá peixe. A
gente fica muito feliz porque essas ações realmente chegaram aos lugares
que mais precisam. Em Timon, nós tivemos ações importantes da SEDES,
como você já citou: mais renda, mais escolas, inauguração de CRAS.
Obviamente não deu para contemplar todas as ações da secretaria, o estado
é muito grande, as necessidades em outros municípios também são maiores,
mas o que mais me deixa satisfeito é que V. Ex.ª ajuda milhares de
maranhenses a terem pelo menos o que comer com os restaurantes
populares. São mais de 20.000 refeições diárias todos os dias no Maranhão,
isso com certeza é o maior programa de segurança alimentar já feito em
nosso estado. V. Ex.ª tocou na questão da água, que é outro ponto
fundamental. Infelizmente, em nosso estado, pouco mais de 50% têm
acesso à água potável. Esse programa, a gente precisa ampliar e os números
que V. Ex.ª citou já nos enchem de orgulho, mas a gente precisa fazer ainda
mais. Tenho certeza de que seu trabalho na SEDES é reconhecido do ponto
de vista estadual e até nacionalmente porque, além de todos esses programas,
tem a dedicação com que o senhor trata a secretaria. Também os servidores,
porque a gente percebe que há uma equipe empenhada em resolver. O
Governador Flávio Dino, contrariando o desejo de muitos que torcem pelo
fracasso do governo, colocou na secretaria pessoas que têm condições
técnicas e obviamente que vivenciaram todo esse governo para continuar
tocando a secretaria. Desde já, desejo muita sorte e sucesso ao Francisco
Junior que ficou nos seu lugar. Acredito que a secretaria está em boas mãos
e com certeza será tocada até o final dessa gestão. A próxima gestão, Deus
tem que permitir e o povo do Maranhão, sobretudo, mas com certeza essa
gestão está marcada sim pelo trabalho da SEDES e pela primeira vez a
gente vê um trabalho democrático para todos os municípios. Anteriormente,
a SEDES só atuava onde havia o interesse político por trás e a gente hoje
não vê mais isso. A gente vê a SEDES atuando, inclusive em municípios
onde o gestor do município é declarado adversário político do Governador
Flávio Dino, mas está lá a SEDES com todas as suas ações, seja entregando
o cartão do Bolsa Escola, seja fazendo cozinha comunitária, seja fazendo
poço tubular. Em todos os municípios maranhenses a SEDES tem atuado.
Parabenizar, desejar muita sorte aqui no Parlamento, a um momento eleitoral
que também desejamos sorte para você, que seja de muito sucesso e que
com certeza o trabalho na SEDES o povo do Maranhão há de reconhecer.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Obrigado,
Deputado Rafael. Obrigado, sobretudo, pelo apoio que V. Ex.ª sempre nos
deu aqui no Parlamento estadual. Essa integração entre Poder Executivo,
Poder Legislativo que eu afirmava anteriormente, sem dúvida gente tem
um que vai ganhar com isso, que é a população do Maranhão. Agradeço
muito as palavras de V. Ex.ª. Para encerrar o meu pronunciamento, Senhor
Presidente, eu saio daquela pasta agradecido a todos os servidores públicos
daquela Secretaria que me ajudaram a desenvolver um trabalho jamais
visto por aquela pasta. Falo isso com muita humildade, mas falo isso pelo
reconhecimento popular que graças a Deus tem sido recebido por todo
lugar do Maranhão. Eu tenho certeza que montei a melhor equipe e a
equipe que tem a missão, hoje sob a coordenação do meu sucessor Secretario
Francisco Júnior, de continuar o trabalho que nós implantamos e que eles
irão terminar de tocar para o Maranhão. O Maranhão aguarda muito de
vocês e eu também agora aguardo, enquanto deputado estadual nesta Casa.
Porque, alegrem-se, vocês fazem parte, segundo o maior portal de
comunicação do país, o G1, vocês fazem parte do melhor governo do
Brasil. Vocês fazem parte do governo, segundo o G1, que mais cumpriu
seus compromissos de campanha. Vocês fazem parte de um governo que
tem um governador que está em Haward falando sobre um assunto.
Percebam que o Governador Flávio Dino não foi convidado para o exterior
para falar da Embratur, Empresa Brasileira de Turismo com a missão de
coordenar as políticas de turismo fora do país, que ele foi Presidente
daquela empresa, percebam que ele não está lá falando como um ex-membro

do Poder Judiciário, mas ele está falando como Governador do Estado do
Maranhão. Um único convidado no país para relatar políticas públicas
que os senhores ajudaram a construir. Para mostrar para o Brasil e para o
mundo que o Maranhão é um Estado que agora está em boas mãos e é um
Estado que está em significativo desenvolvimento. Ao Governador Flávio
Dino a minha gratidão pela confiança que sempre teve, desde a minha
entrada àquela pasta. E a certeza absoluta que saio da sua equipe de
governo e passo a integrar agora a sua bancada na Assembleia Legislativa
com a missão de combater o bom combate. Porque, finalizando com uma
frase que gosto muito, Presidente Fábio, do nosso conterrâneo Gonçalves
Dias: “A vida é um combate que aos fracos abate e que aos fortes só cabe
exaltar”. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Não havendo mais quórum regimental, declaro
encerrada a presente Sessão.

Resumo da Ata da Trigésima Segunda 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.
O Presidente, em exercício, Deputado Stênio Rezende, 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 (as) Deputados (as): Graça Paz, Júnior
Verde, Antônio Pereira, Rigo Teles, Carlinhos Florêncio, Wellington do
Curso e Andréa Murad. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno
Expediente a Presidente em exercício, Deputada Nina Melo, declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando os Projetos de Lei nºs: 039/2016, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, que institui o “Dia Estadual da
Conscientização Sobre a Síndrome de Dowm”; 049/2017, de mesma autoria,
que dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas prestadoras de serviços
de telefonia, de Tv a Cabo, de Cartão de Crédito e Similares manterem em
suas páginas na Internet link próprio que possibilite ao consumidor realizar
a suspensão ou o cancelamento do contrato de prestação de serviço Via
Internet; 060/2017, também de autoria do Deputado Wellington do Curso,
que dispõe sobre a concessão de gratuidade de entrada nos Estádios,
Ginásios Esportivos, Parques Aquáticos do Estado do Maranhão às
pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seu acompanhante;
e 267/2017, de autoria do Deputado Josimar Maranhãozinho, que institui
o Polo Maranhense de Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Abacaxi,
nos Municípios de Turiaçu e São Domingos do Maranhão. Com parecer
favorável das competentes comissão técnicas, estes Projetos de Lei foram
aprovados e encaminhados à sanção governamental. Ainda em segundo
turno, o Plenário aprovou o Projeto de Resolução Legislativa nº 011/2018,
de autoria do Deputado Rogério Cafeteira, que concede título de Cidadão
Maranhense ao Engenheiro Robson Braga Andrade, natural do Estado de
Minas Gerais. O Projeto de Resolução Legislativa nº 012/2018, de autoria
do Deputado Glalbert Cutrim, ficou transferido para a próxima Sessão,
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devido a ausência do autor, assim como os Requerimentos nºs: 131/2018,
de autoria do Deputado Glalbert Cutrim e 132/2018, de autoria do Deputado
Rafael Leitoa. Na sequência foram aprovados os Requerimentos nºs: 127/
2018, de autoria dos Deputados Edivaldo Holanda e Bira do Pindaré,
solicitando que seja realizada, em data a ser definida, uma Sessão Solene
em comemoração aos 50 anos do Bairro Anjo da Guarda e 130/2018, de
autoria do Deputado Sousa Neto, solicitando que seja realizada uma Sessão
Solene em homenagem aos 180 anos de aniversário do Colégio Liceu
Maranhense, em data a ser agendada. Sujeito à deliberação da Mesa, foi
deferido o Requerimento nº 136/2018, de autoria do Deputado Edson
Araújo, solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias
realizadas no período de 26 a 29 do mês de março de 2018, quando esteve
em Brasília-DF, para tratar de assuntos da Colônia de Pescadores do
Estado do Maranhão, representando este Poder. Na forma do Regimento
Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão os Projetos
de Lei nºs: 039, 049 e 060/2017, de autoria do Deputado Wellington do
Curso; Projetos de Resolução Legislativa nºs: 011/2018, de autoria do
Deputado Rogério Cafeteira; e 012/2018, de autoria do Deputado Glalbert
Cutrim; 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. No tempo dos Partidos, ouviu-se o
Deputado Wellington do Curso falando pelo Bloco Parlamentar
Independente e pela Liderança deste Bloco. O Deputado Rogério Cafeteira
falou pela Liderança do Governo e a Deputado Andréa Murad falou pelo
Bloco Parlamentar de Oposição. Não houve orador inscrito 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, 10 de abril de 2018.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Bira do Pindaré, Carlinhos
Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Eduardo
Braide, Francisca Primo, Hemetério Weba, Nina Melo, Othelino Neto,
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Sousa
Neto, Vinícius Louro e Wellington do Curso. Ausentes os Senhores (as)
Deputados (as): Alexandre Almeida, Andréa Murad, Antônio Pereira, Cabo
Campos, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macêdo,
Glalbert Cutrim, Graça Paz, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo
Cunha, Max Barros, Neto Evangelista, Raimundo Cutrim, Roberto Costa,
Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sérgio Vieira, Stênio Rezende, Valéria
Macêdo e Zé Inácio. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do
povo e invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura do texto
bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente a seguir:
Projetos de Lei nºs: 072/18, de autoria do Deputado Cabo Campos, que
institui o “Dia Estadual do Círculo de Oração”; e 073/18, do mesmo autor
que considera Patrimônio Cultural Imaterial do Maranhão a Banda de
Música João Carlos Dias Nazaré da Polícia Militar do Maranhão;
Requerimentos nºs 128/18, do Deputado Adriano Sarney, solicitando que
seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 27 e
28 de março  do corrente ano, para tratar de assuntos parlamentares,
conforme declaração em anexo e 130/18, do Deputado Sousa Neto,
solicitando que  seja realizada uma Sessão Solene em homenagem aos 180
anos de aniversário do Liceu Maranhense, em data a ser agendada; Indicações

nºs: 204/18, do Deputado Zé Inácio ao Governador do Estado do Maranhão,
Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Agricultura Familiar, Júlio César
Mendonça Corrêa, solicitando que seja disponibilizado um trator para o
Município de Capinzal do Norte; 205/18, do Deputado Júnior Verde, ao
Presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos,
o Senhor Lawrence Melo, para que efetue a revisão do Art. 44, Inciso V, da
Resolução nº12/2015-ARSEMA, que institui a Gestão Administrativa e
Financeira dos Terminais Rodoviários de Passageiros no Maranhão. Não
havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou à publicação
o Expediente lido pelo Primeiro Secretário, após deferir na forma regimental
as Indicações acima citadas. Em seguida, concedeu a palavra aos Deputados
Wellington do Curso e Rafael Leitoa. O Deputado Wellington do Curso
relatou sua participação na Audiência Pública em defesa da comunidade do
Cajueiro e da Resex e o Deputado Rafael Leitoa que registrou a inauguração
do Instituto de Educação do Maranhão na Cidade de Matões, destacando
que na gestão do Governador Flávio Dino a educação é uma prioridade.
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 e determinou a inclusão do Requerimento nº 128/2018 de autoria
do Deputado Adriano Sarney na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária. Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande
Expediente. No tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado Wellington do
Curso falando pelo Bloco Parlamentar Independente discorreu sobre uma
ação judicial promovida pelo sindicato dos professores, que depois de
onze anos transitou em julgado, destacando que o Governador Flávio
Dino se recusou a pagar as indenizações. As demais agremiações declinaram
do tempo a elas destinado. Não houve oradores inscritos no Expediente
Final. Nada mais havendo a tratar o Presidente encerrou a Sessão
determinando que fosse lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será
devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 04 de abril de 2018. Deputado Othelino Neto -
Presidente. Deputado César Pires - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputada Francisca Primo - Segunda Secretária, em exercício.

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: Projetos de Lei n°s: 074/18, de
autoria do Deputado Glalbert Cutrim, que dispõe sobre o respeito às
prerrogativas dos advogados no âmbito do Estado do Maranhão; 075/18,
de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, que considera de utilidade
pública o Centro de Assistência Profissionalizante ao Amputado e
Deficiente Físico de Imperatriz Maranhão; Requerimento nºs: 131/18, do
Deputado Glalbert Cutrim, para que seja discutido e votado em regime de
urgência, em uma Sessão Extraordinária, logo após a presente sessão, o
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Projeto de Lei Complementar nº 002/2018, de autoria do Poder Judiciário;
132/18, do Deputado Rafael Leitoa, solicitando 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; 133, 134 e 135/18, todos da Deputada Nina Melo,
encaminhando mensagem de pesar ao familiares dos Senhores Rodrigo
Capobiano Braga, José Kleber da Luz Araújo e Jonas Elói da Luz, que
faleceram no dia 01 de abril do ano em curso; 136/18 do Deputado  Edson
Araújo, solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias
no período de 26 a 29 do mês de março de 2018, quando esteve em
Brasília, para tratar de assuntos relacionados ao Pedido de Registro Sindical
das Colônias de Pescadores do Estado do Maranhão, representando este
Poder; 137/18, do Deputado Adriano Sarney, solicitando que seja realizada
Audiência Pública a ser promovida pela Comissão de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle, para tratar sobre o Projeto de Lei n° 063/18, de
autoria do Poder Executivo; 138/18, do Deputado Wellington do Curso,
solicitando  que seja realizada uma audiência pública, no dia 04 de maio, às
14 horas, no Auditório Fernando Falcão, objetivando discutir sobre os
direitos humanos dos Profissionais da Segurança Pública no Maranhão;
Indicações nºs: 206/18, do Deputado Glalbert Cutrim, ao Senhor
Superintendente Regional do DNIT, Gerardo de Freitas Fernandes,
solicitando a implantação de Barreiras Eletrônicas, bem como faixa de
pedestre no trecho da BR 135, nas proximidades do KM 127, no
cruzamento com as Ruas do Sol e João Mariano Bezerra; 207/18, do
Deputado Bira do Pindaré  ao Senhor Governador do Estado do Maranhão,
Flávio Dino, a fim de que determine a construção de pista para caminhada
com ciclovia na margem direita da MA 206, no trecho que liga o Município
de Carutapera ao povoado Forquilha, aproximadamente nove quilômetros;
208 e 209/18, do Deputado Júnior Verde ao Senhor Diretor de Relações
Institucionais da Companhia Energética do Maranhão, José Jorge Leite
Soares, solicitando a implantação do serviço de iluminação pública elétrica,
nas comunidades Santa Severa, Curimatá, Salobro e Cohanzal, localizadas
no Município de Pirapemas, bem como no Povoado Batavo, localizado no
Município de Balsas; 210/18, ainda do Deputado Júnior Verde ao
Governador do Estado do Maranhão, com encaminhamento para o Secretário
de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando a construção de
uma ponte ligando o Povoado São Bartolomeu ao Município de Pirapemas
211/18, também do Deputado Júnior Verde, ao Senhor Prefeito Municipal
de São Luís, Edvaldo Holanda Júnior, com cópia para o Secretário Municipal
de Educação, Moacir Feitosa, solicitando a reabertura da Escola UEB
Castelinho, localizada no Bairro Santa Bárbara, zona rural do Município
de São Luís e 212/18, ainda do Deputado Júnior Verde ao Senhor Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, Antônio Araújo, solicitando,
com a maior brevidade possível, a pavimentação asfáltica da Rua Brasília
e demais vias do Bairro Santa Bárbara, nesta capital. Esgotada a matéria
sobre a Mesa, o Presidente encaminhou à publicação e Expediente lido
pelo Primeiro Secretário, após deferir as Indicações acima citadas e concedeu
a palavra ao Deputado Fábio Braga Deputado Júnior Verde que solicitou
a criação do Centro de Recuperação de Pacientes em São Luís. O Deputado
Fábio Braga relatou visita realizada às cidades de Icatu e Humberto de
Campos, discutindo a importância econômica desses municípios. Por fim,
o Deputado Wellington do Curso comunicou sua saída do Partido
Progressista. O Parlamentar também informou ter comparecido à Polícia
Federal para fazer denúncias do uso indevido do dinheiro público. 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 Regimento 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 lavrada a presente
Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 05 de abril de
2018. Deputado Fábio Macedo - Presidente, em exercício. Deputado
Carlinhos Florêncio - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Júnior
Verde - 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 nº 011 /2018, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 865 /2018

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Engenheiro Robson Braga Andrade, Presidente da
Confederação Nacional da Indústria, natural de São
João Del Rei - Minas Gerais.

 Art. 1º É concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Engenheiro
Robson Braga Andrade, Presidente da Confederação Nacional da Indústria,
natural de São João Del Rei, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Esta Resolução Legislativa entra 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 10 de abril de 2018. Deputado OTHELINO
NETO - Presidente. Deputado STÊNIO REZENDE - Primeiro Secretário,
em exercício. Deputado ZÉ INÁCIO - Segundo Secretário, em exercício.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 415/2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 128 /18, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 05 de abril do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias realizadas

nos dias 27 e 28 de março/2018 do deputado Adriano Sarney, tendo em
vista o mesmo encontrar-se tratando de assuntos de interesse desta Casa
junto a Secretaria de Recursos Hídricos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 09 de
abril de 2018. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. STÊNIO REZENDE
- PRIMEIRO SECRETÁRIO. ZÉ INÁCIO - SEGUNDO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 416/2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 121 /18, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 03 de março do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizada no dia
27 de março de 2018 do deputado Wellington do Curso, tendo em vista o
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mesmo encontrar-se participando do Encontro de Líderes do Brasil sobre
emancipação e anexação realizado em Brasília. .

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 04 de
abril de 2018. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. STÊNIO REZENDE
- PRIMEIRO SECRETÁRIO. ZÉ INÁCIO - SEGUNDO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 417/2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 136/18, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 09 de abril do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no período de

26 a 29 de março de 2018 do deputado Edson Araújo, tendo em vista o
mesmo encontrar-se cumprindo agenda em Brasília, junto á Secretaria de
Relações do Trabalho, tratando de assuntos  relacionados ao Pedido de
Registro das colônias de Pescadores do Maranhão, representando esta
Casa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 10 de
abril  de 2018. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. STÊNIO REZENDE
- PRIMEIRO SECRETÁRIO. ZÉ INÁCIO - SEGUNDO SECRETÁRIO

R E S E N H A

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA AOS 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL, DO
ANO DE 2018, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PROCEDIDA PELO
SENHOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO, VICE - PRESIDENTE
DA COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI E XXI, DO ART.
40, DO REGIMENTO INTERNO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE, em exercício
ANTÕNIO PEREIRA
EDUARDO BRAIDE
CÉSAR PIRES
RAFAEL LEITOA (Suplente)

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS:
PROJETO DE LEI Nº 233/2015 – (REDISTRIBUIÇÃO) -

DISPÕE sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos e dá outras
providências.

AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 061/2018 – DEFINE o percentual de

vagas nos Colégios Militares para os filhos e/ou dependentes dos policiais
militares do Estado do Maranhão na forma que especifica.

AUTORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 062/2018 – CONSIDERA de Utilidade

Pública a Associação do Centro Cultural Recreativo Sambeneditense-
CECRESBE.

AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
PROJETO DE LEI Nº 063/2018  -  (MENSAGEM  GOV. Nº

023/2018) – AUTORIZA o Poder América Latina CAF e ao New
Development Bank – NDB para a implantação do Programa Corredor de
Transporte e Integração Sul-Norte do Maranhão.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA

PROJETO DE LEI Nº 064/2018 – INSTITUI, no âmbito do
Estado do Maranhão, a gratuidade, na rede pública de saúde e de educação
do Estado do Maranhão, da realização de exames, avaliação, identificação
e rastreamento para diagnóstico precoce do autismo, e dá outras
providências.

AUTORIA: Deputada NINA MELO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 065/2018 – FACULTA a Administração

Estadual a Instituição de programas de estágio nos finais de semana
AUTORIA: Deputado EDIVALDO HOLANDA
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 066/2018 – DISPÕE sobre a colocação de

banheiros químicos adaptados às pessoas com deficiência em todos os
eventos realizados em espaços abertos e sem infraestrutura no Estado do
Maranhão.

AUTORIA: Deputado EDIVALDO HOLANDA
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 067/2018 – INSTITUI o Dia do Analista

Judiciário da Justiça Estadual, a ser comemorado anualmente, em todo o
Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
MENSAGEM  GOV. Nº 025/2018 – Emitido ao VETO TOTAL

aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 053/2017, que INSTITUI no âmbito do
Estado do Maranhão, o cadastro para bloqueio de propaganda, de iniciativa
do Deputado RAFAEL LEITOA.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 10 de abril de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

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

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N - Sítio Rangedor - Calhau
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Site: www.al.ma.gov.br - E-mail: diario@al.ma.gov.br

EDWIN JINKINGS RODRIGUES
Diretoria de Comunicação

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

c) Medida da página em formato A4;
d) Editor de texto padrão: Word for Windows - versão 6.0 ou superior;
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