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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25/04/2017 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25.04.2017 – TERÇA-FEIRA

I – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNO – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº 244/17)

1. PROJETO DE LEI Nº 061/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO HUMBERTO COUTINHO, QUE DENOMINA A
UNIDADE DE ENSINO SITUADA NO POVOADO DE NAZARÉ
DO BRUNO “JOSÉ BRUNO DE MORAIS”, A UNIDADE DE
ENSINO ESTADUAL LOCALIZADA NA RUA VILA NOVA, S/Nº,
NO MESMO POVOADO, SEGUNDO DISTRITO DE CAXIAS–
MA. – DEPENDE DE PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.

II – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNO – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº 235/17)

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 016/2017,
DE AUTORIA DA DEPUTADA GRAÇA PAZ, QUE CONCEDE
TÍTULO DE CIDADÃ MARANHENSE À SRA. KÊNIA RÉGIA
ANASENKO MARCELINO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  –
DEPENDE DE PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA.

III – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

3. REQUERIMENTO Nº 234/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, LOGO APÓS
A PRESENTE SESSÃO, OS PROJETOS DE LEI Nº 039/2017 e 046/
2017, AMBOS DE SUA AUTORIA. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO. (1º SESSÃO)

4. REQUERIMENTO Nº 236/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA,
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE GRAJAÚ, PELA PASSAGEM DO SEU 206º
(DUCENTÉSIMO SEXTO) ANIVERSÁRIO, COMPLETADOS NO
DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO. (1º SESSÃO)

5. REQUERIMENTO Nº 237/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA,
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE PEDREIRAS, PELA PASSAGEM DO SEU 97º
(NONAGÉSIMO SÉTIMO) ANIVERSÁRIO, COMPLETADOS NO
DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO

ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO. (1º SESSÃO)

6. REQUERIMENTO Nº 238/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA,
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE RIACHÃO, PELA PASSAGEM DO SEU 182º
(CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO SEGUNDO) ANIVERSÁRIO,
COMPLETADOS NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO
AUTOR EM PLENÁRIO. (1º SESSÃO)

7. REQUERIMENTO Nº 239/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE, APÓS OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
E ENCAMINHADO VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM, PELA
PASSAGEM DE SEU 184º (CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO QUARTO)
ANIVERSÁRIO, QUE OCORRERÁ NO DIA 19 DE ABRIL,
OPORTUNIDADE EM QUE REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ
CIÊNCIA À EXCELENTÍSSIMA SENHORA PREFEITA
MUNICIPAL, DRA. DIDMA COELHO, E Á CÂMARA DE
VEREADORES DAQUELE MUNICÍPIO, NA PESSOA DO SEU
PRESIDENTE, O SENHOR CRISTIANO FALCÃO. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO. (1º SESSÃO)

8. REQUERIMENTO Nº 246/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE, APÓS OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
E ENCAMINHADO VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS, PELA PASSAGEM
DO SEU 97º (NONAGÉSIMO SÉTIMO) ANIVERSÁRIO, QUE
OCORRERÁ NO DIA 27 DE ABRIL, OPORTUNIDADE EM QUE
REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, ANTÔNIO FRANÇA, E À
CÂMARA DE VEREADORES DAQUELE MUNICÍPIO, NA PESSOA
DO SEU PRESIDENTE, O SENHOR BRUNO CURVINA
RODRIGUES CRUZ. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR,
DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1º SESSÃO)

9. REQUERIMENTO Nº 247/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE, APÓS OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
E ENCAMINHADO VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MORROS, PELA PASSAGEM
DO SEU 119º (CENTÉSIMO DÉCIMO NONO) ANIVERSÁRIO, QUE
OCORRERÁ NO DIA 28 DE ABRIL, OPORTUNIDADE EM QUE
REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, SIDRACK FEITOSA, E À
CÂMARA DE VEREADORES DAQUELE MUNICÍPIO, NA PESSOA
DA SUA PRESIDENTE INTERINA, ANDRÉA MORAES.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA
DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1º SESSÃO)

10. REQUERIMENTO Nº 248/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE, APÓS OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
E ENCAMINHADO VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO, PELA PASSAGEM
DE SEU 182º (CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO SEGUNDO)
ANIVERSÁRIO, QUE OCORRERÁ NO DIA 29 DE ABRIL,
OPORTUNIDADE EM QUE REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ
CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO
MUNICIPAL, JOAB DA SILVA SANTOS, E Á CÂMARA DE
VEREADORES DAQUELE MUNICÍPIO, NA PESSOA DO SEU
PRESIDENTE, O SENHOR VEREADOR ARUILTON PAZ GOMES.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
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DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA
DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1º SESSÃO)

11. REQUERIMENTO Nº 255/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA VOTOS
DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
VITÓRIA DO MEARIM, PELA PASSAGEM DE SEU 184º
(CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO QUARTO) ANIVERSÁRIO,
COMPLETADOS NO DIA 19 DE ABRIL DO ANO EM CURSO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA
DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1º SESSÃO)

12. REQUERIMENTO Nº 258/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, APÓS
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AO PREFEITO E AO PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS,
PARABENIZANDO-OS PELA PASSAGEM DO ANIVERSÁRIO DE
FUNDAÇÃO DA CIDADE, QUE OCORRERÁ NO DIA 27 DE ABRIL
DE 2017.

13. REQUERIMENTO N º 259/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, APÓS
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AO PREFEITO E AO PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DE GRAJAÚ E
RIACHÃO, PARABENIZANDO-OS PELA PASSAGEM DO
ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DAS CIDADES, QUE
OCORRERÁ NO DIA 29 DE ABRIL DE 2017.

14. REQUERIMENTO Nº 260/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE, APÓS OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA E
ENCAMINHADO VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ, PELA PASSAGEM
DE SEU 206º (DUCENTÉSIMO SEXTO) ANIVERSÁRIO, QUE
OCORRERÁ NO DIA 29 DE ABRIL, OPORTUNIDADE EM QUE
REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, MERCIAL LIMA DE ARRUDA,
E À CÂMARA DE VEREADORES DAQUELE MUNICÍPIO, NA
PESSOA DO SEU PRESIDENTE, O SENHOR VEREADOR NETO
CARVALHO.

15. REQUERIMENTO Nº 261/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, APÓS
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES, AO BATALHÃO DO CHOQUE DA POLÍCIA
MILITAR DO MARANHÃO PELOS 31 ANOS A SERVIÇO DA
POPULAÇÃO MARANHENSE.

16. REQUERIMENTO Nº 265/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PAULO NETO, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, LOGO APÓS
A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 062/2017, QUE
DENOMINA “CENTRO DE ENSINO MATARROMENSE”, A
ESCOLA ESTADUAL CENTRO DE ENSINO OLIVEIRA RAMOS,
DO MUNICÍPIO DE MATA ROMA, ESTADO DO MARANHÃO,
DE SUA AUTORIA.

III - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

17. REQUERIMENTO Nº 262/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, APÓS
OUVIDA A MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR À
SRA. FRANCISCA TEODORA DOS SANTOS LIMA, PELO
FALECIMENTO DO SR. JEAN DOS SANTOS LIMA,
EXTERNANDO O MAIS PROFUNDO SENTIMENTO DE PESAR
PELO SEU FALECIMENTO, OCORRIDO NO DIA 22 DE ABRIL.

18. REQUERIMENTO Nº 263/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, APÓS
OUVIDA A MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR AO

DEPUTADO VINÍCIUS LOURO E O SR. RAIMUNDO LOURO,
PELO FALECIMENTO DO SRA. MARIA DE JESUS PEREIRA,
EXTERNANDO O MAIS PROFUNDO SENTIMENTO DE PESAR
PELO SEU FALECIMENTO, OCORRIDO NO DIA 23 DE ABRIL.

19. REQUERIMENTO Nº 264/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, APÓS
OUVIDA A MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR AO
TENENTE-CORONEL ROBERTO, DA COMPANHIA DE POLÍCIA
MILITAR DE TURISMO INDEPENDENTE, PELO FALECIMENTO
DO SR. BRUNO PINHEIRO DE OLIVEIRA, EXTERNANDO O MAIS
PROFUNDO SENTIMENTO DE PESAR PELO SEU
FALECIMENTO, OCORRIDO NO DIA 22 DE ABRIL.

20. REQUERIMENTO Nº 266/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO HEMETÉRIO WEBA, REQUER QUE, APÓS OUVIDA
A MESA, SEJA JUSTIFICADA A MINHA AUSÊNCIA DAS SESSÕES
PLENÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 06, 07, 16, 20, 21, 22 E 23 DE
FEVEREIRO E 02, 13, 14, 20, 22 E 23 DO MÊS DE MARÇO DO
CORRENTE ANO, CONFORME ATESTADO MÉDICO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 25/04/2017 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA 1º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 090/17, de autoria do Senhor Deputado

Adriano Sarney, que dispõe sobre instrumento eficaz de garantia do exercício
e das prerrogativas do profissional contábil na esfera estadual quanto aos
atos e procedimentos administrativos e da observância da tabela oficial de
seus honorários no âmbito do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 091/17, de autoria do Senhor Deputado
Adriano Sarney, que altera dispositivo da Lei nº 9.096, de 18 de dezembro
de 2009, que Institui o Fórum Permanente Maranhense das Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte – MICROFORUM, tendo em vista as
disposições do art. 76 da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 128, de 14 de
dezembro de 2008 e do Decreto nº 6.174, de 1º de agosto de 2007.

3. PROJETO DE LEI Nº 092/17, de autoria do Senhor Deputado
Adriano Sarney, que altera o dispositivo da Lei nº 7.765, de 23 de julho de
2002, que Regula o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF
e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 093/17, de autoria do Senhor Deputado
Edivaldo Holanda, que disciplina o processo de criação, organização e
supressão dos distritos no Estado do Maranhão.

ORDINÁRIA 2º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 089/17, de autoria do Senhor Deputado

Cabo Campos, que considera de Utilidade Pública o “Instituto Técnico de
Ensino Profissionalizante – 11 ELO”, com sede e foro no Município de
São Luís, no Estado do Maranhão.

2. MOÇÃO Nº 006/17, de autoria do Senhor Deputado César
Pires, que manifesta apoio à redação integral da Lei Complementar nº 157/
2016  e, por consequência, contrariedade ao veto parcial aposto pelo
governo federal, e defende a derrubada do veto.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  24/04/17.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Fábio Braga.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Graça Paz.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores(as) Deputados (as):
Alexandre Almeida, Andréa Murad, Antônio Pereira, Bira do Pindaré,
Cabo Campos, Doutor Levi Pontes, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio
Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Graça Paz, Hemetério Weba,
Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho, Nina Melo, Othelino



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                     TERÇA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2017 5
Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios, Rigo Teles,
Rogério Cafeteira, Sousa Neto e Wellington do Curso. Ausentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Ana do Gás, César Pires, Edilázio Júnior,
Edivaldo Holanda, Glalbert Cutrim, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros,
Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Roberto Costa, Sérgio Frota, Sérgio
Vieira, Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius Louro e Zé Inácio.

I – ABERTURA.

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

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

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA GRAÇA PAZ (lê texto bíblico e ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA - Ata lida e considerada aprovada.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
RICARDO RIOS (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 090 / 17

Dispõe sobre instrumento eficaz de garantia do
exercício e das prerrogativas do profissional contábil
na esfera estadual quanto aos atos e procedimentos
administrativos e da observância da tabela oficial de
seus honorários no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 1º Esta Lei torna mais flexível os atos e procedimentos
administrativos no que diz respeito à recepção do profissional contábil
nos órgãos públicos, concedendo a este tratamento diferenciado.

Art. 2º Os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual,
em todos os Poderes, observarão em sua relação com o profissional Contábil
os seguintes princípios:

I - Principio da boa-fé;
II - Principio da Veracidade - Fé Pública, até a prova em contrário;
III - Simplificação dos Métodos de Controles mediante

apresentação pelo próprio profissional contábil de:
a) Documento emitido pelo Conselho de Classe;
b) Certificado de Regularidade emitido pelo Conselho de Classe;
c) Requerimento com assinatura simples do profissional contábil,

desde que, se faça presente no momento da solicitação, não podendo
delegar a terceiros.

Art. 3º Os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual
ficam dispensados de exigir do profissional contábil:
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I - Reconhecimento de Firma, desde que o profissional contábil,

esteja devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e
munido da Certidão de Regularidade Profissional.

II - Autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente
administrativo, do respectivo órgão, comparar o original e a cópia e atestar
a autenticidade;

Art. 4º O descumprimento dos artigos 2º e 3º desta Lei sujeita o
infrator às seguintes penalidades:

I – advertência;
II – suspensão, mediante apuração em processo administrativo,

se reincidente;
Art. 5º Todas as empresas registradas no Estado do Maranhão,

independentemente da forma de constituição, ficam obrigadas a terem um
profissional contábil, indicando-o aos órgãos estaduais fazendários.

§1° Na hipótese do não cumprimento do artigo 5º ficará a empresa
com seu cadastro suspenso nos órgãos fazendários até que seja realizada a
indicação de um profissional contábil.

§2° O caput deste artigo não se aplica ao Microempreendedor
Individual - MEI, caracterizados pela Lei Complementar 123/2006, artigo
18-A.

§3° Poderá o profissional contábil solicitar mediante processo
administrativo simplificado sua desvinculação da empresa, formalizado
mediante Distrato da Prestação de Serviços e Certidão de Regularidade
Profissional.

§4º Na hipótese de não existir o Distrato da Prestação de Serviço,
deverá ser apresentada a justificativa por escrito do pedido de desvinculação
profissional aos órgãos estaduais fazendários.

Art. 6º Deverá o profissional contábil no território estadual
observar o valor mínimo da Tabela de Honorários instituída pelo respectivo
Sindicato Seccional onde for realizado o serviço, inclusive aquele referente
às diligências, sob pena de caracterizar-se aviltamento de honorários, salvo
motivo plenamente justificável.

Parágrafo Único: O Conselho de Classe do Profissional Contábil
deverá estabelecer os motivos que se enquadram na justificativa na hipótese
do caput.

Art. 7° O Poder Executivo regulamentará no que couber os
dispositivos desta lei

Art. 8º Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a
data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 20 de abril de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

JUSTIFICATIVA

É preciso acabar com a desconfiança entre o Poder Público e o
Profissional da Contabilidade, o que resulta em lentidão no processo
administrativo.  Precisamos confiar na probidade do profissional
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, com base
no princípio da boa-fé.

O prejuízo de toda essa engrenagem perversa são os meios que
norteiam o Estado em relação à dúvida, sem motivo concreto, de que o
Contribuinte que assina um requerimento, ofício ou até mesmo uma
procuração, de fato não seja ele parte da questão que está sendo pleiteado
por intermédio do Profissional Contábil.

Compreendemos ser vital no relacionamento entre o Ente e o
Contribuinte representado pelo Contador e/ou Técnico em Contabilidade
por meio de uma Procuração Particular sem o reconhecimento de firma, a
fim de acabar com qualquer possibilidade de elevar ainda mais o processo
burocrático do sistema que dificulta a celeridade das tramitações simples
na esfera administrativa.

Ponderamos, também, nas situações em que seja fundamental a
confiabilidade do Estado em relação ao Contador, este poderá assinar um
documento em que se comprometa civil e penalmente na eminencia de
fraudulência ou até mesmo atos caracterizados por má-fé.

Considerando ainda que Lei 10.406/2002 (Novo Código Civil),
art. 1.179 - O empresário e a sociedade empresária são obrigados a

seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base
na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a
documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço
patrimonial e o de resultado econômico, se faz necessário a vinculação
de um profissional contábil à empresa ou empresário.

Levando-se em conta esse importante valor social, peço aos meus
Nobres Pares que aprovem o presente Projeto de Lei.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 20 de abril de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

PROJETO DE LEI Nº 091 / 17

Altera dispositivo da Lei nº 9.096, de 18 de dezembro
de 2009, que Institui o Fórum Permanente
Maranhense das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - MICROFORUM, tendo em vista as
disposições do art. 76 da Lei Complementar Federal
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei
Complementar nº 128, de 14 de Dezembro de 2008 e
do Decreto nº 6.174, de 1º de agosto de 2007.

Art. 1º O caput do artigo 3º da Lei nº 9.096, de 18 de dezembro de
2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3° - Integrarão o MICROFORUM órgãos governamentais,
entidades de apoio de representação do segmento de
microempresas e empresas de pequeno porte e o conselho
regional de contabilidade (CRCMA).”

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 20 de abril de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

JUSTIFICATIVA

O papel do contador é fundamental para a gestão e o
desenvolvimento das MPEs no Brasil e principalmente no Estado do
Maranhão.

O profissional contábil é capacitado, tem informações para
conhecer a fundo os aspectos financeiros, administrativos e tributários da
empresa, e atende negócios que atuam em diferentes mercados – e por isso
consegue ter uma visão aguçada e ampla das MPEs. Ou seja, o contador é
um grande consultor para os empreendedores em seus desafios diários de
gestão.

O bom contador pode ter o papel fundamental nas decisões
gerenciais da empresa, uma vez que tem os instrumentos necessários para
avaliar o desempenho e os resultados da empresa, não somente a apuração
dos resultados mensais, pois ele tem condições de auxiliar o empresário na
definição e diretrizes do seu negócio. Ademais, ele pode evitar possíveis
autuações fiscais e economizar dinheiro para empresa, à medida que venha
a executar um planejamento tributário eficiente.

As instituições apoiadoras das MPEs, normalmente firmam
parceria com o Conselho Regional de Contabilidade de cada Estado,
buscando viabilizar uma alternativa para apoiar as MPEs. É incontestável
a importância do profissional contábil no processo de nascimento,
crescimento e maturidade das MPEs. Dessa forma, é imprescindível a
participação do profissional contábil no MICROFORUM, dando apoio
técnico e orientação a todos os entes envolvidos no processo.

Levando-se em conta esse importante valor social, peço aos meus
Nobres Pares que aprovem o presente Projeto de Lei.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 20 de abril de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente
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PROJETO DE LEI Nº 092 / 17

Altera dispositivo da Lei nº 7.765, de 23 de julho de
2002, que Regula o Tribunal Administrativo de
Recursos Fiscais - TARF e dá outras providências.

Art. 1º O artigo 8º da Lei nº 7.765, de 23 de julho de 2002, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8° - O TARF compõe-se em Segunda Instância de 14
(quatorze) membros titulares e 13 (treze) suplentes,
denominados igualmente de Conselheiros, nomeados pelo
Governador do Estado para um mandato de 2 (dois) anos,
permitida a recondução e observada a paridade, distribuídos da
seguinte forma:
I – (...)
II - 7 (sete) representantes efetivos dos contribuintes e 7 (sete)
suplentes indicados para representar as seguintes classes:
a) (...)
b) (...)
c) (...)
d) Conselho de Classe Profissional: 1 (um) do Conselho Regional
de Contabilidade – CRCMA
§1° (...)
§2° (...)
§3° (...)
§4° (...)
§5° (...)

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 20 de abril de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

JUSTIFICATIVA

O profissional contábil exerce papel fundamental na sociedade,
pois é a partir das informações fornecidas por ele, que os usuários
da contabilidade tomam decisões empresariais.

Os profissionais de contabilidade, no exercício de suas atividades,
produzem informações que afetam diretamente a vida das pessoas, das
entidades, do Fisco, de investimentos, de clientes, de credores, de
administradores e demais usuários, sem beneficiar qualquer um em particular.

Reconhecendo que o Tribunal Administrativo de Recursos
Fiscais é um órgão administrativo de julgamento em segunda e última
instância para a apreciação dos processos de natureza fiscal e tributária,
ligado à Secretaria de Fazenda do Estado (Sefaz), e disciplina a consulta à
legislação tributária e o pedido de restituição de tributos pagos
indevidamente, analisando ainda o papel do profissional contábil na estrutura
tributária e fiscal do Estado, é de grande importância técnica a sua
participação no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais.

O Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais terá apoio do
profissional contábil para dirimir dúvidas, colaborando tecnicamente no
processo de julgamento. Hoje o profissional é uma pilar no processo de
desenvolvimento fiscal e tributário do Estado. Por isso se faz de extrema
importância sua participação no supracitado tribunal.

Levando-se em conta esse importante valor social, peço aos meus
Nobres Pares que aprovem o presente Projeto de Lei.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 20 de abril de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

PROJETO DE LEI Nº 093 / 17

Disciplina o processo de criação, organização e
supressão dos distritos no Estado do Maranhão.

Art. 1º. O território dos municípios poderá ser dividido para fins
administrativos em distritos.

§1º - A criação, organização e supressão de distritos, far-se-á por
lei municipal, obedecidos os requisitos previstos nesta lei e dependerá de
consultas prévias às populações, diretamente interessadas.

§2º - Em cada Distrito será instituído um Conselho Distrital de
representantes da População, eleitos pelos moradores da localidade, o
qual participará do planejamento, execução, fiscalização e controle dos
serviços e atividades do Poder Executivo no âmbito do Distrito, assegurando-
lhe pleno acesso a todas as informações que necessitar.

§ 3º - São condições para que um território possa se constituir em
Distrito:

I – população e eleitorado não inferiores à quinta parte do que for
exigida para a criação do Município;

II - existência, na sede, de pelo menos cinquenta moradas, prédios
para escola pública, um centro de saúde e terreno destinado a cemitério;

III - pertencer a mais de um proprietário ou ser do domínio
municipal a área onde se situe a sede do Distrito;

IV - delimitação da área, com as respectivas divisas, não podendo
esta ser maior que a metade da área do distrito do qual venha a se desmembrar.

§4º - A lei de criação do Distrito deverá ser votada no ano anterior
às eleições municipais, para vigorar a partir de janeiro do ano seguinte.

§5º - A lei de criação do Distrito será obrigatoriamente publicada
no Diário Oficial do Estado do Maranhão.

Art. 2º. A apuração das condições exigidas para a criação de
Distritos será feita da seguinte forma:

I - a população será a que tiver sido apurada em trinta e um de
dezembro do ano anterior, segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE;

II - o eleitorado será o apurado pelo Tribunal Regional Eleitoral;
III - o número de moradas, a existência de prédio para escola

pública e de terreno para cemitério provar-se-ão com certidão ou relatório
de agente municipal de estatística ou da Repartição Fiscal do Município.

Art. 3º. Na fixação das divisas distritais, serão observadas as
seguintes normas:

I - o Distrito deverá ter configuração que evite, tanto quanto
possível, formas anômalas, estrangulamentos e alongamentos exagerados;

II - dar-se-á preferência para a delimitação, às linhas naturais ou
não, facilmente reconhecíveis;

III - na inexistência de linhas naturais, utilizar-se-á linha reta, cujos
extremos sejam pontos, naturais ou não, facilmente reconhecíveis e dotados
de condições de fixidez.

Parágrafo único - A descrição sistemática das divisas distritais
observará os seguintes procedimentos:

a) as divisas distritais de cada Município serão descritas trecho a
trecho, Distrito a Distrito, salvo para evitar duplicidades nos trechos que
coincidirem com os limites municipais;

b) na descrição das divisas distritais será usada linguagem
apropriada, simples, clara e precisa.

Art. 4º. Não será permitida a transferência da área territorial, nem
de Distritos de um para outro Município, sem prévia consulta à população
das áreas interessadas.

Art. 5º. O Distrito é designado pelo nome da respectiva sede, que
tem a categoria de Vila.

Art. 6º. Na denominação dos Distritos serão obedecidos os
seguintes princípios:

I – não se repetirão denominações de cidades ou vilas brasileiras já
existentes;

II – não se empregarão designações de datas, vocábulos estrangeiros,
nomes de pessoas vivas e denominações com mais de três palavras, excluídas
as partículas gramaticais;

III - nos projetos de criação ou alteração da denominação do
Distrito deverá constar a informação do IBGE sobre a existência de
topônimo correlato no Estado ou em outras unidades da Federação.

Art. 7º. As modificações na denominação dos Distritos só poderão
ser efetuadas com aprovação da Câmara, voto favorável de dois terços de
seus membros e homologada por Lei Estadual.
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Art. 8º. A instalação de Distrito dar-se-á em ato presidido pelo

Prefeito Municipal, na sede do Distrito.
Art. 9º. A incorporação ou extinção de distritos, processado cada

caso individualmente, somente poderá ocorrer até 06 (seis) meses antes da
realização das eleições, para os cargos de Prefeito, Vice - Prefeito e Vereador.

Art. 10. Esta Lei Ordinária entrará em vigor na data de sua
publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 18 de abril de 2017. - EDIVALDO
HOLANDA - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Este Projeto de Lei que ora apresento à apreciação dos nobres
colegas tem o objetivo de disciplinar a criação, organização e supressão
dos distritos no Município que compõem o Estado do Maranhão.

Como se sabe, os Municípios foram erigidos, definitivamente, à
condição de ente federativo pela Constituição de 1988, no Capítulo que
trata da Organização Politico-Administrativo, especificamente no art. 18,
§ 4º - que assim estabelece:

“A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de
Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período
determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de
consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos
Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de
Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da
lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 15, de 1996)”.

Da mesma forma deve-se estabelecer nos Estados, através de Lei
própria, a exemplo do que já foi implantado em São Paulo, Ceará e outros
mais, as regras para os municípios criarem os seus Distritos, seja de
característica urbana ou rural com a finalidade de facilitar a sua administração,
propiciando uma análise e uma atuação mais adequada do poder público à
área em questão. Gerir o município através de distritos, possibilita atuar
nas partes para se garantir a eficiência administrativa no todo. Partindo da
perspectiva geográfica em sua delimitação, a criação do distrito visa também
entender e atuar na dinâmica da localidade, dentro da complexidade do
município.

Assim como a organização política do país prima pela aproximação
para se administrar, ao dividir o país em estados e, por conseguinte, em
municípios; a criação de distritos, com restrições quanto à autonomia,
corresponde a uma visão aproximada da localidade para melhor avaliar as
necessidades socioeconômicas e estabelecer atividades, considerando a
realidade de recursos disponíveis do município como um todo.

Com a proposta sendo aprovada, pretende-se facilitar a
administração do município, considerando para tanto, uma atuação
adequada do poder público, garantindo uma eficiência na Gestão Municipal.

A presente proposição de lei é de grande relevância, pois externa
a preocupação desta Casa com o problema de ordem geográfica com fortes
consequências no cotidiano da população, sobretudo, a mais desassistida.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 18 de abril de 2017. - EDIVALDO
HOLANDA - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 258 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação ao Prefeito e ao Presidente da Câmara
Municipal do município de Pedreiras, parabenizando-os pela passagem
do aniversário de fundação da cidade, que ocorreu no dia 27 de abril de
2017.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 19 de abril de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 25.04.17
EM: 24.04.17

REQUERIMENTO Nº 259 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação ao Prefeito e ao Presidente da Câmara
Municipal do município de Grajaú, Riachão, parabenizando-os pela
passagem do aniversário de fundação da cidade, que ocorreu no dia 29 de
abril de 2017.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 19 de abril de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 25.04.17
EM: 24.04.17

REQUERIMENTO Nº 260 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e encaminhado
votos de congratulações à população do Município de GRAJAÚ, pela
passagem de seu 206º (Ducentésimo Sexto) aniversário, que ocorrerá no
dia 29 de ABRIL, oportunidade em que requeiro, também, que se dê
ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Mercial Lima de
Arruda, e à Câmara de Vereadores daquele município, na pessoa do seu
presidente, o Senhor Vereador Neto Carvalho.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 20 de abril de 2017. - ADRIANO SARNEY -
Deputado Estadual – PV - 4º Vice-Presidente
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 25.04.17
EM: 24.04.17

REQUERIMENTO N° 261 / 17

Senhor presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o
Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações, ao Batalhão do
Choque da Polícia Militar do Maranhão pelos 31 anos a serviço da
população maranhense.

Requeremos, que desta manifestação seja dada ciência ao TEN.
CEL. WELLINGTON DE ARAÚJO, atual comandante do batalhão de
choque.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 de abril de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 25.04.17
EM: 24.04.17

REQUERIMENTO N° 262 / 17

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja enviada
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MENSAGEM DE PESAR a Sr. FRANCISCA TEODORA DOS
SANTOS LIMA, pelo falecimento do Sr. JEAN DOS SANTOS LIMA,
externando o mais profundo sentimento de Pesar pelo seu falecimento,
ocorrido no dia 22 de abril.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 de abril de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 25.04.17
EM: 24.04.17

REQUERIMENTO N° 263 / 17

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja enviada
MENSAGEM DE PESAR ao Deputado Vinícius Louro e o Sr. Raimundo
Louro, pelo falecimento da Srª. MARIA DE JESUS PEREIRAS,
externando o mais profundo sentimento de Pesar pelo seu falecimento,
ocorrido no dia 23 de abril.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 de abril de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 25.04.17
EM: 24.04.17

REQUERIMENTO N° 264 / 17

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja enviada
MENSAGEM DE PESAR ao tenente-coronel Roberto da Companhia de
Polícia Militar de Turismo Independente, pelo falecimento do Sr. BRUNO
PINHEIRO DE OLIVEIRA, externando o mais profundo sentimento de
Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 22 de abril.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 de abril de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 25.04.17
EM: 24.04.17

REQUERIMENTO Nº 265 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o
Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma sessão
extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº 062/2017,
que Denomina “Centro de Ensino Matarromense”, a Escola Estadual
Centro de Ensino Oliveira Roma, do Município de Mata Roma, Estado do
Maranhão, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 24 de abril de 2017. - PAULO
NETO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 25.04.17
EM: 24.04.17

REQUERIMENTO Nº 266 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exa que, após a deliberação da Mesa, seja justificada a minha
ausência das Sessões Plenárias realizadas nos dias de 06, 07, 16, 20, 21, 22
e 23 de fevereiro e 02, 13, 14, 20, 22 e 23 do mês de março do corrente ano,
conforme atestado médico.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís – MA, em 06 de abril de 2017. - HEMETÉRIO WEBA - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 25.04.17
EM: 24.04.17

INDICAÇÃO Nº 563 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao prefeito de São Luís, Sr.º EDIVALDO HOLANDA
JÚNIOR e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Sr.º
ANTONIO ARAÚJO solicitando que aprecie a possibilidade de realizar
serviços de RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA OESTE,
UNIDADE 103, NO BAIRRO DA CIDADE OPERÁRIA.

A presente solicitação é uma demanda dos próprios moradores da
via supracitada. A população reclama dos vários buracos e falta de
infraestrutura, que tem causado inúmeros transtornos, sobretudo, no
período chuvoso.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 20 de abril de 2017. -
Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 564 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO DE SÃO LUÍS, EDIVALDO
HOLANDA JÚNIOR e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
TRÂNSITO E TRANSPORTES, CANINDÉ BARROS, solicitando
que aprecie a possibilidade de regularizar o SISTEMA DE CONTROLE
DE VELOCIDADE POR RADARES FOTOSSENSORES.

Desde o inicio deste mês de abril que os radares, popularmente
conhecidos como pardais, estão sem funcionar em São Luís. Os
equipamentos que fazem o registro fotográfico de veículos (fotossensores)
que trafegam com velocidade acima de 60 km/h foram retirados e diante da
inoperância dos equipamentos, os condutores ultrapassam o limite de
velocidade permitida e aumentam os riscos de acidente.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 24 de abril de 2017. -
Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 565 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
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seja encaminhada ao PREFEITO DE SÃO LUÍS, EDIVALDO
HOLANDA JÚNIOR e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, MOACIR FEITOSA, solicitando que aprecie a
possibilidade de REGULARIZAR O FORNECIMENTO DE
MERENDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Em algumas das escolas da rede municipal de ensino de São
Luís não estão sendo servidas as merendas escolares. Devido à falta de
lanche das crianças, elas estão sendo liberadas mais cedo prejudicando
o calendário escolar e o aprendizado dos alunos.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 24 de abril de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 566 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que solicite ao setor competente
a destinação de uma ambulância para Município de Cidelândia.

A solicitação se faz necessária tendo em vista que a aquisição
de 01 (uma) ambulância para o Município de Cidelândia irá contribuir
com o atendimento da população local, agilizando o deslocamento
dentro da cidade, bem como para outros Municípios no caso de
atendimento de casos de maior gravidade.Como é ele conhecimento de
todos, a ambulância é um bem público de extrema importância, pois é
responsável pelo atendimento de urgência que serve o público em
geral, independentemente de cor, credo ou partido político. Este veículo
é preparado para receber e lidar com qualquer tipo de fatalidade,
possuindo profissionais capacitados para este fim.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de
abril de 2017. - Sérgio Vieira - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 567 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que solicite ao setor competente
a destinação de uma ambulância para Município de Apicum-Açu.

A solicitação se faz necessária tendo em vista que a aquisição
de 01 (uma) ambulância para o Município de Apicum-Açu irá contribuir
com o atendimento da população local, agilizando o deslocamento
dentro da cidade, bem como para outros Municípios no caso de
atendimento de casos de maior gravidade.Como é ele conhecimento de
todos, a ambulância é um bem público de extrema importância, pois é
responsável pelo atendimento de urgência que serve o público em
geral, independentemente de cor, credo ou partido político. Este veículo
é preparado para receber e lidar com qualquer tipo de fatalidade,
possuindo profissionais capacitados para este fim.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de
abril de 2017. - Sérgio Vieira - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 568 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhado ofício a Companhia de Desenvolvimento dos Vales
do São Francisco e Parnaíba – CODEVASF, para que em CARÁTER
DE URGÊNCIA seja feita a execução do Projeto de Contensão e
Revitalização da área degradada por erosão no Bairro Laranjeiras, no
município de Açailândia.

A referida erosão que afeta as Ruas: Maranhão entre as ruas Castelo
Branco e Rua São Francisco, centro, onde as residências da área de influência
serão impactadas frente há uma intervenção de cunho estrutural. No que
se refere à erosão na parte inferior tem uma imensa e densa cobertura
vegetal. Observou-se ainda que todas as águas servidas e esgoto bem como
as águas pluviais de todo o cento da cidade são lançadas dentro desta
erosão chegando ao Córrego Esperança. Observou-se que esta erosão tem
uma extensão de aproximadamente 690 (Seiscentos e Noventa) metros
com um perímetro de 1, 124.00 (Mil Cento e Vinte e Quatro) metros,
chegando a atingir uma profundidade de 15 (Quinze) metros em seu ponto
principal.

A revitalização da área degradada e assim melhorar a qualidade
ambiental da área em questão bem como dos munícipes e transcendes
daquela área. Aja visto que um problema que perdura por muitos anos sem
solução aparente. A partir da análise de parâmetros pré-selecionados desta
área que uma das principais erosões por se encontra no centro da cidade de
Açailândia, bem como gerar um banco de dados técnicos, que dêem suporte
à tomada de decisões sobre a condução do processo de reabilitação não
somente desta erosão mais como de todas as outras que também são de
grandes relevâncias para o município se elas forem reabilitadas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de abril de
2017. - Sérgio Vieira - Deputado Estadual

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

INDICACÃO N° 569 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flavio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário da Secretaria de Estado e
Desenvolvimento Social – SEDES, Neto Evangelista, a presente Indicação
solicitando a estes que adotem as medidas legais e administrativas
necessárias, no sentido de viabilizar a Implantação de um sistema
simplificado de abastecimento de água (poço artesiano) para o
Povoado São Benedito no Município de São Mateus do Maranhão,
neste Estado.

Trata-se de uma das maiores comunidades rurais do município
respectivo, com 300 famílias, aproximadamente. O povoado até é servido
por um poço artesiano naquela localidade, porém, insuficiente para atender
a demanda, obrigando aqueles moradores, para suprirem suas necessidades
hídricas, na busca por água para consumo e higiene, a complementar
utilizando água de rios, açudes e cacimbas, sem o tratamento adequado
necessário, colocando a saúde daquelas pessoas em constante risco. Desta
forma, a implantação de um poço artesiano é de considerável importância
para aquela localidade, o que virá a contribuir para uma relevante melhora
das condições de vida e saúde dos seus habitantes.

 São Luís (MA), 18 de abril de 2017. - VALÉRIA MACEDO -
Deputada Estadual PDT

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICACÃO N° 570 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flavio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Diretor da Companhia de Saneamento Ambiental
do Maranhão – CAEMA Davi Telles, a presente Indicação solicitando a
estes que adotem as medidas legais e administrativas necessárias, no sentido
de viabilizar a Implantação de um sistema simplificado de
abastecimento de água (poço artesiano) para o Povoado São Benedito
no Município de São Mateus do Maranhão, neste Estado.

Trata-se de uma das maiores comunidades rurais do município
respectivo, com 300 famílias, aproximadamente. O povoado até é servido
por um poço artesiano naquela localidade, porém, insuficiente para atender
a demanda, obrigando aqueles moradores, para suprirem suas necessidades
hídricas, na busca por água para consumo e higiene, a complementar
utilizando água de rios, açudes e cacimbas, sem o tratamento adequado
necessário, colocando a saúde daquelas pessoas em constante risco. Desta
forma, a implantação de um poço artesiano é de considerável importância
para aquela localidade, o que virá a contribuir para uma relevante melhora
das condições de vida e saúde dos seus habitantes.

São Luís (MA), 18 de abril de 2017. - VALÉRIA MACEDO -
Deputada Estadual PDT

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

INDICAÇÃO Nº 571 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro se digne Vossa Excelência
de, depois de ouvida a Mesa Diretora, encaminhar a presente Indicação à
Excelentíssima Senhora Fátima Pelaes, Ministra da Secretaria Especial
de Política para as Mulheres, do Governo Federal,  solicitando a esta que
adote as medidas legais e administrativas necessárias, no sentido de agilizar
o Cumprimento da segunda parte do Convênio nº 823611/2015,
firmado entre o Governo Federal e a Secretaria de Estado da Mulher
do Governo do Estado do Maranhão.

JUSTIFICATIVA
Solicita-se a agilização do cumprimento da segunda parte no

Convênio nº 823611/2015, concernente ao repasse do restante do valor
pactuado no convênio respectivo, celebrado pela Secretaria Especial da
Mulher/Governo Federal junto à Secretaria de Estado da Mulher do Governo
do Estado do Maranhão, para que sejam reiniciados os procedimentos de
contratação dos demais itens contemplados no Plano de Trabalho, a fim de
que o Governo do Estado possa dar cumprimento à sua parte no convênio,
dando início aos processos de contratação de pessoal e de serviços para
que possa, finalmente, colocar em funcionamento a Casa da Mulher
Brasileira no Maranhão, uma vez que, segundo informações do próprio
Governo Estadual, as empresas contratadas pelo SPM/Governo Federal
já concluíram a montagem dos móveis e equipamentos.

O Parlamento maranhense, através da Procuradoria da Mulher da
Assembléia Legislativa, mostra grave preocupação com o atraso da
inauguração da Casa da Mulher Brasileira e, firme na necessidade de se
preservar o direito das mulheres à vida e à segurança, entende que devem
ser adotadas medidas urgentes para o funcionamento da instituição
respectiva, a fim de atender a grande demanda de mulheres em situação de
risco tanto da Capital quanto do interior, no Estado do Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manoel Bequimão,
em 12 de abril de 2017. - Valéria Macedo - Deputada Estadual - Procuradora
da Mulher na Alema

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

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

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Boa tarde, Senhor Presidente, senhoras deputadas e senhores
deputados, todos que nos ouvem e nos assistem pela TV e rádio Assembleia,
o plenário repleto da Comunidade Nova Esperança de Paço do Lumiar,
funcionários da nossa Assembleia. Atendendo a um convite dos vereadores
do meu Partido Solidariedade, Paulo Alencar e Professor Cristiano, estive
no último dia 21 na querida São José de Ribamar a fim de participar de uma
reunião da Câmara. E depois, atendendo ao convite do Prefeito Luís
Fernando, estive com ele e com os seus secretários e assessores em um
seminário comemorativo dos seus 100 primeiros dias de governo. E quero
aqui, desta tribuna, externar a minha satisfação e meu agradecimento pela
distinção do convite para o evento, tão proveitoso quanto concorrido.
Quero registrar que estive na Câmara Municipal de São José de Ribamar,
presidida pelo vereador Beto das Vilas. E quero parabenizar todos os
vereadores, além dos citados, Beto das Vilas, Paulo Alencar, Serra Alta,
Negão, Nonato Lima, Moisés Gama, Lazaro, Jô Viana, J. Lindoso, Juliano
Soares, Professor Cristiano, Valdo Coelho, Marlene Monroe, Manoel do
Nascimento, Nádia Barbosa, Professor Salis e Osvaldo Brandão. E começo
a minha fala parabenizando também o prefeito e todos esses que compõem
a Câmara Municipal de São José de Ribamar. Quero parabenizar também
todos os aplicados assessores e assessoras da Prefeitura de São José de
Ribamar que lá estiveram explanando sobre os 100 dias de trabalho. Dizer
que Luiz Fernando se enquadra muito bem naquela frase que diz: “algumas
pessoas gostariam que algo acontecesse, outras desejam que aconteçam,
porém, poucos fazem a coisa acontecer”. E asseguro que foi justamente o
que testemunhei durante a minha breve passagem por aquela acolhedora
cidade. É gratificante ver que em tão pouco espaço de tempo, mesmo
enfrentando vários obstáculos administrativos, inúmeras dificuldades
financeiras, uma gestão municipal consegue avanço tão importante para a
população. Como exemplo o planejamento das contas públicas através da
repactuação de contratos que pressionavam muito o orçamento daquele
munícipio; o desbloqueio do fundo de participação que deixava o município
temporariamente sem sua principal fonte de renda e de recursos outros de
outras fontes financeiras; a maioria e a melhoria do atendimento do sistema
de saúde por meio de recadastramento das unidades de saúde e do aumento
do atendimento médico, minimizando problemas para a população
principalmente a mais carente. Essas ações administrativas implementadas
por Luiz Fernando, em São José de Ribamar, são importantes, para que a
gestão do prefeito e ainda foram contempladas pela regularização dos
serviços de limpeza e revitalização dos espaços públicos, a fim de estimular
o turismo naquela cidade que possui uma vocação natural. Como é o caso,
cito aqui, de alguns pontos turísticos como o cais ribamarense. Eu quero
ainda pedir que sejam sempre feitas melhorias de acesso à cidade através
da MA-201 e MA-202, que levam a Paço do Lumiar e São José de Ribamar.
Outra decisão que eu achei importante sendo relatada pelo prefeito nos
seus primeiros dias, que vale a pena destacar, é a criação da lei geral
municipal da microempresa, da empresa de pequeno porte e do
microempreendedor individual, iniciativa que tem o objetivo claro de
estimular os negócios para gerar emprego e renda na medida em que legaliza
os pequenos negócios, que atualmente estão na informalidade, e dão
preferência à aquisição de bens públicos ou parte do poder público
municipal. Dou este depoimento com muita tranquilidade, porque
acompanho de perto o que se passa na política e na economia do nosso
País e sei o tamanho das dificuldades que os municípios brasileiros enfrentam
por conta da brutal recessão econômica que já entra em seu terceiro ano
consecutivo e que provoca um grande estrago no nível geral dos negócios,
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prejudicando o emprego, a renda e a transferência do Fundo de Participação
dos Municípios. O que mais me assegura é a forte determinação do
município em arrecadar para a garantia da maioria dos recursos para
pagamento de folhas e de outros investimentos no município. Contudo, o
prefeito de São José de Ribamar tem sabido movimentar com sua habilidade
os instrumentos de gestão de que dispõe e, graças a isso, nesses 100
primeiros dias de gestão, encaminha diversas soluções para problemas que
travavam o crescimento da cidade, o que, como podem todos fazer e ver,
reacendeu a esperança de mais de 90% da população que acreditou na
eleição e sufragou o nome do Luís Fernando na última eleição. Parabéns ao
prefeito, a toda sua equipe, parabéns aos senhores e senhoras vereadores
de São José de Ribamar, em especial ao Beto da Vila que tão bem me
recepcionou naquela cidade e todos os vereadores pela acolhida e a recepção
calorosa e afetuosa. Digo e repito que da minha parte o Legislativo de São
José de Ribamar me deixou uma impressão muito positiva. Assisti à parte
da sessão e vi uma participação muito grande e efetiva de todos os vereadores
daquela cidade. Quero deixar meus parabéns a todos do Legislativo
Municipal. Quero também dar parabéns ao povo de São José de Ribamar
que confia no trabalho e na determinação do prefeito e de seus vereadores
eleitos no ano passado e empossados no começo deste ano. Deixo o meu
gabinete, a minha atividade política à disposição do povo daquela cidade.
E tenho certeza de que a cidade de São José de Ribamar tem hoje não só um
bom Legislativo, um bom Executivo, mas tem, acima de tudo, a proteção
do grande São José de Ribamar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputada Graça Paz, por cinco minutos sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ (sem revisão da
oradora) - Senhor Presidente, senhores deputados que compõem a Mesa,
colegas parlamentares, galeria. Deus ajude V. Ex.ªs a terem aquilo de que
precisam e que merecem. Colegas, todos que estão aqui assistindo a esta
sessão, a imprensa também que está sempre aqui acompanhando o nosso
trabalho. Estou vindo a esta tribuna hoje, senhores e senhoras, para dizer
da felicidade e da alegria que tive, neste final de semana, quando pude
inaugurar uma obra no povoado Camará, lá no município de Dom Pedro,
que era um grande sonho daquela comunidade e que há meses, mais de ano,
estamos na luta para concluir, que foi uma quadra poliesportiva, naquela
comunidade, que fica a 6 km da BR, muitos que passam ali naquela BR não
sabem da existência daquele povoado que tem gente como a gente, pessoas
que têm o mesmo merecimento e o mesmo direito de terem os benefícios
de todos os governos, deputada Nina, governo federal, governo estadual e
governo municipal e que muitas vezes e, digo, na maioria das vezes, se
torna esquecida por ser uma comunidade mais distante, um pouco mais
escondida, mas que lá tem pessoas que precisam e que merecem dos olhos
dos políticos e dos governantes. Foi um dia ímpar naquela comunidade
onde inauguramos a quadra com várias modalidades esportivas: futebol de
salão de mulheres e de homens, vôlei, basquete que começou às 14h, e foi
terminar lá perto de meia noite. A juventude alegre, os jovens, as pessoas
idosas, as crianças, todas participando. E todos nós sabemos, queridos
amigos, que estão na galeria, da importância do esporte na vida das pessoas,
tira as pessoas das ruas, da droga, a cabeça fica ocupada e não fica uma
cabeça vazia para entrar coisas ruins, o esporte é vida, é saúde e foi isso
que eu pensei quando eu pedi ao ex-secretário Claudio Trinchão, que por
meio da Lei de Incentivo ao Esporte, nós com muita luta, porque todos
queriam uma quadra poliesportiva. E quem não quer nas suas comunidades?
Daí a grande dificuldade de se conseguir, mas eu na minha luta, juntamente
com aquela comunidade, com presidente da associação, com a vice-
presidente, duas mulheres de garra que não mediram esforços, deixavam
suas famílias, lá no povoado de Dom Pedro, e vinham para São Luís e nós
íamos atrás de documentação, primeiro, regularizando a associação, depois
atrás das documentações para receber esse benefício. Quando a gente ia
conseguir de uma secretaria, aqueles primeiros já não tinham validade.
Íamos novamente. Foram muitos recursos gastos para isso. E eu tenho a
honra e o orgulho de dizer o quanto eu lutei, o quanto eu ajudei para que
aquele grande empreendimento fosse entregue àquela comunidade que
hoje está lá satisfeita, alegre, jogando de manhã, jogando de tarde, jogando
à noite. Aquela quadra vai servir para todos os eventos das famílias daquela

comunidade; natal, dia das Mães, dia das Crianças. Então quero falar aqui,
hoje, dessa minha alegria de ter tido a oportunidade agradecer, primeiro, a
Deus por ter me dado a oportunidade de lutar e de conseguir aquilo que
aquela comunidade tanto precisava e tanto merecia.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Deputadas,
aos amigos da imprensa, a todos que nos assistem pela TV Assembleia,
pelo aplicativo, hoje, pelo celular. A todos os meus amigos e os sonhadores
que estão hoje na galeria, que são os moradores de Paço do Lumiar, do
Residencial Nova Esperança. Presidente, muito boa tarde. Presidente, eu
queria aqui me dirigir a V. Ex.ª diretamente. V. Ex.ª é uma pessoa muito boa.
V. Ex.ª é do interior do Estado do Maranhão. V. Ex.ª é médico. V. Ex.ª tem
um coração que eu nunca vi igual, maior do mundo. Mas eu fico, às vezes,
Deputado Eduardo Braide, me perguntando por que as coisas têm que
acontecer dessa forma? E eu vou lhe explicar o que é. Essas pessoas que
aqui estão foram enganadas. São moradores do Paço do Lumiar, do
Residencial Nova Esperança. Já estão lá há mais de 20 anos, um terreno do
estado do Maranhão. Deputado Eduardo, esses moradores, no ano passado,
durante a campanha eleitoral para prefeito, como V. Ex.ª já por várias
vezes entrou em discussão e por várias vezes, nesta Casa, já teve embates
por V. Ex.ª não ter ganhado o pleito eleitoral pelo jeito que foi feito em
Paço do Lumiar. Eu não quero aqui politizar. O atual prefeito da cidade,
então candidato, presidente, Domingos Dutra, que tanto braveja nas
palavras, chamar os outros de “Futi”, ele prometeu, Senhor Presidente,
para esse pessoal que está aqui em cima títulos de terra, o que era o sonho
deles. Eu lhe faço um convite, Presidente Humberto Coutinho, vamos
tomar um cafezinho na casa da dona Roxa que está lá em cima, que está lá
há 20 anos, para o senhor ver que pessoa amável e agradável, ela só quer
ficar lá, só que agora o governo do Estado do Maranhão e o mentiroso do
prefeito dizem que não prometeram nada. Era para entregar o título de
terra, deputado Eduardo Braide, é só propriedade deles. Durante a
campanha prometeram e todo mundo votou em Dutra aqui em cima. Sabe
o que foi que aconteceu, deputado Eduardo Braide? Chegou agora sabe o
quê? Uma reintegração de posse. É porrada em cima deles, é polícia em
cima deles, e isso é inaceitável. Olha a irresponsabilidade, presidente. Em
Paço do Lumiar, Nova Esperança é um bairro com mais de 500 famílias.
Dizem que hoje vão construir a Funac, que tiraram da Aurora e agora vão
botar lá. Então quero lhe dizer, só para o senhor ter uma ideia, o prefeito
atual que chamava a Odebrecht, prestem atenção na irresponsabilidade
desse prefeito, professor Caio, ele chamava a Odebrecht de “odepeste” e
pediu para todos os moradores não pagarem a conta de água, porque ele,
quando prefeito, ia resolver a situação de todos. O que aconteceu? Está
todo mundo aqui em cima no SPC e no Serasa. Se não fosse pela intervenção
de Paulo Sampaio com toda comitiva aqui, eles não iam negociar para
pagarem e parcelarem as dívidas. Que irresponsabilidade! Um homem que
ninguém acha, a mulher manda na prefeitura, mas qual o problema? Nenhum,
a minha também manda em casa, mas, assim, se tem a responsabilidade,
não se prometem coisas que não possam ser feitas, quer dizer, não se pode
chamar a Odebrecht de “odepeste” durante a campanha, e agora estar de
conluio com a Odebrecht que ninguém sabe o que é que está acontecendo.
Mas eu quero aqui pedir a todos os meus amigos parlamentares para
intercederem junto comigo, deputado Sousa Neto, a essa comunidade
amada, querida, respeitada, comunidade Nova Esperança. Tem casas
construídas, tem campo de futebol, tem sede de Associação Comunitária,
existe tudo nessa comunidade. E quando a gente vai lá, senhor Presidente,
é um carinho enorme, é um carinho como se V. Exa. estivesse em Caxias, lá
em sua comunidade que V. Exa. mais gosta, lá em Santa Inês, e esse pessoal
trata a gente dessa forma. É um pessoal amável, é um pessoal que só quer
a garantia de não poder mais acordar e ter a polícia na porta de casa
querendo tomar as suas casas. Eu queria, sinceramente, porque sei que ele
não tem, o governador não tem sensibilidade com nada, porque ele é um
homem ruim, mas V. Exa. é um homem bom, V. Exa. é de Deus. Tenho
certeza de que V. Exa. vai conseguir intervir, junto com os parlamentares,
para não deixar tomar a casa deles. A dona Roxa não dorme há 20 anos, ela
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me confessou, no dia que o Dutra chegou lá prometendo para ela que
depois que ele ganhasse a eleição, ela ia dormir tranquila, porque ele ia dar
o título de posse da casa dela, aí ela falou: “Ah, meu filho, a última vez que
dormi tranquila foi em outubro do ano passado quando o Dutra ganhou a
eleição, porque ele tinha me prometido”. E depois chegaram lá os tratores
para tirar eles de casa. Presidente, V. Exa. é um homem bom e do jeito que
V. Exa. é um homem bom e que Deus está com V. Exa., tenho certeza de que
Deus há de estar com esse povo bem aqui em cima, porque enquanto eu for
parlamentar, eu não vou descansar um minuto pela causa dessa população
da Nova Esperança, do Paço do Lumiar. Não vamos abaixar a guarda, não
vamos nos intimidar. Sabe por que, Presidente? Porque já passou o prazo.
A Justiça deu um prazo para eles saírem de lá. Tentaram conversar, de 500
famílias foram lá fazer um recadastramento sobre o aluguel social, só
tinham 44 pessoas em casa, porque o resto estava trabalhando. Aí essa
semana chegaram lá, só 44 vão receber, o resto dos 460 não vão. Isso é um
absurdo, senhor Presidente. Eu queria aqui lhe pedir até desculpas, porque
realmente a gente, que é do interior, a gente que tem a sensibilidade do
povo, que a gente sabe do trabalho que a gente tem e a gente é representante,
tenho certeza de que com sua força, nem que eu peça para a Doutora
Cleide, para ela ajudar esse povo, bem aí do Paço do Lumiar, que é um
povo guerreiro, ela vai tomar um café na casa da dona Roxa que vai receber
com tanto carinho. E tenho certeza de que os meus pares vão ajudar a gente
nesta luta, grande, que é a de dar o título de posse da terra a todos esses
moradores de Paço do Lumiar, que é o povo de Nova Esperança. Muito
obrigado, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente e demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha os nossos
trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, nosso mais
cordial bom dia. Que Deus seja louvado, Senhor Presidente, boa tarde.
Senhor Presidente, em primeiro lugar, nossos pêsames e nossas condolências
a família do Deputado Vinícius Louro, Raimundo Louro, por conta do
falecimento da Dona Jesus, minha amiga Dona Jesus. Por todas as vezes
em que estive na cidade de Pedreiras fui muito bem recebido por Dona
Jesus, que é mãe do Deputado Raimundo Louro, vó do Deputado Vinícius
Louro. Então eu tenho um carinho especial por toda a família. E a nota de
pesar hoje emitimos em favor da família do Deputado Vinícius Louro,
Raimundo Louro e da Dona Jesus. Que Deus possa confortar toda a
família, todos os amigos nesse momento de tristeza. E nesse momento de
dor, o nosso carinho todo especial. A Dona Jesus sempre me recebeu com
muito amor e com muito carinho de forma doce, de forma amável na cidade
de Pedreiras. Dona Jesus vai deixar muitas saudades, pode ter certeza
disso. Um abraço a Dona Adelaide, Raimundo Louro, Priscila Louro,
Sebastião, o Deputada Estadual Vinícius Louro. Senhor Presidente, na
próxima quinta-feira, de 9 da manhã até as 13 horas, a cidade de Imperatriz
será palco de um grande evento. Os olhos do Brasil estarão voltados para
o Estado do Maranhão, com a representatividade de senadores, deputados
federais, deputados estaduais, que estarão participando de um evento na
cidade de Imperatriz na próxima quinta-feira. Então convidamos os demais
parlamentares que ainda não declararam a sua ida a Imperatriz, que possam
fazer a sua reserva, ainda dará tempo, na próxima quinta-feira de 9h até as
13h, reunião do Parlamento Amazônico na cidade de Imperatriz. Já
repassamos, inclusive, a agenda. Teremos a palestra sobre a Lei Geral do
Licenciamento Ambiental com o Ministro Sarney Filho, Ministro do Meio
Ambiente; palestra de Taxas de Controle e Incentivos Fiscais em favor da
SUFRAMA; palestra de Instalação da Frente Parlamentar Brasil/China,
Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura da Região Amazônica,
Senador Roberto Rocha; Emancipação de Novos Municípios com o
Deputado Federal Décio Nery de Lima e o Deputado André Fufuca; e
Desigualdades Educacionais e Custo da Região Amazônica com o deputado
Sidney Leite. Então na próxima quinta-feira, na cidade de Imperatriz.
Senhor Presidente, no último final de semana, saiu uma pesquisa publicada
na Revista Exame, que na verdade podemos falar que fomos surpreendidos;
mas não fomos surpreendidos em nada. A pesquisa retrata alguns números

que eu quero trabalhar na tarde de hoje e repassar a todos. São Luís piorou
nos últimos dez anos. São Luís é uma cidade pior nos últimos dez anos, é
uma capital pior nos últimos dez anos. Quando se fala de saúde, São Luís
ocupa a 26.ª colocação. Comparando às capitais de todos os estados, São
Luís está na última colocação quando se fala de saúde. Segurança Pública:
também é a última capital de todas as capitais. É a última quando se fala em
segurança. Em outro índice, em outros indicadores: em educação, São Luís,
em 2005, ocupava a 25ª posição e, em 2015, pulou para 57ª. Em segurança,
São Luís era a 48ª, em 2005, e pulou para a 99ª em 2015. Educação, por
exemplo, Senhor Presidente, dos índices que foram observados, matrículas
em creches de crianças de 0 a 3 anos, matrículas na pré-escola de 4 a 5 anos,
no ensino fundamental. Em suma, é perfeitamente compreensível, é
inaceitável, mas é perfeitamente compreensível que São Luís tenha saído
da 25ª colocação para a 57ª posição entre 100 cidades, por ser uma cidade
que não tem creches. O atual gestor, o atual prefeito, prometeu a construção
de 25 creches, mas não construiu nenhuma até agora. Vou fazer um estudo
da divulgação detalhada sobre todos esses números. Na segurança, na
educação, deputada Nina, prestem bem atenção, estamos falando da capital
do estado que piorou nos últimos 10 anos, imaginem as outras cidades.
Professor Tizé, que nos honra com a sua presença na galeria, em vários
índices nós somos a pior capital do Brasil. Você vai a Fortaleza, você vai a
Teresina, você vai a Aracaju e sente a diferença na infraestrutura, na
segurança, no transporte, em todos os setores, e ainda tem gente que
defende. É um absurdo a mudança que chegou para pior. Nós vivemos na
pior capital do Brasil por falta de gestão pública, por falta de atenção do
Poder Público. Eu vou detalhar melhor esses números com mais pormenores,
com mais detalhes. Mas, Senhor Presidente, antes de desocupar a tribuna,
eu quero só fazer referência à Comunidade da Nova Esperança, no Paço do
Lumiar, que eu conheço, já estive no local, são mais de 500 famílias, e que
o governo do Estado possa explicar qual critério adotado para que somente
44 famílias recebam o aluguel social. E também o questionamento ao
prefeito eleito de Paço do Lumiar, Domingos Dutra, do compromisso que
ele fez com a comunidade, do compromisso que ele fez com o bairro e que
iria fazer a distribuição da propriedade de terra para todos os moradores da
região, mas o que encontramos agora, no momento, em contrapartida, não
é o título de propriedade de terra, e sim estão mandando retirar a população
do local. Eu quero solicitar ao presidente Humberto Coutinho que, logo
após a sessão, possa liberar o plenarinho para que nós possamos recebê-
los na Assembleia Legislativa e possamos conversar com vocês logo mais,
após a sessão aqui no plenarinho na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. E mais uma vez o nosso apoio a todos vocês do bairro Nova
Esperança, em Paço do Lumiar. Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Wellington, está liberado após a Sessão.
Deputado Dr. Levi Pontes.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (sem revisão do
orador) - Sua Excelência Presidente da Casa, demais membros da Mesa,
senhores deputados, senhoras deputadas, galeria, imprensa, TV e Rádio
Assembleia, meus senhores e minhas senhoras. Eu subo a esta tribuna
para falar sobre um seminário estadual do qual eu tive o prazer de fazer
parte hoje, junto com o deputado Bira do Pindaré sobre um tema que eu
entendo ser da mais alta relevância e importância para o Maranhão, para o
Brasil e para o mundo. É o Seminário de Políticas Públicas sobre Drogas,
cujo subtema deputada Nina Melo, é a prevenção como a melhor escolha
das políticas públicas. Isso por ser um problema mundial, por ser um
problema que hoje é o flagelo da humanidade, por ser hoje o maior problema
que existe entre as famílias, por ser hoje 80% de todos os crimes neste país
que estão ligados ao uso abusivo de drogas. Portanto, é um tema que diz
respeito a todos nós. É preciso que a sociedade chame para si este problema,
é preciso que os órgãos públicos enxerguem o uso da droga como hoje nós
vimos a Secretaria de Saúde fazer como uma prevenção, porque o nosso
objetivo é que todos e todas as entidades responsáveis pelas políticas
públicas estejam engajadas nesse projeto, nesse programa que ora se instala
no Governo do Estado do Maranhão. Nesse programa, Deputado Edson,
está a Secretaria de Saúde, porque droga está diretamente ligada à Secretaria
de Saúde. Segurança Pública, também, porque os crimes, todos, quase
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todos acontecem sob o uso de drogas. Ministério Público também está
envolvido. O Judiciário está envolvido nesse projeto. Cultura está envolvida.
Os municípios que hoje têm o uso de drogas como um grande problema
também estão envolvidos. Enfim, é difícil encontrar um cidadão da nossa
sociedade que não tenha esse problema ou dentro da sua casa ou com um
amigo. Portanto chegou a vez e a oportunidade de aqueles que amam a vida
e que têm sensibilidade humana arregaçarem as mangas contra o uso das
drogas neste País. Porque assim teremos, com certeza, uma redução da
criminalidade, uma redução das internações hospitalares, uma redução do
desemprego e, acima de tudo, do caos instalado entre as famílias. Portanto
é uma obrigação de todos nós trazermos para nós essa problemática
maranhense, estadual e também brasileira e mundial. Aqui fica o meu apelo
para cada um da sociedade, que tome para si esse problema e que possa
contribuir para minimizar esse sofrimento. Muito obrigado, Senhor
Presidente. Era só isso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputada Andréa Murad com a palavra.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
cumprimentar a galeria, o pessoal de Nova Esperança, imprensa. Primeiro,
eu também queria dar meu apoio a essa comunidade, que o Governo...
Vários deputados aqui, Deputado Antônio Pereira, já trataram do assunto,
todos já sabem a questão, a problemática que é lá. O prefeito Dutra tinha
garantido uma coisa e o Governo faz outra. Ou seja, colocou todo mundo
na justiça, todo mundo no olho da rua. Então é um governo insensível, um
governo que não olha as causas da população. E nós parlamentares
precisamos ficar de olho, atentos e ajudar a população que está aqui
presente para que nós tenhamos consciência de tudo que eles estão passando
e também tomemos alguma providência sobre isso. O governo não pode
achar agora que pode fazer o que bem entende. Vamos olhar o lado da
população e ver a melhor forma de tentar alertar o governo, deputado
Rogério Cafeteira, como líder, para ver o que pode ser feito, deputada
Francisca. Dou o meu apoio a todos vocês. Eu vou começar, presidente
Humberto, falando sobre o deputado Levi Pontes. Eu quero anunciar a
representação, deputada Nina, que eu entrei contra o deputado Levi Pontes,
contra não, ele foi contra si mesmo com aquele flagrante lá em Chapadinha,
desviando os peixes dos pobres, de quem precisa, e vai agora para a
Comissão de Ética esta semana, como eu fui informada. Há duas semanas,
deputado Wellington, todo mundo ouviu em alto e bom som o deputado
Levi declarando que tinha cota de peixe em Chapadinha e que ele inclusive
desviou para Santa Quitéria e São Benedito, as regiões dele do Baixo
Parnaíba, achando tudo muito natural, deputada Graça, ao subir nesta
tribuna e falar uma coisa, sair deste plenário, deputado Antônio Pereira, e
falar outra. Eu acho muito engraçado e faço até um comparativo a respeito
de como o governador Flávio Dino age, com dois pesos e duas medidas.
Ele expulsou um membro do PCdoB lá de Timon, só que roubo para ele
não significa nada. O PCdoB não tomou uma providência com o deputado
Levi Pontes, e eu espero que esta Assembleia tome porque eu não acredito
que esta Assembleia vá achar normal aquele áudio ridículo: Parceiro, estou
aqui. V. Ex.ª, o senhor prefeito vai me dar uma cota de peixe... O que é
isso?! Desviar cota de peixe de Chapadinha para outros municípios, a fim
de garantir a política dele. Desviar para outra cidade, isso é crime e todo
mundo está achando muito normal como se fosse normal, porque parece
que o roubo ficou normal, o roubo ficou banal, deputada Nina, é isso que
acontece. Então, também, fora o Conselho de Ética aqui da Assembleia, a
Comissão de Ética, eu darei entrada numa representação junto à Procuradoria
Geral de Justiça porque nós estamos diante de corrupção, improbidade
administrativa, desvio de recursos públicos e abuso de poder político para
fins eleitoreiros. Eu acho que a Assembleia não pode aceitar uma coisa
dessas, que isso fique impune. Tenho certeza de que, se isso partisse de
um deputado de oposição, o deputado era cassado, minha gente, mas
como é deputado do governo está aqui numa boa, está tudo ótimo, a base
governista toda apoiando essa pouca vergonha. É isso que acontece. Aí
quero falar outro assunto, deputado Wellington. O superintendente da
Regional do Baixo Parnaíba, o parceiro do Deputado Levi, a quem ele se
refere, o parceiro, continua no emprego, lá com o Márcio Jerry, ou seja,

dois pesos e duas medidas. Não tinha que demitir como demitiu o de
Timon? Não, parceiro tem que ficar lá. Que brincadeira é essa? Então,
realmente, eu acho que o partido não acha relevante o roubo, até porque o
Governador Flávio Dino está envolvido na Lava Jato, para ele é normal
pegar uma malinha de dinheiro, duzentos mil, quatrocentos mil e partir. É
assim que funciona? Eu quero que esta Casa, Deputado Fábio Macedo,
apure essa questão que houve com o Deputado Levi Pontes. E eu espero
que esta Casa não seja mais uma vez ridicularizada, mais uma vez, sendo
motivos de chacota, que se agacha para governo, porque a verdade é essa,
o Deputado Levi Pontes está protegido pelo governo, pelo PCdoB que
não tomou nenhuma providência com ele, mas soube mandar para o olho
da rua um acusado de Timon, mas também não soube mandar para o olho
da rua o parceiro do Deputado Levi Pontes, que é o superintendente de
Articulação Política, lá da região do Baixo Parnaíba. Então, eu realmente
quero que esta Assembleia, nas suas atribuições legais que lhe cabem, tome
uma providência. Eu, daqui a pouco, volto, Deputado Rogério Cafeteira,
para falar sobre a saúde, Deputada Nina, do Estado que foi hoje notícia
nacional, mais uma vez, essa gestão do governo, a saúde péssima, tudo
péssimo no governo sendo motivo de chacota nacional. Obrigada a todos.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Parecer nº 073/2017 da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania. Em discussão. Em votação. Os deputados e as deputadas que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À promulgação.
Requerimento nº 234/2017, de autoria do Deputado Sérgio Frota, Sessão
Extraordinária com urgência, mas o autor está ausente, fica transferido
para amanhã. A mesma coisa também o requerimento 235/2017, de autoria
da Deputada Graça Paz, Sessão Extra, urgência. Em discussão. Em votação.
Os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento nº 236/2017, de autoria do Deputado Júnior
Verde, congratulação. Está ausente. O requerimento nº 237 também do
mesmo autor está ausente, e o Requerimento nº 238 do mesmo está ausente.
O requerimento nº 239/2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney, está
ausente. Requerimento nº 240/2017, de autoria do Deputado Fábio Braga,
congratulação. Em discussão. Em votação. Os deputados e as deputadas
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 241/
2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso, congratulação. Em
discussão. Em votação. Os deputados e as deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 241/2017, de autoria
do Deputado Wellington do Curso. Congratulação. Em discussão. Em
votação. Os senhores deputados e senhoras deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 244/2017, de autoria
do Deputado Eduardo Braide, Sessão Especial. Em discussão. Em votação.
Os senhores deputados e senhoras deputadas que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimento nº 245/2017, de autoria do Deputado
Ricardo Rios, Congratulação. Em discussão. Em votação. Os senhores
deputados e senhoras deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento nº 246, 247, 248/2017 de autoria do Deputado
Adriano Sarney. Ausente. Fica para amanhã. Requerimento nº 249/2017,
de autoria do Deputado Bira do Pindaré. Congratulação. Eu pediria ao
Deputado Bira para também subscrever esse requerimento. Em discussão.
Em votação. Os senhores deputados e senhoras deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 250/2017, de autoria
do Deputado Wellington do Curso. Congratulação. Em discussão. Em
votação. Os senhores deputados e senhoras deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 251/2017, de autoria
do Deputado Wellington do Curso. Congratulação. Em discussão. Em
votação. Os senhores deputados e senhoras deputadas que aprovam
permaneçam como estão, aprovado. Requerimento nº 255/2017, de autoria
do Deputado Júnior Verde. Ausente. Requerimento nº 257/2017, de autoria
do Deputado Eduardo Braide. Sessão Extraordinária de urgência. Em
discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Deferido o Requerimento nº 252/
2017, de autoria do Deputado Júnior Verde. Inclusão para amanhã.
Requerimentos nº 258, 259, 261, 262, 263, 264/2017, de autoria do
Deputado Wellington do Curso; Requerimento nº 260/2017, de autoria do
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Deputado Adriano Sarney; Requerimento nº 265/2017, de autoria do
Deputado Paulo Neto. Requerimento nº 266/2017, de autoria do Deputado
Hemetério Weba. A pedido do Deputado Fábio Macedo, quero registrar a
presença do vereador Marquinhos, DEM - São Luís, que o vereador sinta-
se em casa.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos.
Partido Verde. Deputado Rigo Teles. Declina. Bloco Parlamentar
Democrático. Líder Vinicius Louro. Declina. Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão, Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES – Senhor
Presidente, vou usar o tempo por 10 minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Com a palavra, o deputado Levi Pontes por 10 minutos.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa, senhores deputados
e senhoras deputadas, tribuna, Plenária, membros da imprensa, TV e
Rádio Assembleia. Senhor Presidente, subo a esta tribuna extremamente
indignado com as calúnias, as difamações, o desvirtuamento da deputada
Andréa Murad, que nenhum direito tem de se dirigir à minha personalidade,
à minha dignidade, à minha moral, ao legado que trago nas minhas costas de
honradez, por uma mensagem cifrada, gravada de pessoas de má fé, de má
índole. Eu gostaria e vamos, graças à deputada Andréa, ter a oportunidade
de na Justiça, porque ela me denunciou, que eu tenha o direito democrático
e republicano de me defender e de defender a minha honra e a honra da
minha família. Agora eu gostaria, deputada, que V. Ex.ª se preocupasse
mais com V. Ex.ª, com a sua família, já que são rés de processos criminais.
Sua família e V. Ex.ª são acusadas também, sim, senhora, de terem recebido
dinheiro espúrio, ilícito.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Deputado Sousa
Neto, quando V. Ex.ª puder, me dê um aparte, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES - De ter recebido
dinheiro espúrio na sua campanha, já comprovado pelo Ministério Público.
Comprovadamente V. Ex.ª terá o direito de se defender e não é para mim,
mas para o povo do Maranhão. Vamos aguardar o processo. Espere,
deputada, deixe-me falar, porque não lhe dei a palavra, tenha educação
como eu tenho com todos. Eu lhe ouvi! Vamos respeitar este Parlamento,
o Regimento não permite que V. Ex.ª abra a boca aqui sem eu lhe permitir.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Deputado, quando
V. Ex.ª puder, me dê um aparte.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES - E V. Ex.ª,
deputada Andréa, quebrou aqui, desde o primeiro dia que entrou nesta
Casa, e vai lá para a Comissão de Ética também acusando os outros de
ladrão, de assassino e de criminoso. Está na Taquigrafia e vou entrar com
esse processo na Justiça. V. Ex.ª vai ter que provar que o governador do
Estado do Maranhão é ladrão, é bandido, que a senhora disse aqui e está
gravado. Agora, V. Ex.ª vai provar e eu vou provar se eu recebi um grama de
peixe, se eu recebi algum, V. Exa. vai provar na Justiça porque isso que te
sobra, é o sarcasmo, é a falta da ética, é falta do decoro parlamentar, eu não
respondo processo de desfalque de trezentos milhões na operação sermão
dos peixes, V. Exa. é que responde a sua família, minha família por 60 anos
teve mandato, nunca houve uma acusação, como não há contra mim, a não
ser essa que a senhora tem, que a senhora quer se nivelar com todo mundo,
tirar carta de alforria...

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Não tem
porque V. Exa. nunca foi nada...

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES – Não lhe dei
autorização, a senhora não pode falar aqui, só depois do seu tempo, agora
a palavra está comigo e tem que ser respeitada neste Parlamento. Isto aqui
é um Parlamento democrático onde as pessoas têm os seus direitos e têm
os seus deveres, portanto eu não quero aqui me nivelar com pessoas que
aproveitam para tentar igualar aquilo que suas práticas, nós não temos
essa prática, porque não temos esse histórico político, não temos esse
passado político, não temos esse presente político de vir usando a vida
toda dilapidando o patrimônio público como está sendo feito e vocês vão
ter o direito de se defender na Justiça, como eu, eu quero agradecer a nobre
deputada pelas denúncias que eu terei o maior prazer de me defender, eu
terei e os juízes terão e os promotores que provem, em algum momento, se
eu recebi um grama de peixe para qualquer município, com desvios de
dinheiro de Chapadinha ou de quem quer que seja. O que houve é falácia,
é traição, são pessoas que usam de má-fé para aparecer aqui nesta tribuna,
que nunca trouxeram uma emenda, uma lei, um projeto de lei propositivo
que venha melhorar esse Maranhão, que venha tirar esse Maranhão de
onde se encontra há muitos anos, como um dos piores Estados da Federação.
Que venha resgatar a nossa história, que venha colocar este Maranhão
onde ele merece, que seja um Estado que seja do povo, devolver esse
Estado para o povo do Maranhão. E não termos o que nós temos. Nós
temos uma história a respeitar, nós temos um Estado, que é um dos mais
ricos desse País, com os índices de pobreza, com os IDHs horríveis,
mortalidade materno infantil, índice de criminalidade, como se jogava bola
com cabeça de gente, é isso é que nós temos vergonha. Nós temos vergonha
é de muita coisa errada que aconteceu nesse Maranhão, e querem aqui não
me atingir, querem atingir é o Governador do Estado, porque pertenço ao
seu partido, porque tenho a honra e o prazer de defender esse Governo
sério, este governo dinâmico, este governo que está mostrando o caminho
que todos nós queremos. Portanto, Deputada, ilustre Deputada Andréa
Murad, não é a oposição aqui que vai nos dobrar. Não é a oposição aqui
que vai demitir Secretários. Não é a oposição aqui que vai expulsar deputado
de partido, que não me diz respeito. Deixa a comissão de ética julgar. Deixa
a justiça me chamar. E a senhora vai ter que provar local, dia e hora em que
eu recebi peixe, ou alguém ligado a mim. Aqui V. Ex.ª faz acusação a não sei
quem que a senhora chamou de parceiro meu.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Eu?

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES – A senhora.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – O Senhor
que chamou ele de parceiro...

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES – Eu não lhe dei
a palavra, Deputada. Será que a Senhora não tem respeito à Casa e nem a
seus colegas? Que parceiro é esse. Pode ser até o Ricardo Murad. Pode ter
sido o Ricardo Murad, que é meu amigo, que eu pedi para ele. Então a
Senhora vai provar. Não vai incriminar mais outras famílias nessa lama,
não, Deputada. Aqui a Senhora tem o direito como todos os queridos
amigos da oposição. Nós somos, sim, democratas, republicanos e
respeitamos o direito da minoria e nós temos um ambiente saudável com
todos. Se a Senhora não tem ética, se a Senhora não tem respeito aos seus
colegas, nós temos. A oposição aqui eu tenho o maior respeito do mundo.
Coisa que a Senhora tem com nenhum de nós. Então se recolha a sua
oposição e não queria “parelhar” a Senhora ou quem quer que seja aos
deputados e ao povo deste Estado. Nós temos melhorado todos os índices
deste Estado. Ninguém é perfeito, Sousa Neto, ninguém! Temos erros,
temos falhas, mas vamos corrigir. Ninguém aqui é Deus. Tem muita coisa,
nós temos pouco mais, não chegamos a quatro meses de governo. E nós
vamos agora querer resolver tudo que aconteceu em 40 anos? A nossa
atitude é mostrar o caminho certo. E temos metas, objetivos e vamos
seguir, porque não é à toa, Deputado Othelino, que o nosso Governador é
o mais bem avaliado deste País, porque temos hoje 836 obras em andamento
neste Estado. Não é à toa que pagamos, a partir deste mês de maio, o
melhor salário para professor deste País e o segundo ou terceiro para a
Polícia Militar. Porque temos o avanço, embora ainda complicado, na
saúde, através dos hospitais macrorregionais. Não é à toa que temos o
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programa da força estadual, que é o show de bola. A oposição pode não
gostar, mas vai ter que engolir, porque a estatística está aí, mostrando a
diminuição da mortalidade materna e da mortalidade infantil. Segurança
pública, que tanto vejo falar, nós temos investido maciçamente e vamos
duplicar o contingente da polícia, inclusive já colocamos 2.500, promovemos,
compramos viatura, armamento, carros, motos, coletes protetores,
treinamentos. Nós vamos, sim, melhorar este estado. Só um minuto, Senhor
Presidente, do nosso tempo. Então, Senhor Presidente, o nosso governo
tem se espalhado com IEMAs, com colégio de tempo integral, com Mais
Asfalto, a Escola Digna, a reforma das escolas velhas. Em todas as áreas,
nós temos, sim, progresso, e é por isso que este governo é respeitado pelo
País afora, é copiado em seus programas como o Bolsa Escola, que é um
sucesso, tem mais de um milhão de crianças recebendo. Isso não está no
querer da oposição, isso é programa de governo, deputada Graça Paz. O
nosso governo já cumpriu com quase 60% do que prometeu em praça
pública, e isso queira ou não queira, nós cumprimos e vamos cumprir
100% de tudo aquilo que nós prometemos. Volto a dizer, principalmente
a esta galeria, existem erros, falhas, mas nós estamos aqui para ajudar a
governar com a democracia, o nosso governo está aberto por meio de todos
os mecanismos legais, ouvindo o povo, ouvindo esta Casa, audiências
públicas, tudo que se fizer necessário para que a gente trabalhe dentro da
honra, da dignidade, da transparência e, acima de tudo, em defesa daqueles
que mais precisam, daqueles que se encontram no processo de desigualdade
social. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado, Senhor Presidente, pela
tolerância. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Bloco Parlamentar Independente.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Presidente,
eu gostaria de usar o Tempo da Liderança, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Pelo Tempo da Liderança, deputada Andrea Murad.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, eu declino o tempo do nosso bloco. Eu só peço, e já
havia falado com o Bráulio, para abrirem o Plenarinho, eu só peço para o
pessoal ir descendo, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – O Plenarinho já esta preparado para V. Ex.ª. Deputada
Andréa Murad, seis minutos pelo partido com direito a aparte. Depois,
por cinco minutos, pela liderança, sem direito a apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Já cumprimentei a todos, TV Assembleia, galeria. Eu peço
que vocês entrem no meu Facebook para verem o vídeo do deputado Levi
Pontes, fazendo acordo para pegar o peixe da região de Chapadinha. E que
ele mesmo... vocês viram, não é? “Parceiro”, o parceiro é dele. De quem é
o parceiro? Parceiro é o superintendente, lá da região de Chapadinha, do
governo. Eu não estou aqui, deputada Graça Paz, inventando absolutamente
nada, estou falando simplesmente a mais pura verdade. A questão é que o
deputado tem que fazer seu papel, eu estou fazendo o meu papel, porque
eu não acho decente o roubo. Porque é roubo. Ou seja, você pega um
dinheiro de uma prefeitura, da Prefeitura de Chapadinha onde o prefeito
compra peixe e aí ele diz que a Sua Excelência, o senhor prefeito, tem uma
cota que deu para ele e que ele vai mandar para Santa Quitéria e São
Benedito. Ele de onde? Ele é prefeito para mandar os peixes comprados
pela Prefeitura? Eu estou mentindo em quê? Fui eu que chamei de ‘parceiro’
um funcionário do Governo do Estado? A gravação está lá. Ele disse uma
coisa nesta tribuna que tinha comprado peixe com dinheiro próprio, na
hora que ele saiu daqui ele deu uma entrevista, que era uma licitação que o
prefeito tinha feito, nem ele sabe o que ele fala. Completamente perturbado.
Sinceramente, eu tenho muita pena, deputado Levi Pontes, de V. Exa. está
passando por essa situação, inclusive passou uma semana sem aparecer
neste Plenário envergonhado, mas eu tinha que falar isso na sua frente,
porque não sou mulher de falar por trás. Eu falo na frente. Falo o que eu
acho. V. Exa. nunca teve processo, então V. Exa. nunca foi nada! Sabe o que

é nada? Nunca foi nada. Aí eu quero saber cadê as certezas que V. Exa. diz
que houve. Eu quero saber se eu fui condenada em alguma coisa. Perseguição
quem sofre, deputado Levi Pontes, é deputado de oposição que está aqui
todo dia brigando com o governo e aí o governador persegue, porque não se
pode falar as barbaridades que fazem com a população. Perguntem para
qualquer parlamentar de oposição se ele tem direito a Emendas para mandar
para seus municípios, para as suas bases? V. Exa. recebe, deputado
Wellington? Não recebe. Deputado de Oposição aqui não recebe nada.
Recebe “cacete”! Só que eu não me calo. Eu não me calo e não tem quem vá
fazer com que eu me cale. Enquanto não aprenderem que o que sai da
minha boca é de mim, vão continuar escutando, escutando até aprender.
Por exemplo, ele fala tanto do meu pai. Meu pai não sabe nem quem é ele.
Meu pai falou assim: ‘Sei, Pontes de Aguiar’, que é o pai dele, mas ele, ele
não sabe. Então, são coisas que eu, como deputada, deputado Wellington,
não vou concordar jamais. Se eu fosse aqui narrar todos os bombardeios
que já sofri, mas acredito na Justiça, a Justiça está sendo feita. Quero saber
cadê a prova que encontraram do meu pai, como V. Exa. cansou de subir
nesta tribuna. Eu não respondi, porque V. Exa. para mim é insignificante.
Apenas por isso. Então, agora vou falar de um assunto sério, que eu acho
que até a região de vocês pode ser um pouco prejudicada, porque esse
assunto é um assunto até ridículo de a gente tratar. Isso vai ser tratado na
Comissão de Ética, que eu espero que esta Assembleia tenha vergonha e
puna este deputado. Mas como é da base do Governo e o Governo tem a
maioria, talvez minha gente não aconteça nada, nada. Mas o que eu puder
fazer fora daqui eu vou fazer, porque isso é uma vergonha. Mas, sim, não
sei se vocês viram, hoje, Deputada Graça Paz, o drama no hospital Adelson
Sousa Lopes, ao lado ali da Vila Luizão, da UPA da Vila Luizão. E aí eu falo
com muita autoridade realmente, Deputado Levi Pontes, da saúde. V. Exa.
era presidente da Comissão de Saúde e é hoje. V. Exa. não aceita uma visita
no hospital do Governo, porque quando eu solicito, quando eu peço,
vamos à Comissão apurar tal denúncia porque eu sei que existe. Vocês
acham que ele aceita ir? Tudo negado, tudo negado. Então voltando à
questão lá do hospital. O que aconteceu? Hoje saiu no Bom Dia Mirante
e depois saiu na Globo News Nacional. Flávio Dino tem pavor do que sai
em nível nacional. Está envolvido até o pescoço na lava jato. Está
desesperado. Era o rei da moralidade, agora é o rei da corrupção. Pegou
sacolinha de dinheiro. Então o que  acontece. o que fizeram no hospital da
Vila Luizão? Simplesmente... e aí eu vou falar para vocês o antes que eu
conheço. Antes, Deputado Alexandre, era assim, segunda você marcava
ortopedia e mais outra área; terça uma outra especialidade, quarta outra,
quinta outra, sexta outra. Isso era o que acontecia no governo anterior, na
gestão do meu pai, Ricardo Murad. E as consultas não demoravam,
Deputado Alexandre, sete dias para acontecer. Você marcava aqui, até sete
dias depois você era chamado. Agora, quilômetros de gente passando noite
e madrugada para ser atendido no próximo mês, para pegar uma senha e
gente comprando senha. E querem que eu ache isso normal? Querem que
eu ache, Deputada Graça Paz, que isso é normal de acontecer? Diminuíram
funcionários, diminuíram médicos e o Secretário, covarde, em vez de,
Deputada Graça, assumir  os erros junto com o Governador, porque, ou
seja, saiu na mídia nacional, aí ele foi demitir os diretores. Será que não é
autonomia que ele não dá para os diretores? Será que não é estrutura que
ele não deu para os diretores trabalharem? Aí, para salvar a pele, ele
demitiu os diretores. Como se isso fosse melhorar a vida da população de
vocês que, inclusive, tenho certeza que muitos atendem lá. Não. O Carlos
Lula. Olhem a declaração do Carlos Lula: “quanto à situação registrada no
hospital Adelson de Sousa Lopes na Vila Luizão, destinava uma semana
para distribuição de 1.500 senhas para o agendamento  de consultas do
mês subsequente. São inaceitáveis as circunstâncias da unidade na manhã
desta segunda-feira, os três diretores da unidade foram afastados”. Ele
não sabe o que acontece na gestão dele? Na secretaria que ele administra?
Ele só soube, deputado Wellington, porque saiu na rede nacional? Então
este governo é pior do que eu pensava. Aí nós paramos para analisar as
coisas e vemos a gravidade do que é. Vocês veem e assistam, podem
assistir, tem no meu Facebook, as pessoas, senhoras idosas de 70 anos lá
sentadas, esperando a sua vez para ver se vai conseguir a senha. Só que a
senha não é o charuto, porque a senha do Flávio Dino para receber o
dinheiro da propina na Lava Jato era charuto. Ele chegou lá na Odebrecht,
que temo setor da propina, aí sabe a senha que deram para o governador?
Charuto. Ele chegou lá e disse “charuto” para pegar a malinha do dinheiro
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para ele. Sabem qual era o nome dele lá na Odebrecht? Senhor Cuba. Então
é este é o governador de que ele estava falando, que é maravilhoso, o rei da
moralidade, mas que é o rei da corrupção, deputado Wellington. É engraçado
quando o deputado Levi Pontes estava na tribuna, eu vi diversos deputados
rindo dele, até os deputados amigos dele, do mesmo lado, porque é ridícula
a defesa que ele faz dele mesmo e do governo. Então, é este governo que
nós estamos, deputada Graça, aqui combatendo diariamente. Há quanto
tempo eu venho falando sobre o que acontece nos hospitais? Há quanto
tempo eu chamo para me acompanharem no Carlos Macieira? Que as
pessoas chegam lá com ventilador nas mãos, aí acham que é mentira.
Então, se é mentira, por que a Comissão de Saúde não vai lá? Vocês não
concordam comigo? O Hospital da Vila Luizão, e não adianta, porque é
inegável, as pessoas podem falar aqui o que quiserem, mas a população, os
moradores de lá sabem o caos em que aquilo se encontra, Deputado
Wellington. É desumano, deputado Wellington, nós podemos, se eu tenho
uma dor na perna, se eu tenho alguma coisa, eu posso pagar para ir me
atender na mesma hora e V. Ex.ªs também podem. O povo pode? O Estado
que devia cuidar do povo, ele cuida? Ele não cuida, ele não cuida da sua
gente, ele não cuida das pessoas, ele destruiu o que ele encontrou, tanto
que falta e até tão difícil a gente discutir às vezes com pessoas que não
sabem nem o que existia, mas o povo sabe na saúde o que existia. Quantas
UPAs existem nesta cidade? Foram construídas por quem? Hospitais? O
Hospital Carlos Macieira que hoje, deputado Rogério, até exames de
imagens são perdidos. Você vai lá fazer o seu exame e na hora que vai pegar
não tem mais, você tem que repetir. Que loucura é essa?! Que absurdo é
esse?! Será que acham justo fazerem isso com as pessoas? Será que é justo
deixar um dia na semana, um dia na semana não, um dia no mês para as
pessoas marcarem suas consultas para o mês subsequente. O secretário de
Saúde acha normal. O Secretário Lula, volte para o seu posto, aqui na
Assembleia. Não tem condições de ser secretário de Saúde, porque do
mesmo jeito que o secretário Lula não deu condições para os diretores dos
hospitais trabalharem, o Governador não dá a ele, oportunidade de trabalhar,
chance de conseguir trabalhar. Aquilo é muito mais complexo do que as
pessoas imaginam. Aquilo não é brincadeirinha, deputado Levi Pontes,
que V. Ex.ª acha que é medico, entende alguma coisa, gestão é diferente de
medicina, tá? Existe uma diferença, gestão/administração/médico. E que eu
não sei ainda quem é o corajoso para se consultar com o senhor. Então, eu
realmente queria para o secretário Carlos Lula, procurar resolver essa
questão da Vila Luizão, deputado Rogério, não só, até porque nós
conseguimos ter um diálogo e o secretário Lula algumas vezes realmente
resolveu alguns problemas. Então, eu, mesmo deputada de oposição, quero
muito que o secretário Lula se compadeça com a questão da Vila Luizão,
não só demitindo os diretores como ele fez, mas que ele resolva o problema,
que ele coloque lá para marcar de volta como era para as pessoas. Segunda,
tal especialidade, terça, outra, se for para marcarem daqui a sete dias as
pessoas se consultarem pelo menos até sete, não no mês seguinte, no mês
seguinte a pessoa pode estar morta. Então, eram estas as minhas. Eu
espero que isso seja, deputado Rogério, para o secretário Lula um aviso
muito sincero da minha parte, sem nada contra ele. Mas quero que ele
resolva isso para o bem da população. Então, eu como deputada de oposição
cumpro o meu papel aqui,  que é fiscalizar, que é denunciar o que o governo
faz. O governo, o que até para vocês ter noção, falam, ah, Não apresenta
projetos. Presidente Humberto, até o Dia da Poesia que o deputado Adriano
apresentou o governador vetou. Imagina um projeto meu, Presidente! Não
passa nem nesta Casa, eu tenho vários, se quiser eu apresento aqui amanhã,
V. Ex.ª sabe. Então, emendas parlamentares, quero até deixar claro para os
meus municípios e para a população que eu destino, eu faço todo o processo
para onde vai, para cada área vai as emendas. Vocês acham que o governador
me dá? Não. Só se eu ficasse muda, calada, obedecesse e sim senhor aqui
para ele, isso ele não vai ter de mim. Então, eram estas as minhas palavras.
Eu espero realmente que o secretário Lula reveja a situação não só do
hospital da Vila Luizão como do restante, das UPAS, dos hospitais que
estão sucateados, não só em São Luís como no interior. Obrigada a todos.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Não há orador inscrito.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Nada mais a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

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

Presidente  Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edilázio Júnior.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores Deputados:
Adriano Sarney, Ana do Gás, Bira do Pindaré, César Pires, Edilázio Júnior,
Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca Primo, Graça
Paz, Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo
Cunha, Max Barros, Professor Marco Aurélio, Raimundo Cutrim, Roberto
Costa, Sousa Neto, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores
Deputados: Alexandre Almeida, Andréa Murad, Antônio Pereira, Cabo
Campos, Doutor Levi Pontes, Edson Araújo, Fábio Macêdo, Glalbert
Cutrim, Hemetério Weba, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Rafael
Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sérgio
Vieira, Stênio Rezende, Valéria Macêdo e Vinícius Louro. O Presidente
declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do resumo
da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado, do expediente encaminhado à
publicação e concedeu a palavra aos Deputados César Pires, Fábio Braga,
Wellington do Curso, Léo Cunha, Bira do Pindaré e Eduardo Braide.
Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia anunciando que não havia
“quórum” regimental para apreciar a matéria que ficou transferida para a
próxima Sessão Ordinária. Na forma do Art. 113 do Regimento Interno,
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os
Requerimentos nºs: 244/17, de autoria do Deputado Eduardo Braide; 245/
17, do Deputado Ricardo Rios; 246, 247 e 248/17, de autoria do Deputado
Adriano Sarney; 249/17, do Deputado Bira do Pindaré; 250/17, de autoria
do Deputado Wellington do Curso; 252 e 255/17, de autoria do Deputado
Júnior Verde. No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador
inscrito. No tempo dos Partidos ou Blocos o Deputado Júnior Verde
ocupou a Tribuna pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão e o
Deputado Wellington do Curso falou pelo Bloco Parlamentar Independente.
No Expediente Final não houve orador inscrito. Nada mais havendo a
tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e
aprovado, será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel,
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 24 de abril de 2017.

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

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

Primo.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores Deputados:
Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César Pires,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio
Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Humberto Coutinho, Júnior
Verde, Léo Cunha, Max Barros, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles,
Roberto Costa, Sousa Neto, Sérgio Frota, Stênio Rezende, Vinícius Louro,
Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores Deputados: Adriano
Sarney, Alexandre Almeida, Andréa Murad, Doutor Levi Pontes, Edilázio
Júnior, Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar de Maranhãozinho, Nina
Melo, Rogério Cafeteira, Sérgio Vieira e Valéria Macêdo. O Presidente em
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exercício, declarou aberta a Sessão: “Em nome do povo e invocando a
proteção de Deus”. Em seguida, ouviu-se a leitura do texto bíblico, do
resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado e do seguinte expediente:
Proposta de Emenda Constitucional nº 01/2017, de autoria do Deputado
Júnior Verde, que altera o § 12 do artigo 24 da Constituição do Estado do
Maranhão. Projetos de Lei nºs: 071/17, de autoria do Deputado Wellington
do Curso, que institui o Cartão Acessibilidade para pessoa com deficiência;
072/17, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que cria a “Semana
para Sensibilização e Defesa da Educação Inclusiva de Alunos com
Necessidades Educacionais Especiais”, no ensino público e privado do
Maranhão; 073/ 17, do Deputado Raimundo Cutrim, que considera de
Utilidade Pública a “Companhia Folclórica e Cultural Encanto do São
Cristóvão”, com sede no Município de São José de Ribamar; 074/17,
Deputado Stênio Rezende, que altera dispositivo da Lei nº 7.992 de 22 de
outubro de 2003, que autoriza o Governo do Estado do Maranhão a doar
imóvel à Ordem dos Advogados do Brasil – Secção do Maranhão; 075/17,
da Deputada Francisca Primo  dispondo sobre a criação do Programa
“Pro-Meninas’; 076/17, que estabelece a obrigatoriedade de realização do
exame de oximetria de pulso em todos os recém-nascidos; 077/17, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade
de se garantir às gestantes de alto risco o internamento em hospitais da
rede privada, com custeio pelo Estado, no caso  de  constatada a falta  de
leitos em hospitais da rede pública e se tratar de deslocamento iguais ou
superior a 200 quilômetros; 078/17, de autoria do Deputado Wellington
do Curso,  que dispõe sobre a obrigatoriedade do servidor da Secretaria de
Estado da Saúde, informar à Vara da Infância, da Juventude e de Violência
Doméstica, ocorrência que envolva a criança, o adolescente ou o idoso com
indício de maus-tratos; 079/17, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, dispondo sobre a divulgação dos nomes dos responsáveis
administrativos e dos médicos responsáveis pelas chefias de plantão nas
entradas principais e de acesso ao público dos hospitais, casas de saúde,
prontos-socorros e ambulatórios localizados no Maranhão; Requerimentos
nºs: 210/17, de autoria do Deputado Eduardo Braide, solicitando que seja
realizada uma Sessão Solene no dia 01 de Junho de 2017, em comemoração
aos 40 anos do Coral de São João; Requerimentos nºs: 11/17, do Deputado
Wellington do Curso, encaminhando Mensagem de Congratulações ao
Senhor Natalino Salgado, parabenizando-o pela sua posse como membro
da Academia Nacional de Medicina; 212/17, do Deputado Wellington do
Curso, no mesmo sentido ao Procurador de Justiça Senhor Eduardo Jorge
Heluy Nicolau, parabenizando-o pela sua eleição como Corregedor-Geral
do Ministério Público do Estado do Maranhão, no biênio 2017-2019; 213/
17, ainda do Deputado Wellington do Curso, solicitando que seja justificada
sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas entre os dias 28 de março a
07 de abril do ano em curso, tendo em vista a sua participação no Programa
de Intercâmbio Parlamentar, Suíça/Holanda;-- 214/17, do Deputado Stênio
Rezende, solicitando que seja votado em regime de urgência, em Sessão
Ordinária, o Projeto de Resolução Legislativa que concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Senador José Agripino Maia; 215/17, do Deputado
Eduardo Braide, encaminhando Mensagem de Aplausos e Congratulações
ao Coral São João, que comemorou 40 anos de fundação no dia 10 de abril;
Indicações nºs: 519 e  520/17, do Deputado Júnior Verde, ao Secretário de
Estado de Desenvolvimento Social, Senhor Neto Evangelista, solicitando
a perfuração de poços artesianos nos Povoados Estaca Zero e Igarapé
Grande, do Município de Penalva; 521/17, do Deputado Cabo Campos,
ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino solicitando
que seja promovido Post Morte o Sargento PM Ozienne Silva Queiroz,
falecido no dia 14 de março do ano em curso; 522/17, do Deputado Cabo
Campos, ao Governador do Estado do Maranhão, solicitando que seja
construído um condomínio para os militares da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros, na área do Parque Independência, no São Cristóvão, nesta
Cidade; 523/17, do Deputado Edivaldo Holanda, ao Diretor-Presidente da
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, Senhor  Davi de
Araújo Telles, solicitando a recuperação asfáltica das Ruas Alameda Mearim,
Consul Adelino Silva, Paulo de Assis Marquesine, bem como da Avenida
Matos Carvalho e Travessa do Rio Pimenta, todas localizadas no Bairro
Olho D’Água, nesta Capital; 524/17, do Deputado Júnior Verde, ao
Governador do Estado do Maranhão, com encaminhamento para o Secretário
de Estado da Educação, Senhor Felipe Camarão, para que realize a

implantação de um Centro de Educação de Tempo Integral no Município
de Afonso Cunha; 525/17, do Deputado Wellington do Curso, ao Secretário
da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, Senhor
Artur Cabral, solicitando a ampliação do serviço travessia, nos Munícipios
de São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa; 526/17, do
Deputado Wellington do Curso, ao Secretário de Saúde, Senhor Carlos
Lula, solicitando a realização de capacitação de profissionais na área da
saúde perante o atendimento às pessoas com deficiência. Não havendo
mais matéria para leitura, o Presidente encaminhou o expediente lido à
publicação e concedeu a palavra aos Deputados Bira do Pindaré, Francisca
Primo, Rigo Teles, Júnior Verde, Cabo Campos e Wellington do Curso. O
Deputado Bira do Pindaré defendeu a criação de uma Frente Parlamentar
em defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Em seguida a Deputada
Francisca Primo discorreu sobre a exploração sexual de adolescentes e
sobre as consequências nefastas desse fato para condição feminina e para
sociedade, defendendo os direitos da mulher e a igualdade de condições.
Por sua vez, o Deputado Rigo Teles elogiou a gestão do Prefeito da cidade
de Mirador, que segundo o Parlamentar tem desenvolvido um excelente
trabalho no Município. Na Tribuna o Deputado Júnior Verde defendeu a
necessidade de fortalecimento dos Conselhos Tutelares bem como a
proteção dos direitos das crianças e adolescentes. No seu turno o Deputado
Wellington do Curso discorreu sobre a 11ª Reunião do Parlamento
Amazônico que acontecerá na cidade de Imperatriz. Por sua vez, o Deputado
Rafael Leitoa relatou sua alegria em relação a implantação do IEMA da
cidade de Timon, elogiando o Programa Escola Digna e destacando o
grande investimento que o Governador Flávio Dino vem fazendo na
educação. Por fim, o Deputado Professor Marco Aurélio defendeu a criação
da Capelania Penitenciária. Esgotado o tempo regimental destinado ao
Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, e a
pedido do Deputado Wellington do Curso, determinou que fosse feita a
verificação do “quórum”, quando constatou-se a presença dos Senhores
Deputados: Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca
Primo, Glalbert Cutrim, Humberto Coutinho,  Léo Cunha, Max Barros,
Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Roberto Costa, Sérgio Frota, Sousa Neto,
Stênio Rezende, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio, em
número de 26 (vinte e seis). Confirmada a existência de “quórum” o
Presidente deu prosseguimento à Ordem do Dia anunciando a votação em
único turno do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
em redação final ao Projeto de Emenda Constitucional nº 002/2016, de
autoria do Deputado Júnior Verde, que acrescenta o § 2º ao Artigo 252 da
Constituição Estadual, para assegurar a equidade de acesso aos Conselheiros
Tutelares. Este parecer foi aprovado e o Projeto de Emenda Constitucional
encaminhado à Sanção Governamental. Em primeiro turno, regime de
prioridade o Presidente anunciou a discussão e votação do Projeto de Lei
nº 010/2017, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa
Estadual de Apoio à Pavimentação das Vias Públicas Municipais (Programa
Mais Asfalto), com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania e da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e
Controle. Este projeto foi encaminhado à votação pelo Deputado Eduardo
Braide, que se manifestou contrariamente a sua aprovação. Sendo o mesmo
aprovado contra os votos dos Deputados Max Barros, Sousa Neto, Eduardo
Braide e Wellington do Curso. Também em primeiro turno, regime de
prioridade, o Plenário aprovou o Projeto de Lei nº 129/2016, de autoria do
Deputado Edson Araújo, que dispõe sobre a gratuidade da expedição de
Carteira de Identidade Estudantil para alunos de Escolas Públicas da Rede
Estadual de Ensino, com parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania e da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e
Controle. Em primeiro turno, sob regime de tramitação ordinária, foram
aprovados os Projetos de Resolução Legislativas nºs: 036/2016, de autoria
do Deputado Professor Marco Aurélio, que concede Medalha de Mérito
Legislativo “Manuel Beckman”  ao Tenente-Coronel PM George Silva
Cavalcante; 037/2016, do mesmo autor, que concede o título de Cidadão
Maranhense ao Senhor Carlos Hermes Ferreira da Cruz; 040/2016, de
autoria dos Deputados Doutor Levi Pontes, Rigo Teles e Stênio Rezende,
dispondo sobre a concessão da medalha Manuel Beckman ao Juiz de
Direito Sebastião José Lima Bonfim e 033/2016, de autoria do Deputado
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Edson Araújo que concede a Medalha do Mérito Legislativo “João do
Vale” ao Grupo de atores da Comédia Pão Com Ovo. Todos os Projetos de
Resolução receberam pareceres favoráveis da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. Em seguida foram aprovados os Requerimentos nºs:
188/2017, de autoria do Deputado Stênio Rezende, solicitando que seja
submetido ao regime de urgência, para discussão e votação em uma Sessão
Ordinária, o Projeto de Resolução Legislativa que concede a Medalha do
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao magistrado Sebastião Joaquim
Lima Bonfim; Requerimento nº 196/2017, de autoria do Deputado Edson
Araújo, solicitando que seja submetido ao regime de urgência, para discussão
e votação em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente
Sessão, o Projeto de Lei nº 129/2016, de sua autoria; Requerimento nº 198/
2017, de autoria do Deputado Edson Araújo, solicitando que seja submetido
ao regime de urgência, para discussão e votação em Sessão Extraordinária,
o Projeto de Resolução Legislativa nº 033/2016, de sua autoria;
Requerimento nº 202/2017, de autoria da Deputada Ana do Gás, solicitando
que seja enviada Mensagem de Congratulações pela passagem do
aniversário da Cidade de Coroatá; Requerimento nº 204/2017, de autoria
do Deputado Edson Araújo, com Mensagem de Congratulações aos
Prefeitos e Presidentes das Câmaras dos Municípios de Porto Franco,
Timbiras, Rosário, Coroatá, Colinas, Codó, Santa Quitéria do Maranhão,
Bacabal, Vitória do Mearim, Pedreiras, Morros, Grajaú e Riachão pela
passagem de seus respectivos aniversários de fundação.  Foram ainda
aprovados os Requerimentos nºs: 205/2017, de autoria do Deputado Fábio
Braga, encaminhando Mensagem de Congratulações à Seccional do
Maranhão da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pela passagem dos
seus 85 anos de existência e efetiva atuação; 208/2017, de autoria do
Deputado Eduardo Braide ao Excelentíssimo Presidente da República
Federativa do Brasil, Senhor Michel Temer, em nome da população
maranhense, manifestando repúdio à forma como o Governo Federal vem
tratando a situação das obras de duplicação da BR 135. O Requerimento nº
209/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde ficou transferido para a
próxima Sessão Ordinária devido a ausência do autor em Plenário.  Sujeito
à deliberação da Mesa foi deferido o Requerimento nº 207/2017, de autoria
do Deputado Rigo Teles solicitando que seja justificada sua ausência das
Sessões Plenárias realizadas no período de 29 de março a 06 de abril do
corrente ano, em virtude de viagem ao exterior representando a Assembleia
Legislativa no evento de Intercâmbio Parlamentar, conforme ofício
encaminhado à Presidência desta Casa. Na forma do Art. 113 do Regimento
Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os
Requerimentos nºs: 210/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide;
211, 212 e 213/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso e 214/
17, do Deputado Stênio Rezende. No primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito, assim como não houve indicação
dos líderes para falar no tempo destinado aos Blocos e Partidos, nem
oradores inscritos no Expediente  Final. Nada mais havendo a tratar, a
Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada, será
devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 11 de abril de 2017. Deputado Othelino Neto -
Presidente, em exercício. Deputada Francisca Primo - Primeira Secretária,
em exercício. Deputado Stênio Rezende - Segundo Secretário.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA; REALIZADA AOS VINTE   DIAS DO
MÊS DE ABRIL DE 2017, ÀS OITO HORAS E TRINTA MINUTOS
NA SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIN “ DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
DEPUTADO JÚNIOR VERDE - PRESIDENTE E RELATOR
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
DEPUTADO SOUSA NETO
DEPUTADO LÉO CUNHA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 002/2017 - Emitido ao Projeto de Lei nº 023/2017,

que Dispõe sobre o monitoramento eletrônico de apenados no âmbito do
Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado Alexandre Almeida
RELATOR: Deputado JÚNIOR VERDE
DECISÃO:  Parecer favorável, aprovado por unanimidade nos

termos do voto do Relator.

PARECER Nº 003/2017 - Emitido ao Projeto de Lei nº 031/2017,
que Dispõe sobre a doação de produtos apreendidos nos termos que
especifica.

AUTORIA: Deputado Wellington do Curso
RELATOR: Deputado JÚNIOR VERDE
DECISÃO:  Parecer favorável, aprovado por unanimidade nos

termos do voto do Relator.
Sala das Comissões Deputado”Léo Franklin” da Assembléia

Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de abril de 2017.

Silvana RobertaAlmeida
Secretária de Comissão

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 391 / 2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em
conformidade com o disposto no Regimento Interno e considerando
indicação da Liderança do Partido Verde.

RESOLVE:
NOMEAR os Deputados Hemetério Weba e Edilázio Junior como

membros titular e suplente  da Comissão Permanente de Ética .
Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís – MA, 24 de abril  de 2017. Deputado Humberto Coutinho
- Presidente. Deputado Ricardo Rios - Primeiro Secretário. Deputada
Nina Melo - Quarta Secretária

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 392 / 17

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o art. 92, § 1º do Regimento Interno, combinado com
disposto no Requerimento nº 227/17, de autoria do Deputado Professor
Marco Aurélio;

RESOLVE:

Convocar SESSÃO SOLENE, a ser realizada no dia 03 de maio
de 2017, as 11:30  minutos, em comemoração ao centenário de instalação
do Banco do Brasil no Maranhão .

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

em 24 de abril de 2017. Deputado Humberto Coutinho - Presidente.
Deputado Ricardo Rios - Primeiro Secretário. Deputada Nina Melo -
Quarta Secretária.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Resolução Legislativa n.º 015/2017, aprovado nos seus
turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 816/2017

Conceder Título de Cidadão Maranhense ao Senador
José Agripino Maia
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Art. 1º - Fica concedido Título de Cidadão Maranhense ao Senador
José Agripino Maia, natural da cidade de Mossoró, estado do Rio Grande
do Norte.

Art. 2º - esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de sua
publicação.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, EM 20 DE ABRIL DE 2017. Deputado
HUMBERTO COUTINHO – Presidente. Deputado RICARDO RIOS
– Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO RESENDE – Segundo Secretário.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Resolução Legislativa n.º 037/2016, aprovado nos seus
turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 817/2017

Conceder Título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Carlos Hermes Ferreira da Cruz.

Art. 1º - Fica concedido Título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Carlos Hermes Ferreira da cruz, Vereador do Município de Imperatriz –
MA, natural da cidade de Oeiras, Estado do Piauí.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que
a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida.

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

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

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

HUMBERTO COUTINHO
Presidente

CARLOS ALBERTO FERREIRA
Diretoria de Comunicação

PODER LEGISLATIVO

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário LegislativoNúcleo de Suporte de Plenário

RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, EM 20 DE ABRIL DE 2017. Deputado
HUMBERTO COUTINHO – Presidente. Deputado RICARDO RIOS
– Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO RESENDE – Segundo Secretário.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Resolução Legislativa n.º 040/2016, aprovado nos seus
turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 818/2017

Conceder Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Juiz de Direito Sebastião Joaquim
Lima Bonfim.

Art. 1º - É concedida Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Juiz de Direito Sebastião Joaquim Lima Bonfim, Membro
da Magistratura do Estado do Maranhão.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, EM 20 DE ABRIL DE 2017. Deputado
HUMBERTO COUTINHO – Presidente. Deputado RICARDO RIOS
– Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO RESENDE – Segundo Secretário.
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