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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16/04/2018 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16.04.2018

I - PARECERES EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM REDAÇÃO FINAL - ÚNICO TURNO

1. PARECER Nº 122/2017, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI  Nº 049/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO,. “QUE DISPÕE SOBRE
A OBRIGATORIEDADE DE AS EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVIÇOS DE TELEFONIA, DE TV A CABO, DE CARTÃO DE
CRÉDITO E SIMILARES MANTEREM EM SUAS PÁGINAS NA
INTERNET LINK PRÓPRIO QUE POSSIBILITE AO CONSUMIDOR
REALIZAR A SUSPENSÃO OU O CANCELAMENTO DO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VIA INTERNET.
RELATOR DEPUTADO DOUTOR LEVI PONTES.

2. PARECER Nº 123/2018, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 267/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOSIMAR MARANHÃOZINHO,. QUE INSTITUI O
POLO MARANHENSE DE FORTALECIMENTO DA CADEIA
PRODUTIVA DO ABACAXI, NOS MUNICÍPIOS DE TURIAÇU E
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, NO ESTADO DO
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  RELATOR
DEPUTADO ANTONIO PEREIRA.

II – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

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

III – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

4. REQUERIMENTO Nº 150/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA DISPENSADO DOS TRÂMITES
REGIMENTAIS E VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA, EM
SESSÃO ORDINÁRIA, O PROJETO DE LEI Nº 076/2018, DE SUA
AUTORIA, QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO “DIA
ESTADUAL DO JOVEM CRISTÃO ASSEMBLEIANO”.

5. REQUERIMENTO Nº 151/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
PARNARAMA, PELA PASSAGEM DO SEU 68º (SEXAGÉSIMO
OITAVO) ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE ABRIL DO CORRENTE
ANO.

6. REQUERIMENTO Nº 152/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
COLINAS, PELA PASSAGEM DO SEU 127º (CENTÉSIMO
VIGÉSIMO SÉTIMO) ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE ABRIL DO
CORRENTE ANO

7. REQUERIMENTO Nº 153/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA CONSTITUÍDA UMA
COMISSÃO ESPECIAL PARA NO PRAZO DE 120 DIAS,
ACOMPANHAR A PROBLEMÁTICA DAS ENCHENTES PARA A
PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA IMEDIATA NOS MUNICÍPIOS
MARANHENSES.

IV - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

8. REQUERIMENTO Nº 148/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A MESA,
QUE SEJA RETIRADO DE TRAMITAÇÃO O PROJETO DE LEI Nº
064/2018, DE SUA AUTORIA. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO. (1ª
SESSÃO).

9. REQUERIMENTO Nº 154/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO PEDIDO DE
INFORMAÇÕES AO GOVERNADOR FLÁVIO DINO, SOBRE O
COMITÊ DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO A
INUNDAÇÕES NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO,
CRIADO PELO DECRETO Nº 31.536 DE 11/03/2016.

10. REQUERIMENTO Nº 155/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOSIMAR MARANHÃOZINHO, REQUER DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA
NAS SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 12 A
15/03/2018, CONFORME ATESTADO MÉDICO.

11. REQUERIMENTO Nº 156/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANDRÉA MURAD, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA NAS SESSÕES
PLENÁRIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 02 A 06/04/2018,
CONFORME ATESTADO MÉDICO.

12. REQUERIMENTO Nº 157/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DA SESSÃO
PLENÁRIA REALIZADA NO  DIA 05/04/2018, POIS ENCONTRAVA-
SE REPRESENTANDO ESTE PODER NA ASSINATURA DE
DECRETOS PARA A CRIAÇÃO DE UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO EM BRASÍLIA/DF.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 16/04/2018 – SEGUNDA-FEIRA

PRIORIDADE  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003/18, de autoria

do Poder Judiciário, enviado através da Mensagem nº 520/18, que acrescenta
dispositivo à Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código
de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão).

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 082/18, de autoria do Senhor Deputado

Max Barros, que acresce o § 2º, no artigo 21, da Lei nº 5.594, de 24 de
dezembro de 1992, que institui o imposto sobre propriedade de veículos
automotores (IPVA), e dá outras providências.
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2. PROJETO DE LEI Nº 083/18, de autoria do Senhor Deputado

Max Barros, que dispõe sobre a obrigatoriedade de transmissão ao vivo,
por meio da internet, no Portal da Transparência, do áudio e vídeo dos
processos licitatórios realizados pelos órgãos e entidades da Administração
Pública Direta e Indireta do Estado do Maranhão e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 084/18, de autoria do Senhor Deputado
César Pires, que considera de Utilidade Pública, o Conselho Cultural
Comunitário do Anjo da Guarda, com sede e foro no Município de São
Luis-MA.

4. PROJETO DE LEI Nº 085/18, de autoria do Senhor Deputado
Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública, o Coral de São João,
com sede e foro em São Luis-MA.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 079/18, de autoria do Senhor Deputado

Wellington do Curso, que proíbe o reboque de veículos para municípios
diferentes do que foi apreendido ou emplacado.

2. PROJETO DE LEI Nº 080/18, de autoria do Senhor Deputado
Edivaldo Holanda, que considera de Utilidade Pública a Fundação Cultural
Pastor José Romão de Souza.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 023/18,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que concede o título
de cidadã maranhense a Senhora Luiza Leite Bruno Lobo.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 078/18, de autoria do Senhor Deputado

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

ORDINÁRIA 4ª  E  ULTIMA  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 076/18, de autoria do Senhor Deputado

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

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

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

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 12 DE ABRIL DE 2018.

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

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

Maranhãozinho.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Eduardo

Braide.

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

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (lê texto bíblico e ata) – Ata lida,
Senhor Presidente.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO – (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.
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PROJETO DE LEI Nº 082 / 18

Acresce o § 2º, no artigo 21, da Lei n.º 5.594, de 24 de
dezembro de 1992, que institui o imposto sobre a
propriedade de veículos automotores (IPVA), e dá
outras providências.

Art. 1º - Fica acrescido o § 2º, no artigo 21, da Lei n.º 5.594, de 24
de dezembro de 1992, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 21. Do produto da arrecadação do imposto, incluídos os
acréscimos correspondentes, 50% (cinquenta por cento)
constituirão receita do Estado e 50% (cinquenta por cento) do
Município onde estiver licenciado, inscrito ou matriculado o
veículo.
§ 1º A Secretaria de Estado da Fazenda providenciará o estorno
da importância indevidamente repassada ao Município, em
função da repartição do indébito.
§ 2º Do produto da arrecadação do IPVA pertencente ao Estado,
o percentual de 20% (vinte por cento), será destinado para a
manutenção e conservação da malha viária estadual, estabelecidos
anualmente na Lei Orçamentária.”

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO

“MANUEL BECKMAN”, em 27 de março de 2018. - Max Barros -
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A Lei n.º 5.594, de 24 de dezembro de 1992, que instituiu o
imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, no rastro
da intenção do legislador, visou estabelecer no Maranhão o início da reforma
tributária em face da então noviça Constituição da República Federativa
do Brasil, sobretudo atender a expectativa existente na sociedade maranhense
com vistas a vivenciar uma distribuição mais equitativa da renda aos
municípios.

O contribuinte, esperava, com o advento da Lei n.º 5.594/92, o
estímulo à atividade econômica de molde que o aumento da arrecadação e
sua efetiva distribuição equitativa entre os municípios revertesse em obras
de infraestrutura e de serviços comunitários em prol do Estado do Maranhão.

As rodovias constituem um meio fundamental para a mobilidade
das pessoas. Todo mundo sem exceção se beneficia de uma ou de outra
forma de sua existência. Mesmo aqueles que pouco usam as estradas,
recebem seus benefícios indiretamente, uma vez que boas rodovias facilitam
a entrada e saída de mercadorias, alimentos, remédios, roupas, jornais e
revistas. Além disso, não se pode esquecer que as estradas bem conservadas
impulsionam o turismo, principalmente, dentro do nosso Estado, cheio de
riquezas e belezas naturais.

Fato é que nossas estradas estaduais carecem de maior atenção do
governo estadual no que tange à conservação. Constantemente, nós, como
representantes do povo, somos instados pela população local clamando
por melhorias nas rodovias que ligam os diversos municípios de uma
determinada região, eis que uma rodovia em mau estado de conservação
apresenta reflexos econômicos negativos apreciáveis para os usuários,
quando comparados com uma estrada em bom estado, quais sejam:

Consumo de Combustível                                     Acréscimo de até 58%
Custo Operacional dos Veículos                           Aumento de até 40%
Índices de Acidentes                                              Elevação em até 50%
Tempo de Viagem                                                     Acréscimo de até 100%

Fonte: DER/PR 2008

No ano de 2017 a arrecadação do IPVA (Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores) no estado do Maranhão, incluindo
o principal, multas, juros e dívida ativa foi de R$ 434.568.360,00
(quatrocentos e trinta e quatro milhões, quinhentos e sessenta e oito mil e
trezentos e sessenta reais). Conforme estabelece o artigo 21, da Lei n.º
5.594/92, 50% (cinquenta por cento) do produto da arrecadação do IPVA
pertencem ao Estado e, consequentemente, o restante é destinado ao
município em que estiver registrado, matriculado ou licenciado o veículo.
Isso vale dizer que do produto da arrecadação anual do IPVA, R$
217.284.180,00 (duzentos e dezessete milhões, duzentos e oitenta e quatro
mil e cento e oitenta reais), pertencem ao Estado, constituindo-se em
recursos livres do tesouro, cuja aplicação é estabelecida anualmente na Lei
Orçamentária.

Importante frisar que não se trata de mera crítica ao governo
estadual, mas sim de apresentar mecanismos para a solução desse problema,
que é grave, haja vista que compromete o desenvolvimento econômico das
regiões e, obviamente, põe em risco a segurança dos usuários ante a ameaça
de acidentes automobilísticos em virtude do trânsito em rodovia com
estado precário de conservação. Além disso, tal manutenção não se limita
tão somente a tapar os buracos, ou a remediar as falhas mais evidentes que
apresentam as estradas, já destruídas por falta de conservação.

Em vista disso, atendendo apelo da população, apresento o
presente projeto de lei que acresce o § 2°, no artigo 21, da Lei n.º 5.594, de
24 de dezembro de 1992, que passa a vigorar com a seguinte redação, ou
seja, estabelecendo que do produto da arrecadação do IPVA pertencente ao
Estado, 10% (dez por cento), será destinado para a conservação de rodovias
estaduais, estabelecidos anualmente na Lei Orçamentária.

Por outro lado, alvitra ressaltar, que o projeto de lei em comento
não incide em inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, isto é,
que não está inquinado por ofensa à iniciativa privativa do Poder Executivo,
porquanto não gera despesas e sim apenas ordena um recurso financeiro já
existente no tesouro estadual, disciplinando a destinação de parte dele
para investimentos em obras de infraestrutura viária.

Assim, estreme de dúvidas a relevância desta matéria, razão pela
qual, tenho certeza que contarei com o apoio integral dos nobres
parlamentares com assento nesta Casa Legislativa, aprovando sem ressalvas
este projeto de lei.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 27 de março de 2018. - Max Barros -
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 083 / 18

Dispõe sobre a obrigatoriedade de transmissão ao
vivo, por meio da Internet, no Portal da
Transparência, do áudio e vídeo dos processos
licitatórios realizados pelos órgãos e entidades da
Administração Pública Direta e Indireta do Estado
do Maranhão e dá outras providências.

Art. 1º - As sessões dos processos licitatórios realizados pelos
órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta e Indireta
devem ser transmitidas ao vivo, por meio da internet, e gravadas em áudios
e vídeo, no Portal da Transparência do Estado do Maranhão, sendo
devidamente arquivadas pelo período de até 05 (cinco) anos.

Parágrafo único. O disposto nesta Lei não se aplica aos certames
realizados por meio de pregões eletrônicos na internet.

Art. 2º - A transmissão ao vivo deve abranger os procedimentos
de:

I – abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à
habilitação dos licitantes;

II – verificação da conformidade de cada proposta com os
requisitos do edital; e

III – julgamento e classificação das propostas de acordo com os
critérios de avaliação do edital.

Art. 3º - O descumprimento da lei resultará em multa ao gestor ou
Secretário Estadual responsável pelo processo, no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais) por cada licitação não transmitida.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO

“MANUEL BECKMAN”, em 27 de março de 2018 - Max Barros -
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A ampliação do acesso às informações públicas e da transparência
dos atos estatais é uma conquista da democracia brasileira, pois reforça os
meios de exercício da cidadania, permitindo um maior controle social sobre
o Estado.

Nesse sentido, um dos processos estatais que ainda demanda um
aperfeiçoamento dos seus níveis de transparência é o de licitações públicas,
certames nos quais ainda pairam muitas suspeitas exatamente pela falta de
um instrumento normativo que amplie o acesso da sociedade aos seus
documentos, o que permitiria uma maior fiscalização social.

Sendo assim, apresento este projeto de lei que determina que
todos os entes públicos responsáveis por processos licitatórios sejam
obrigados a transmitir ao vivo, via Internet, no Portal da Transparência do
Estado do Maranhão, o áudio e o vídeo dos certames licitatórios.

A partir deste projeto, a sociedade poderá acompanhar a tramitação
desses processos e verificar se os preceitos estabelecidos na Lei das
Licitações estão sendo cumpridos.

Nos termos do art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal de
1988, compete privativamente a União Federal editar normas gerais sobre
licitação, isto significa que somente a União pode editar normas que
regulamentem as licitações e contratos administrativos, sendo que aos
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estados e municípios remanesce a competência para legislar sobre
procedimentos administrativos, sendo a divulgação on line dos certames
da licitação exatamente um deles.

Ressalta-se que a transmissão ao vivo das licitações atende o
artigo 37 da Constituição Federal, que estabelece que a administração
pública seguirá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.

Entretanto, tenho a devida cautela de excluir dessa obrigação as
compras que são feitas por meio de plataformas virtuais, tais como os
Pregões Eletrônicos. Essa medida teria um custo praticamente nulo para
as entidades licitantes, pois bastaria dispor de uma câmera acoplada a um
computador conectado à Internet para que se atendesse a essa nova
disposição legal, que traria uma enorme ampliação da transparência nas
licitações públicas.

Diante do exposto, peço o apoio aos nobres Parlamentares desta
Casa para a aprovação deste Projeto de Lei.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 27 de março de 2018 - Max Barros -
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 084 / 18

Considera de Utilidade Pública O Conselho Cultural
Comunitário do Anjo da Guarda com sede e foro no
Município de São Luís - Ma, no Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica Considerada de Utilidade Pública O Conselho
Cultural do Anjo da Guarda, com sede e foro no Município de São Luís, no
Estado do Maranhão.

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

PLENÁRIO DEPUTADO GERVÁSIO SANTOS, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 11 de ABRIL de 2018. -
CÉSAR PIRES - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 085 / 18

Considera de Utilidade Pública o Coral São João

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública o Coral São João
(CNPJ: 11.790.110/0001-10), com sede e foro na Rua das Flores, nº 209,
Centro, São Luís – MA, CEP: 65010-230.

Art.2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO

“MANOEL BECKMAN”, em 28 DE MARÇO DE 2018. - EDUARDO
BRAIDE - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 150 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder (art.
163, inciso III), requeiro a V. Exa. que, após ouvido o Plenário, seja
dispensado dos tramites regimentais e votado em regime de urgência, em
sessão ordinária, o Projeto de Lei nº 076/2018, que dispõe sobre a instituição
do “Dia Estadual do Jovem Cristão Assembleiano”.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís – MA, em 11 de abril de 2018. - Edivaldo Holanda - Deputado
Estadual - PTC

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 16.04.18
EM: 13.04.18

REQUERIMENTO Nº 151 / 18

Senhor Presidente,

Requeiro a Mesa, conforme preconiza o art. 148 do Regimento
Interno, que seja encaminhado Mensagem de Congratulações à
população do município de Parnarama, pela passagem de seu 68º
(sexagésimo oitavo) aniversário no dia 10 de abril do corrente ano.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. -
São Luís, 11 de abril de 2018 - DEPUTADO SÉRGIO FROTA – PSDB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 16.04.18
EM: 13.04.18

REQUERIMENTO Nº 152 / 18

Senhor Presidente,

Requeiro a Mesa, conforme preconiza o art. 148 do Regimento
Interno, que seja encaminhado Mensagem de Congratulações à
população do município de Colinas, pela passagem de seu 127º (centésimo
vigésimo sétimo) aniversário no dia 10 de abril do corrente ano.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. -
São Luís, 11 de abril de 2018 - DEPUTADO SÉRGIO FROTA – PSDB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 16.04.18
EM: 13.04.18

REQUERIMENTO N° 153 / 18

Senhor presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro que após aprovação do Plenário, seja constituída uma comissão
especial para, no prazo de 120 dias, acompanhar a problemática das
enchentes para prevenção e assistência imediata nos municípios
maranhenses.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12 de abril de 2018. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 16.04.18
EM: 13.04.18
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REQUERIMENTO Nº 154 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 158, inciso VII cD c art. 160 do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro de
Vossa Excelência, que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado PEDIDO
DE INFORMAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Governador Flávio
Dino, sobre o Comitê de Prevenção e Acompanhamento a Inundações no
âmbito do Estado do Maranhão, criado por meio do Decreto nº 31.536, de
11 de março de 2016, como seguem abaixo:

1. Quais as ações efetivadas pelo Comitê desde sua criação até
hoje?

2. Que seja encaminhada a esta Casa cópia do mapeamento de
áreas dos municípios do Estado com maior risco de inundações;

3. Que sejam encaminhadas a esta Casa cópias dos planos
preventivos e de contingência para a redução da vulnerabilidade das
comunidades de risco.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 11 DE ABRIL DE 2018. - EDUARDO
BRAIDE - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 16.04.18
EM: 13.04.18

REQUERIMENTO Nº 155 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Regimento Interno deste Poder, Requeiro a Vossa
Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja justificada minha ausência
das Sessões Legislativas no período de 12 a 15/03/2018, conforme atestado
médico em anexo.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 11 de abril de 2018. - JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO – PR - 2º VICE-PRESIDENTE

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 16.04.18
EM: 13.04.18

REQUERIMENTO Nº 156 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder, requeiro
a V. Exa. que, após deliberação da Mesa, seja justificada a minha ausência
às sessões plenárias referente ao período de 02 a 06 de abril do ano em
curso, conforme atestado médico anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís – MA, em 09 de abril de 2018. - ANDREA MURAD - Deputada
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 16.04.18
EM: 13.04.18

REQUERIMENTO Nº 157 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exª. que seja justificada a minha ausência da sessão plenária
realizada no dia 05 de abril  do corrente ano, onde representei esta Casa na

assinatura de decretos para criação de unidades de conservação em Brasília
- DF.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 11 de abril de 2018. - ADRIANO SARNEY -
Deputado Estadual – PV - 3° Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 16.04.18
EM: 13.04.18

INDICAÇÃO N° 237 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a vossa excelência que, depois de
ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Governador
do Estado, o Sr. Flávio Dino, com cópia para o Ministro de Direitos
Humanos, o Sr. Gustavo do Vale Rocha, para que disponibilize com
maior brevidade possível, a entrega do “kit de Conselho Tutelar”, para
incentivo e fortalecimento do Conselho Tutelar do município de
Buriticupu, neste estado.

Considerando que é de suma importância promover e fortalecer a
atuação dos Conselhos Tutelares, é que se busca o fornecimento de
equipamentos fundamentais para assegurar condições adequadas ao
exercício das suas funções, garantindo a recepção da totalidade das
demandas que atentam contra a criança e o adolescente.

Sabe-se que no Brasil, atualmente, existem cerca de 5.956 Conselhos
Tutelares, criados através do Estatuto da Criança e do Adolescente,
possuindo a função precípua de zelar pela garantia e defesa dos direitos
das crianças e adolescentes. Destarte, embora a sua existência esteja prevista
em lei, muitos conselhos padecem com a falta de estrutura, não conseguindo,
por vezes, conceder atendimento satisfatório e adequado às diversas
situações de violações dos direitos infanto-juvenis, em razão da presente
limitação.

Assim, o Programa de Equipagem de Conselhos Tutelares da
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República promove o
fortalecimento da atuação desses órgãos por meio da destinação de
equipamentos hábeis, quais sejam: um automóvel; cinco computadores;
uma impressora multifuncional; um refrigerador e um bebedouro, para
auxiliar no trabalho com crianças e adolescentes em condição de
vulnerabilidade social, valorizando as ações voltadas para essa garantia.

Tem-se que a medida visa operacionalizar o atendimento,
concedendo qualidade e facilidade aos conselheiros, constituindo um
supedâneo para o desempenho das suas funções, garantindo maior
acessibilidade às ocorrências, com vistas a incluir o referido município
entre os destinatários dos equipamentos fornecidos por meio do programa
em apreço. Isto posto, e visando enaltecer as funções primordiais contidas
no ECA, é que se torna fundamental do atendimento da presente
proposição.

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

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

INDICAÇÃO Nº 240 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao setor
competente a implantação de uma unidade do Viva na região da Cidade
Operária, município de São Luís.
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Esta indicação atende às demandas de toda a população que habita

a região da Cidade Operária e bairros adjacentes, tendo em vista que a
região possui uma grande densidade populacional. Verifica-se assim que a
área necessita de uma unidade do Viva Cidadão a fim de fortalecer o
exercício da cidadania, facilitando o acesso da comunidade a ações de
qualidade na prestação de serviços públicos, o que justifica a apresentação
da presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de abril de 2018. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 241 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, a fim de que determine ao setor
competente que seja viabilizada a reforma do Farol do Saber no município
de Miranda.

O Farol do Saber é um importante mecanismo com o objetivo de
facilitar o acesso à cultura e educação nos municípios maranhense, ocorre
que o localizado em Miranda não possui condições físicas para
funcionamento. Desta forma, visando levar mais este mecanismo para a
difusão cultural e educacional no município, julga-se de acentuada
importância a reforma e revitalização do Farol do Saber em Miranda, o que
justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de abril de
2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 242 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão,
o Senhor Flávio Dino, para que determine ao setor competente a
implementação do Programa Mais Asfalto no Jardim Lisboa, Recanto dos
Signos e Residencial São Paulo, todas as localidades no município de São
Luís, próximo aos hospitais do Servidor e Socorrão II e Supermercado
Matheus na Cidade Operária.

Os residentes nas comunidades elencadas vêm enfrentando grandes
dificuldades em seu deslocamento diário frente ao estado das vias, o grande
número de buracos compromete até mesmo o trânsito de ambulâncias na
região. Desta forma, em razão das condições em que se encontra a malha
asfáltica, busca-se com a presente indicação que seja levado à população
os benefícios do programa do governo estadual Mais Asfalto, visando
assim garantir o pleno deslocamento dos que transitam pela área garantindo
acesso aos hospitais e a mobilidade dos moradores do bairro.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de abril de
2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 243 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação

seja encaminhada ao Secretário Municipal de Obras, Habitação, Serviços
Públicos e Urbanismo de São José de Ribamar, Sr. GLAUBER MIRANDA
GARRÊTO, solicitando a recuperação asfáltica das ruas e avenidas da Vila
Kiola, no município de São José de Ribamar/MA.

A presente indicação é oriunda de solicitação dos moradores da
região, que estão sendo prejudicados em razão dos inúmeros transtornos
causados pelas péssimas condições das ruas da Vila Kiola, localizado
próximo a MA 201, zona rural de São José de Ribamar.

Trata-se de um bairro predominantemente carente, que necessita
de algumas intervenções urgentes, destacando-se a precária infraestrutura
viária da região. Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na
qualidade de vida dos moradores do aludido bairro, solicitamos a
pavimentação asfáltica das ruas da Vila Kiola, que encontram-se com uma
grande quantidade de buracos e erosões que causam contratempos e
dificultam a trafegabilidade e o acesso de pedestres, meios de transporte,
principalmente no período chuvoso.

A implantação de uma melhor infraestrutura viária no bairro irá
oferecer mais segurança, bem como contribuirá para uma melhora
significativa nas condições de vida da população que residem na Vila Kiola,
justificando a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 11 de abril de 2018 – JUNIOR VERDE – Deputado
Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 244 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Senhor Secretário de
Estado do Desenvolvimento Social, Francisco de Oliveira Júnior,
solicitando que seja feita parceria da secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social com a entidade Seja Digital que é constituída
pelas operadoras Vivo, Tim, Claro e Algar, vencedoras da licitação n°002/
2014-SOR/SPR/CD-ANATEL, fornecendo todo o apoio na construção
de estratégias para serem distribuídos os kits digitais gratuitamente a famílias
de baixa renda.

Esta parceria é importante, haja vista que o desligamento do sinal
digital ocorreu no dia 28 de março do ano em curso, e a Seja Digital tem a
meta de garantir que 93% dos domicílios estejam aptos a receber o sinal
digital, distribuindo aos beneficiários inscritos no Cadastro Único para
Programas Sociais-CadÚnico conversores digitais gratuitos, que garantem
a recepção do sinal digital.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luis, 10 de Abril de 2018. - Neto Evangelista - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 245 / 18

Senhor Presidente

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador
Flavio Dino, solicitando que determine a Secretaria de Infra Estrutura a
adoção de providencias no sentido da recuperação asfáltica da MA –006,
no trecho que liga o município de Grajaú: a Formosa da Serra Negra,
Fortaleza dos Nogueiras a BR - 230, o qual possui uma extensão de 204
quilômetros.

A referida solicitação, justifica-se pela necessidade de melhorar a
trafegabilidade da população dessa região, pois esses municípios reúnem
uma população de aproximadamente 110 mil habitantes e, tem nessa
rodovia uma importante via de acesso as demais cidades da região sul do
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Estado, que é grande recebedora da produção agropecuária, agrícola e
comercial desses municípios. Assim, à necessidade de urgência na
recuperação asfáltica nesse trecho da MA-006, já que irá favorecer a
condição de trafegabilidade para a população dessa região.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO MARANHÃO, 11 de abril de 2018. - RIGO TELES - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 246 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, depois de ouvida
a Mesa, que seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, Flávio Dino, solicitando-lhe que decrete situação
de emergência e calamidade pública nos municípios de Tuntun, Marajá do
Sena, Trizidela do Vale e Pedreiras, que estão sendo castigados pelas fortes
chuvas que se abateram sobre aqueles municípios, possibilitando a execução
de ações de socorro e assistência humanitárias às populações atingidas e
restabelecendo os serviços essências.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do palácio Manuel Beckman,
em 11 de abril de 2018. - RIGO TELES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 247 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao senhor Governador do Estado Dr. Flavio Dino de
Castro e Costa, solicitando providências junto ao Senhor Secretário de
Estado de Desenvolvimento Social - SEDES, Sr. Francisco Oliveira Junior,
para que seja liberado o Restaurante Popular, para as pessoas afetadas nos
municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale, afetadas com as fortes chuvas
nos referidos municípios.

A referida indicação se faz pertinente, devido à calamidade que os
habitantes desses municípios estão passando, que nos últimos dias vem
sofrendo com as fortes chuvas, deixando ruas e avenidas completamente
tomadas pelas águas.

Plenário Deputado NAGIB HAICKEL, do palácio “MANUEL
BECKMAN”, em 10 de abril de 2018. - Dep. Estadual FÁBIO MACEDO
- Vice-Presidente

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO – Expediente lido,
Senhor Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Oradores inscritos no Pequeno Expediente. Transferido de ontem
Deputado Bira do Pindaré. Deputado Júnior Verde. Senhores deputados,
não temos, neste momento, oradores inscritos no Pequeno Expediente.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Eu me inscrevo,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Rafael Leitoa, inscrito por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Othelino, senhoras e senhores deputados,
presentes, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor
Presidente, apenas para registrar e ratificar o convite por mim já feito, aqui
nesta tribuna, sobre a audiência pública que ocorrerá hoje às 15h, no
Plenarinho da Assembleia Legislativa, onde iniciaremos o debate a respeito
da instituição do Pré-Comitê da Bacia do Rio Itapecuru. Esperamos que
com essa audiência, essa primeira audiência, esse primeiro debate
conseguiremos aqui iniciar o processo de criação do Pré-comitê. Do ponto
de vista institucional nós ainda não temos nenhuma manifestação do
Conselho Estadual dos Recursos Hídricos sobre a criação do comitê dessa
bacia. Assim como já temos o processo de discussão do rio Turiaçu e do
rio Preguiças, mas ainda, infelizmente, do rio Itapecuru não temos.
Esperamos que com esse debate a gente saia dali com propostas, com
encaminhamentos, porque também levaremos essa mesma discussão que
acontecerá hoje, às 15h, para o interior do estado do Maranhão. Vamos
fazer uma reunião, uma audiência no alto do Itapecuru, ali compreendendo
o município de Colinas, que já se predispôs em conversas com os gestores
locais. Ali também no município de Coroatá, onde compreende ali o Médio
Itapecuru e também pretendemos fazer uma Audiência Pública no município
de Rosário por ser ali feita a captação da água do rio Itapecuru para a sua
função mais nobre, que é o abastecimento da capital São Luís. Então,
senhor Presidente, essa audiência é de grande valia para o povo do estado
do Maranhão, sobretudo porque no meu ponto de vista o rio Itapecuru é
um dos rios mais importantes do nosso Estado, são mais 1.500 km de
extensão e precisamos aprender a gerenciar a nossa abundância que são os
recursos hídricos do estado do Maranhão. Talvez precisamos compartilhar
essas experiências e conhecer melhor essas experiências no estado do
Ceará, porque o Ceará gerencia seca e é um exemplo de instalação e de
criação de Comitê de Bacia de políticas de recursos hídricos. Nós temos a
sorte de ser um dos estados do Nordeste com maior abundância de água,
mas a gente ainda precisa fortalecer essa política. E fortalecemos por meio
dos comitês, fortalecemos por meio da efetiva execução do Fundo Estadual
de Recursos Hídricos e, obviamente, o comitê discute, vai dirimir os conflitos
existentes entre Poder Público usuário e a sociedade civil, eles têm essa
função principal, além de elaborar o Plano de Ação da Bacia, além de
instituir a Agência de Bacia, tudo isso preconizado na Resolução n.º 027,
do CONER. A Audiência será hoje, às 15h, no Plenarinho da Assembleia
Legislativa. E esperamos que com essa primeira audiência a gente consiga
fazer com que todo esse processo se inicie e finalize nos próximos 60 dias
onde formalizaremos esse pré-comitê enviando a proposta para o Conselho
Estadual de Recursos Hídricos. Após isso, esse pré-comitê terá a função
de fazer com que o prefeitos sejam signatários desse processo, até porque
a Bacia compreende 57 municípios, desses 57, 37, ao menos 40% do seu
território estão dentro da Bacia e precisamos instituir esse comitê. Muito
já se discutiu sobre o Rio Itapecuru, sobre o desmatamento, sobre
preservação, agora nós estamos discutindo enchente, nós estamos
discutindo as enchentes provocadas pelos nossos rios e se nós tivéssemos
um comitê já instalado, já atuante, com um plano de Bacia já delimitado,
com certeza, nós, talvez, poderíamos ajudar na prevenção porque, com
certeza, iríamos instituir áreas de ocupação, mas isso é outro debate bem
mais profundo e que, com certeza, com o comitê instalado, criado, a
garantia da participação da sociedade nesse processo de democratização
do uso da nossa água. Então, Senhor Presidente Othelino, este é um debate
que nós trazemos aqui durante toda nossa legislatura e informo aos senhores
que, no último dia 5 de abril, o Presidente Michel Temer, via decreto,
instituiu o Comitê da Bacia do Rio Parnaíba que foi outra luta que esta
Casa ajudou bastante e estamos agora ajudando na instituição do comitê da
Bacia do Rio Itapecuru. Esperamos fazer com que esse trabalho desperte
não só apenas esse comitê, mas os comitês que ainda precisam
principalmente deste aporte, dessa discussão, desse movimento catalisador
na instituição desse comitê. Então, Senhor Presidente, ficam todos os
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parlamentares convidados, ratificar o convite para a sociedade civil que
hoje, às 15h, no plenarinho da Assembleia Legislativa, faremos esta grande
discussão sobre a Bacia do Rio Itapecuru.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Roberto Costa, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, galeria, imprensa. Senhor
Presidente, eu subo a esta tribuna com o sentimento, Deputada Graça Paz,
de revolta, nós estamos vendo o Maranhão sendo castigado pelas chuvas,
as enchentes atingindo as cidades, destruindo os sonhos dos maranhenses,
são as pessoas que trabalharam a vida toda para construir casas, comprar
os móveis das suas casas, roupas, e da noite para o dia, elas perdem tudo
aquilo que conquistaram. Nesta Casa, já houve debates, já houve aqui
discursos no sentido de pedir uma atenção, inclusive da parte do Governo
do Estado, no sentido de dar assistência para todas as cidades que estão
sendo atingidas. E eu venho retratar aqui a nossa região ali do Médio
Mearim, que é atingida de forma violenta, no caso de Pedreiras, Trizidela,
Coroatá, a nossa cidade de Bacabal, que teve a sua grande cheia, em 2009,
e que foi, digamos assim, terra arrasada para toda a população. E agora,
mais uma vez, Bacabal está sendo atingida novamente, as famílias ribeirinhas
já começaram a sair das suas residências em razão da invasão da água do
Rio Mearim. Eu, há um mês, inclusive, quero aqui destacar, já tinha alertado
para essa situação, inclusive na cidade de Bacabal. E na época o nosso
querido Deputado Neto Evangelista era o Secretário de Ação Social do
Governo. Liguei para o Neto, ele colocou, inclusive, a estrutura da Secretaria
dele à disposição para o que precisasse a cidade de Bacabal. E a chuva não
tinha atingido ainda os níveis que atingiu agora. Fui a Bacabal, fiz uma
reunião na Câmara Municipal para alertar a situação. Cobrei da Prefeitura
um plano de emergência para atender a população ribeirinha, e a prefeitura
de Bacabal não fez absolutamente nada. Hoje a população está saindo das
suas casas sem ter apoio de um caminhão da Prefeitura de Bacabal. Estão
colocando as famílias nos ginásios esportivos ali da Vila São João sem
nenhuma condição de alimentação, de higiene, inclusive um apoio
psicológico, porque você está tirando as famílias das suas residências, das
suas moradias, são crianças, idosas e levam para um lugar que não tem o
mínimo de estrutura. E até agora a prefeitura não fez absolutamente nada.
O bairro Presídio é outro que está sendo atingido fortemente pela lama nas
casas. Tirando a chuva, a cidade de Bacabal, hoje, vive uma cidade de
terror, porque em todos os bairros de Bacabal é só buraqueira e lama. São
crianças morrendo nos hospitais de Bacabal por falta de atendimento, por
falta de medicação. Os postos de saúde nas comunidades não existem.
Apelamos aqui ontem para que o Governo possa ativar a sua estrutura.
Ontem a Bancada Federal do Maranhão em Brasília foi à Defesa Civil
Nacional, pedindo que a defesa nacional pudesse intervir urgentemente
nos municípios que estão sendo atingidos. A cidade de Bacabal, hoje quem
anda na cidade de Bacabal sabe exatamente o que estou falando, é uma
cidade completamente abandonada pelo senhor Prefeito, que é um senhor
conhecido como Senhor Zé Vieira. Mas que hoje não manda absolutamente
nada na Prefeitura, nem na rua ele consegue andar. A mulher dele, a senhora
Patrícia, esconde ele dentro de casa e não deixa ninguém ter acesso a ele. A
cidade hoje está entregue à sorte e o povo sofrendo de forma vergonhosa.
E para completar, Senhor Presidente, um dos maiores absurdos, nessa
situação trágica que a cidade vive de falta de infraestrutura, de falta de
saúde, de falta de educação, a Prefeitura simplesmente está fazendo uma
festa aniversário da cidade, gastando um milhão de reais para fazer uma
festa de aniversário, contratando bandas de fora do estado. Agora o absurdo
disso, porque eles estão priorizando a contratação de bandas em vez de
asfaltar a cidade? Porque eles estão priorizando festa de aniversário em
vez de levar merenda e medicação para os postos de saúde de Bacabal?
Simplesmente porque existe um esquema criminoso de desviar dinheiro da
prefeitura, comandado pela mulher do prefeito, a senhora Patrícia Vieira, e
o testa de ferro o senhor Zé Vieira, o senhor Jaime, que é o tesoureiro da
Secretaria de Educação. E ele é o organizador das festas, ele é que faz as
contratações das bandas. E para isso, na cara de pau dele e de dona Patrícia
Vieira, vendo que o povo está sofrendo com as chuvas, que o povo está
sofrendo com a falta de estrutura, simplesmente contrataram bandas no

valor de um milhão de reais. Quanto absurdo! Quanta irresponsabilidade
em uma cidade. E o prefeito que hoje, na verdade, é o Zé Banana da cidade,
que não apita em absolutamente em nada, é mandado pela mulher de forma
vergonhosa, deixa o povo sofrer. E nós vamos entrar, no Ministério Público,
denunciar esse absurdo para que suspenda esse contrato milionário de
contratação de banda. Porque não podemos admitir que a cidade esteja
sofrendo, o povo esteja na lama. E para encher os cofres dessas famílias
que se beneficiam com a Prefeitura de Bacabal, as famílias tradicionais, o
povo tenha que sofrer, o povo tenha que continuar passando vexame e
vergonha com a falta de infraestrutura naquela cidade. Na hora de dar um
caminhão para uma família sair do meio da água, pela enchente, não, a
prefeitura não tem. A Prefeitura de Bacabal não tem uma lancha para
percorrer o rio para dar apoio às famílias ribeirinhas e vem esses criminosos,
mais uma vez, com a única intenção de desviar dinheiro da Prefeitura, fazer
um contrato de um milhão para contratar banda em um período que a
cidade está passando, está sendo castigada por chuvas, por enchentes. A
cidade está completamente destruída. Por isso, Senhor Presidente, viemos
aqui, mais uma vez, trazer a nossa revolta, a revolta do povo de Bacabal
para que isso não aconteça. E vamos tomar as medidas cabíveis para
suspender esse contrato, que é de roubar o dinheiro do povo de Bacabal.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Edivaldo Holanda, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
Senhoras e Senhores do Comitê de Imprensa, galeria. Senhor Presidente,
quando o Prefeito Edivaldo assumiu a Prefeitura de São Luís encontrou
duas ambulâncias que prestavam serviços ao SAMU. Uma delas a Rede
Globo mostrou, no Jornal Nacional, sendo empurrada por moradores,
porque não tinham condições de trabalho. Então, o SAMU não tinha, na
verdade, o que o SUS exige de mínimo em ambulâncias para funcionar. E o
prefeito Edivaldo depois de pouco tempo, Deputado Jota Pinto, colocou
mais de 10 ambulâncias trabalhando nesta cidade. E agora, precisamente
nesta semana, entregou 10 novas ambulâncias para o SAMU. Isto é uma
notícia muito importante para nós em São Luís, porque um serviço que vai
ao encontro das necessidades da nossa comunidade carente, sobretudo. E
nós estamos aqui para fazer este registro muito especial. Parabenizar o
Secretário Lula Filho e o Prefeito Edivaldo por essa iniciativa, por dar
condições para que o SAMU possa fazer um trabalho com mais eficiência.
Esta era a primeira palavra, Senhor Presidente. A segunda palavra é dar
votos de boas-vindas ao nosso Deputado Jota Pinto, que é um político
importante desta ilha e deste Maranhão, e já prestou um serviço
extraordinário ao Estado quando passou por esta Casa anteriormente e um
grande serviço à nossa cidade de São Luís, como vereador. Hoje tem a sua
esposa, dona Concita, vereadora eleita de forma brilhante e que desenvolve
um trabalho importante nesta cidade. Um trabalho social da mais alta
importância e o Deputado Jota Pinto chega a esta Casa mais uma vez.
Prestou um serviço extraordinário na articulação política da Prefeitura de
São Luís, articulando com os vereadores, seus colegas, ex-colegas,
conhecedor profundo da Câmara Municipal. Então, Deputado Jota Pinto,
o seu retorno a esta Casa engrandece este Plenário e leva esperança aos
milhões de maranhenses, porque você sempre desenvolveu um trabalho de
extrema importância na direção dos que mais necessitam nesta cidade e
neste Estado. Seja bem-vindo. Muito obrigado, senhoras e senhores
deputados.

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

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados,
todos que nos ouvem pela Rádio e TV Assembleia, imprensa, plenário. Eu
venho aqui junto com as vozes dos que me antecederam nesses últimos
dias fazer coro a preocupação de milhares e milhares de maranhenses, de
nordestinos também que sofrem com as enchentes, nos últimos dias. Nós
temos que saber e sabemos disso, nós, nordestinos, que há dois ciclos
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climáticos muito diferentes um dos outro. O primeiro, ou qualquer ordem
que se coloque, trata-se da questão das enchentes, quando há um aumento
pluviométrico nas nossas comunidades, nas nossas cidades, no nosso
Estado, na nossa região, e também há aquele período de muita estiagem, o
período de seca em que há uma escassez de água e que afeta igualmente
principalmente as comunidades mais carentes que vivem a margem dos
rios, que vivem no sertão, que vivem na caatinga, que vivem no semiárido.
E nós entendemos que muito tem a contribuição humana para que esses
efeitos aconteçam. Eu entendo que boa parte dos meus discursos foram no
sentido de que a gente pudesse ter o direito de ir e vir garantido aqui, por
meio das malhas viárias do Estado do Maranhão, falei algumas vezes até
de se repensar essa malha viária do Estado do Maranhão e tenho visto que
não fiz insensatamente, fiz de uma sensatez que hoje vejo que muitos e
muitos maranhenses sofrendo por conta das questões e das estradas do
Maranhão. Eu estive recentemente vendo e pesquisando que boa parte do
Estado do Maranhão e também de alguns outros Estados, as estradas
estão padecendo por conta desse inverno que ainda vai se prolongar por,
pelo menos, um ou dois meses ainda, estradas como a MA-026 está
intrafegável, na região do Alto do Parnaíba, Tarso Fragoso e Balsas, regiões
que foram cortadas agora perto de Presidente Dutra em que a BR teve um
corte e fazendo com que naquele trajeto fosse impossível transitar e eu
entendo que a população tenha a muito reclamar, mas não dá só para
reclamar, nós temos que ser urgente e fazer com que as pessoas,
principalmente as mais carentes, sofram muito pouco nesse período. Nós
temos mais de 120, 150 municípios em alerta por conta das enchentes no
Estado do Maranhão, cidades como da minha região, Vargem Grande, Nina
Rodrigues, Itapecuru, regiões como a do Maracaçumé, do Marajá do Sena.
E principalmente agora as que estão não só batendo a porta como entrando
nas casas a agua que é a região de Bacabal, região de Tuntum, região de
Pedreiras, que fazem parte da região do Mearim. O Rio Mearim banha os
municípios localizados principalmente na região central maranhense. Estão
lá Trizidela, Bacabal, Pedreiras. E durante minha visita a Barragem do
Flores, eu estive lá. Eu e o Deputado Vinícius Louro perguntávamos a
questão da contenção da Barragem do Flores nessa questão de inundação
dessas cidades. Naquela época fizemos inúmeros ofícios para que pudesse
o DNOCS naquela época realizar os reparos necessários da Barragem do
Flores. Bacabal castigada, como disse o Deputado Roberto Costa há pouco.
Em 2009, quase 10 anos atrás, essa mesma cidade de Bacabal sofreu um
impacto em que mais de 35.000 habitantes daquela cidade foram atingidos
de alguma forma pelas enchentes e mais de quase 5000 foram desabrigados.
E o fenômeno se repete. Nós não podemos culpar só o alto índice
pluviométrico da nossa região. Temos que culpar também a questão do
desmatamento, do assoreamento do leito dos rios, da malha asfáltica e
também de concreto que estamos colocando em nossa cidade sem viabilizar
o fluxo normal da água. A ocupação desordenada da maioria de nossas
cidades em que a população sempre prefere as áreas mais próximas aos
córregos, rios e riachos. E também o aumento cada vez maior da pobreza
na periferia humana sem esgoto, sem água e fazendo com que muitas das
vezes se arrisque em áreas que fazem com que nesse período de enchente
se tenha essa problemática de ter cidades se alagando, cidades com quase
bairros inteiros debaixo d’água. Eu entendo que o Governo do Estado,
Governo Federal, os deputados do Estado, vereadores, deputados federais
e os senadores têm que nesse momento dar as mãos, reivindicarmos todos
juntos num caminho só, trazer recursos para amenizar o sofrimento da
maioria das pessoas que vão perder suas casas, cidades que vão perder
infraestrutura urbana, cidades que vão ter que ser recuperada as suas
estradas vicinais. O Estado vai ter que recuperar boa parte de algumas
estradas, algumas MA no estado do Maranhão que vão ter que ser
recuperadas. E nós sabemos que nesse período o asfaltamento de boa
parte das cidades será danificado e alguns até perdido por completo.
Entendo que a população do estado do Maranhão tem de acreditar que
cada um faça sua parte. Os políticos são os mais cobrados nesse período.
Mas temos que, entender que passado esse período, nós temos que fazer
um estudo cada vez mais aprofundado para que esse tipo de incerteza
climática, e muitas das vezes já está se fazendo um levantamento, há um
ciclo de mais ou menos de 8 a 10 anos em que se tem as mesmas situações
climáticas na nossa regiões. Temos que fazer isso para que a gente possa
fazer com antecedência um planejamento para que se possa não ter mais

esse tipo de sofrimento para as comunidades do Estado do Maranhão e
fazendo com que seca e enchente seja algo que a gente possa, de alguma
forma ser controlada e de alguma forma a população tenha menos
sofrimentos nesses períodos.

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

O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO (sem revisão do orador)
– Senhor Presidente, senhores deputados, deputadas, galeria, imprensa,
queria saudar aqui na galeria a presença do nosso grande vereador Éder, de
Paço do Lumiar, a Socorro Pontes, William e Tailan, de Cachoeira Grande,
sejam todos bem-vindos a esta Casa. Senhor Presidente, queria inicialmente
também ser solidário ao que vem acontecendo em diversos municípios do
Estado do Maranhão, a gente sabe que tem em média cinco municípios já
em emergência, Deputado Max, e 12 municípios já em alerta, eu acho que
é um momento em que os poderes, as forças políticas têm que se unir e ter
um olhar especial para essas regiões e esta Casa, já vi o Presidente Othelino,
ontem, já preocupado com a situação dessas regiões, Presidente, eu quero
parabenizar V. Exa. e alguns deputados, inclusive já in loco participando e
ajudando. Eu acho que é um momento que todos nós temos que estar
unidos e com um olhar especial para essas regiões onde já há cinco municípios
em emergência e doze municípios, Deputado Edivaldo, já em alerta. Então,
eu quero também ser solidário aos nossos irmãos dessa região e eu tenho
certeza de que com a força de todos, a gente consegue dar uma amenizada
na situação. Eu queria também neste momento ser solidário aos familiares
do ex-vereador Chicão, de Paço do Lumiar, que faleceu ontem, Deputado
Fábio Braga, o ex-vereador Chicão foi Presidente da Câmara, foi por três
mandatos vereador, foi ex-prefeito da Cidade de São José de Ribamar,
então quero também ser solidário aos familiares, aos amigos e ao povo de
Ribamar que tem um carinho especial por ele. Mas também queria destacar
aqui, ontem, quarta–feira, o Prefeito Edivaldo Holanda fez a maior entrega
de ambulâncias que um prefeito já fez para a cidade de São Luís. Ontem, ao
lado do Secretário de Saúde, o Lula, o Prefeito de São Luís entregou ao
SAMU dez novas ambulâncias, isso dará uma agilidade, dará uma eficiência
maior no trabalho da SAMU, aqui em São Luís. Quero parabenizar, eu
acho que, acho não, tenho certeza de que com essas dez novas ambulâncias
vamos ter uma eficácia no atendimento aos cidadãos de São Luís que
precisam de atendimento. E destacar também, que além das ambulâncias a
reestruturação dos Socorrões, que o Lula está fazendo com maestria, tanto
com o Socorrão I como com o Socorrão II sendo reestruturados. O Centro
de Marcação de Consultas, que hoje é uma realidade. Então há um avanço
grande na Saúde do município de São Luís. Queria destacar esse ponto
parabenizando o Prefeito de São Luís, o Secretário de Saúde por mais um
grande trabalho em prol da cidade de São Luís. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Com a palavra, o Deputado Sousa Neto, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, aos amigos
da imprensa, a galeria e que aqui se encontra uma grande amiga lá de Santa
Inês, Gardevânia. Seja bem-vinda a esta Casa, minha querida. Você que tem
feito um trabalho extraordinário na cidade de Santa Inês, assistencialista,
está sempre do lado do povo, foi candidata a vereadora, sem recursos, teve
votos, votos seus e que muito me orgulha sua presença aqui. Quero lhe
agradecer pela visita que está fazendo a esta Casa. Seja bem-vinda a esta
Casa. Senhor Presidente, venho nesta manhã de quinta-feira, fazer uma
cobrança que foi feita pela sociedade de Santa Inês ano passado, no qual
trago aqui um vídeo, que não pode mostrar, mas quem quiser ver, foi feito
pelo amigo Josino Catarino com Clayton Noleto, Secretário de Infraestrutura,
que o Governador do Estado do Maranhão prometeu fazer a duplicação da
MA-320, que liga Santa Inês a Pindaré Mirim. Mais uma vez o governador
mentindo para aquele povo, para aquela sociedade. Eu digo isso, porque
foi feita uma carta compromisso. Uma carta compromisso da sociedade de
Santa Inês, do dia 04 de março de 2017, que a sociedade de Santa Inês por
meio de Josino Alves Catarino Neto que assinou, Victor Mendes Castro,
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João Ricardo Sampaio Vieira e Gilberto José e recebido pelo seu Clayton
Noleto, no qual foi gravado um vídeo dizendo que a MA-320 seria duplicada.
E conversando com o Deputado Antônio Pereira, semana passada ele
disse que entrou com uma indicação solicitando a duplicação, porque ele
mesmo foi de Santa Inês a Pindaré Mirim para fazer uma entrega, participar
de uma entrega de viaturas no 7º Batalhão e ele, com sua esposa Carol, foi
dirigindo o veículo dele de Santa Inês a Pindaré, no qual ele constatou o
perigo que se encontra naquela estrada. Eu estou falando isso, fazendo
essa cobrança aqui, porque já estamos no ano eleitoral e o governador, mais
uma vez, promete e não cumpre. Recebi também um telefonema do
Secretário de Administração de Pindaré Mirim, Doutor Marco Salgado,
apesar de ser da administração do Prefeito Henrique Salgado, do PCdoB,
do partido do Governador do Estado do Maranhão também cobrando a
mim, o clamor daquela população de Santa Inês/Pindaré pela aquela
duplicação. Eu não quero e não aguento mais participar de velórios, Senhor
Presidente, e de enterros de tantos amigos que são vítimas de acidentes
daquele trecho tão perigoso, estou dizendo, o governo passado nunca
prometeu duplicação, fez um alargamento, mas o governador, mais uma
vez, mentindo dizendo que ia duplicar a MA-320 e, até agora, nenhum
projeto, nada foi feito, e isso foi até colocado e saiu ontem num jornal
“Agora Santa Inês”, que é o jornal de maior circulação da região e de maior
credibilidade, que moradores de Pindaré Mirim, interditam parcialmente a
MA-320 com faixas e pneus, na qual a faixa “Governador tenha
compromisso e respeito com o povo de Pindaré” e ainda diz mais aqui, a
postagem foi feita na rede social por Miguel Sousa que falou ainda: Há um
mês e doze dias que uma tal comissão vem em Pindaré tentar ludibriar e
nos enganar, a mando de quem não respeita a gente. A duplicação do trecho
da MA-320 está sendo cobrada pela classe política e pela população dos
municípios e é uma promessa do governador que vem sendo adiada.
Senhoras e senhores, estou aqui representando aquela cidade, aquela região,
pedindo e cobrando: Governador, tenha sensibilidade e cumpra a promessa
que foi feita, duplicação da MA-320. Não aguento mais participar, não
quero mais sofrer a perda de amigos, a perda de grandes pessoas que já
faleceram entre Santa Inês e Pindaré Mirim na MA-320 que o governador
prometeu duplicar e até agora ficou só na promessa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Neto Evangelista, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas,
galeria, imprensa, todos que nos acompanham por meio da TV Assembleia,
população do nosso Estado. Eu venho aqui à tribuna hoje tratar de um
assunto, um assunto muito delicado, que foi tratado ontem nesta Casa e
que por ser um assunto delicado deve ser tratado de maneira respeitosa e
de maneira com que tanto as Instituições que fazem parte desse debate
como as pessoas que estão sofrendo nos municípios devem ser respeitadas.
Ontem, aqui nesta Casa, foi discutido a respeito das inundações que estão
acontecendo agora em nosso Estado, inundações essas que, óbvio, os
Poderes Públicos Municipais, do Estado e da União devem ficar atentos.
E foi trazido a esta tribuna um decreto, o Decreto nº 31.536, de 11 de
março de 2016, assinado pelo Senhor Governador Flávio Dino, criando o
Comitê de Prevenção e Acompanhamento de Inundações, no âmbito do
Estado do Maranhão. Vale ressaltar que, naquele mesmo ano, também foi
criado o Comitê de Prevenção e Combate a Queimadas e Incêndios, no
âmbito do Estado do Maranhão. Se não, vejamos, senhores: O comitê foi
criado no ano de 2016, e a última inundação que nós tivemos grave no
Maranhão foi no ano de 2009, salvo engano 2010. Em 2009, o Deputado
Bira aqui está lembrando. Percebam que de 2009, nós tivemos 2010, 2011,
2012, 2013, 2014 com governos que a bancada de oposição, que aqui
trouxe o tema, apoiava. Mas sequer tiveram a presteza de criar um comitê.
E o Governador Flávio Dino, sete anos depois da última inundação no
Maranhão, criou o Comitê de Prevenção e Acompanhamento de Inundações.
Foi questionado aqui sobre a atuação deste comitê. Eu lembro quando da
criação deste comitê, Deputado Bira, que aqui no artigo 2º, Inciso II,
consta. Inclusive a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, à época
da criação do comitê, eu coordenava. E pude acompanhar junto com a Casa
Civil, junto com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil todo o trabalho de

planejamento feito naquele momento. A Coordenadoria Estadual de
Proteção e Defesa Civil realizou, e aí informações, realizou diversas
capacitações nos municípios, obviamente, que se mostraram interessados,
porque são com agentes municipais essas capacitações, de receberem
capacitações de prevenção, tanto para inundação quanto para a questão
das queimadas, que também afligiu nos dois últimos anos o nosso estado.
Mais de 120 pessoas formadas, capacitadas no nosso estado. Pessoas dos
municípios capacitadas para lidarem com esta situação. Preventivamente
foi realizado monitoramento hidroclimático dos municípios mais sensíveis,
possibilitando acompanhar evolução dos níveis dos principais rios
maranhenses. É óbvio e é de conhecimento de todos os senhores deputados,
deputadas, Deputada Francisca Primo, que o Governo do Maranhão, por
força legal, não pode agir de forma intervencionista nos municípios. É
necessário que os municípios decretem situação de emergência e seis
municípios decretaram e foram reconhecidos. Senhor Presidente, só um
pouco da tolerância. Hoje nós temos tanto um plano de contingências,
quanto o mapeamento das áreas de risco no Maranhão, tanto para incêndio
quanto para queimadas. No que diz respeito às nossas instituições, eu
peço venha aos colegas que trouxeram o assunto a esta tribuna, porque o
Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil são instituições sérias e que sabem do
compromisso que tem com este tema. Não podemos fazer, trazer um
assunto desses à pauta da Assembleia usando apenas a política como
pauta principal. Tanto o plano de prevenções hoje o Estado tem, como
ações emergenciais e rápidas. Aqui relatou o Deputado Roberto Costa no
passado sobre Bacabal. Mas sobre este ano, para finalizar, Senhor
Presidente, no dia seguinte ao desastre na cidade de Marajá do Sena, no dia
seguinte, senhores deputados, senhoras deputadas, o Governo do
Maranhão chegava com a alimentação, chegava com água, chegava com
colchões, chegava com equipes de saúde, força estadual de saúde. Chegava
com equipes de assistência social para poder identificar as pessoas
beneficiárias do Programa Bolsa Família para terem os seus benefícios
adiantados pelo Governo Federal. Chegava equipe de infraestrutura do
Governo do Maranhão para refazer a estrada que fora cortada pela enxurrada
em Marajá do Sena. Aqui quero ressaltar atuação do Deputado Roberto
Costa, que não trouxe o tema dessa maneira a tribuna, mas muito pelo
contrário, está propondo a criação de uma Frente Parlamentar para
acompanhamento dessas situações no Maranhão. Fica aqui o meu desejo,
já assinei, Deputado Roberto, de participar desta Frente Parlamentar para
que a Assembleia Legislativa possa acompanhar as ações do Governo do
Maranhão. Muito obrigado, Senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Projeto de Resolução Legislativa de autoria do Deputado Glalbert Cutrim.
O Deputado Glalbert está ausente, mas é a terceira Sessão, vamos apreciar,
que concede título de cidadão maranhense ao senhor Marco Antônio Coelho
Lara, natural de Jacundá, Pará. Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação.
Requerimentos à deliberação do Plenário. Requerimento nº 139/2018, de
autoria do Deputado Sérgio Frota (lê). Em discussão.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Eu quero
pedir a V. Ex.ª que eu possa também assinar esta moção.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Deputado
Eduardo Braide também, Senhor Presidente, com autorização do autor.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Wellington também, Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO

– Deputado Sérgio, V. Ex.ª permite?

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA – Agradeço essas
congratulações todas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Subscrevem os Deputados Neto Evangelista, Eduardo Braide, Wellington
do Curso, Deputada Graça Paz. Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 142/
2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso, (lê)

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão de
Ordem) - Com autorização também gostaria de subscrever este
Requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington, V. Ex.ª permite?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Todos
que quiserem subscrever estão autorizados, será uma honra.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Motense de coração.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – A
torcida do Moto agradece.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam como estão.
Aprovado. Deputado Glalbert, V. Ex.ª também quer subscrever? Deputado
Wellington, V. Ex.ª também permite que o Deputado Glalbert subscreva o
requerimento?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Todos
que quiserem subscrever serão muito bem-vindos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Zé Inácio também subscreve e Deputado Glalbert Cutrim.
Requerimento aprovado. Os Requerimentos n.º 146/2018, 147/2018 ficam
transferidos a pedido dos autores. Requerimentos à deliberação a Mesa:
Requerimento n.º 144/2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso.
(lê). Deferido. Requerimento n.º 145/2018, de autoria do Deputado César
Pires. (lê). Deputado César Pires está ausente, mas se trata de moção de
pesar e vamos apreciar. Deferido. Requerimento n.º 148/2018, de autoria
do Deputado Nina Melo. Deputada ausente, fica transferido para a próxima
sessão. Requerimento n.º 149/2018, de autoria do Deputado Othelino
Neto. (lê). Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da sessão ordinária de
segunda-feira: Requerimento n.º 150/2018, de autoria do Deputado Edivaldo
Holanda, Requerimentos n.º 151, 152/2018, de autoria do Deputado Sérgio
Frota. Requerimento n.º 153/2018, de autoria do Deputado Wellington do
Curso. Requerimento n.º 154/2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide.
Requerimento n.º 155/2018, de autoria do Deputado Josimar de
Maranhãozinho. Requerimento n.º 156/2018, de autoria da Deputada Andréa
Murad. Requerimento n.º 157/2018, de autoria do Deputado Adriano
Sarney.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington, V. Exa. declina? Inscrito o Deputado Wellington
do Curso, por trinta minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, Senhoras
e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que
nos acompanham por meio da TV Assembleia Legislativa, o nosso mais
cordial bom dia, que Deus seja louvado, internautas, telespectadores, galeria
hoje ocupada por contratados pelo Governo do Estado do Maranhão para
trabalhar na saúde, estão com esse imbróglio com a saúde do Estado do
Maranhão, sejam todos bem-vindos, estamos agendando uma reunião e
audiência pública tanto em São Luís como em Imperatriz para tratar dessa
situação dos contratados, dentre elas, STI em Imperatriz, Bio Saúde, os
contratados da área administrativa, que no caso são vocês, os contratados
da área administrativa em Imperatriz fizeram manifestação na cidade de
Imperatriz, tanto na Câmara Municipal e outras três manifestações no
prédio da Secretaria de Saúde do Estado, lá na cidade de Imperatriz, e
também manifestação que está se avolumando de aproximadamente 8, 10
mil contratados da Bio Saúde e nesta inquietação sem saber se vão refazer
o contratado, enfim, entraremos nessa discussão não só para Assembleia
Legislativa como também na cidade de São Luís, como também na cidade
de Imperatriz. E já havíamos solicitado audiência pública para esta Casa,
estive em uma reunião com a Deputada Andréa Murad, na última segunda-
feira, por volta das 19h, vieram alguns contratados das UPAs em São Luís,
estivemos nessa reunião com esses contratados e solicitaram uma ampla
reunião e depois uma audiência pública em São Luís e em Imperatriz. E aí
convidamos todos vocês, os demais contratados, os deputados para que
nós possamos tratar dessa audiência pública da saúde dos contratados no
Estado do Maranhão. Então, sejam bem-vindos à Casa do Povo, contem
com o Deputado Wellington, contem com esta Casa, contem com os
deputados. Senhor Presidente, na última segunda-feira, ou melhor, na
última terça-feira, eu estive no lançamento do livro do advogado Dr. Daniel
Blume, renomado advogado, procurador, livro Resposta ao Terno. Eu
quero fazer minhas as palavras do escritor, do poeta, do advogado, do
procurador, Dr. Daniel Blume. O poema diz: “Vermelho, se não tiveres
inimigos não se aflijam, surgirão vida adentro, virão quando obtiverem
êxito, talvez tenha dito o Imperador Chin ao exército de terracota: trabalhem
enquanto os inimigos dormem, mesmo que não saibam quem o são; talvez
tenha dito Lenin, antes de assassinar aliados, despois do fuzilamento de
Nicolau II, ao último Romanov. ‘Afinal não basta vencer. É preciso destruir
os prováveis adversários que talvez tenham êxito, aclamando alguém no
estado do Maranhão’”. Essa poesia se encontra na página 121 do livro
Resposta ao Terno, do renomado advogado Dr. Daniel Blume. Faço
referência e convite aos demais pares para que também possam ler essa
obra literária do advogado maranhense. Senhor Presidente, eu quero pautar
o meu pronunciamento do Grande Expediente, nesta manhã, sobre a Escola
Digna. E eu quero tratar, na manhã desta quinta-feira, sobre a promessa
não cumprida do Governador Flávio Dino. No item 26 do seu plano de
governo, registrado no TRE em 2014, no item 26 na página 18, o
Governador Flávio Dino se comprometeu que iria condicionar transferências
voluntárias de recurso aos municípios para a implantação de creches no
território municipal. Ele iria condicionar os repasses a construção de creches
municipais. Promessas de campanha do Governador Flávio Dino não
cumprida até o momento. Promessas de campanha do Governador Flávio
Dino não cumprida. Não cumpriu a promessa de atrelar repasse de verba
à construção de creches nos municípios. Por que eu estou falando isso?
Porque em São Luís também nós temos 25 creches que foram prometidas
pelo Prefeito Edivaldo Holanda e que também não foram construídas. Ou
seja, tanto o Governador Flávio Dino como o Prefeito Edivaldo Holanda
não cumpriu com as promessas de campanha. O Prefeito Edivaldo Holanda
prometeu 20 creches, aumentou para 25 creches e não construiu nenhuma.
O Governador Flávio Dino, durante a campanha, registrou no TRE que
iria repassar para os municípios os recursos mediante a implantação de
creches em territórios municipais, nos municípios maranhenses. Então
inicio o meu pronunciamento falando de uma promessa de campanha não
cumprida pelo Governador Flávio Dino. Quero destacar agora também
sobre a Escola Digna, Senhor Presidente e demais pares. No ano passado,
nós solicitamos informações ao Secretário de Educação Felipe Camarão
que enviasse a esta Casa a relação de 574 escolas, porque o Governo disse
que foram reformadas ou totalmente reconstruídas, Deputada Graça Paz.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                               SEGUNDA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2018 15
E dessas 574 escolas, nós já constatamos que muitas delas não foram
reformadas ou construídas. E o Governador Flávio Dino agora anuncia que
já são mais de 700 escolas. Nós estamos refazendo o pedido para que
encaminhe de forma atualizada a relação dessas 700 escolas reformadas ou
totalmente reconstruídas. Eu quero aqui chamar a atenção para uma escola
que nós tivemos o contato durante esta semana. Visitamos a Escola Joaquim
Gomes de Sousa na Avenida 09, na Cohab Anil III. Na última terça-feira os
alunos do Centro de Ensino Joaquim Gomes de Souza fizeram uma
manifestação em frente ao Terminal da Cohab. Depois desobstruíram e
fizeram um pouco mais à frente, próximo a Maternidade Marly Sarney.
Logo depois fizeram a manifestação em frente ao Dal Plaza, ali próximo à
Igreja da Cohab. Nós acompanhamos a movimentação nas redes sociais e
fomos acompanhar a manifestação, fomos até lá ouvir a reivindicação dos
alunos. Temos um projeto intitulado De Olho nas Escolas. Nós fomos lá
ouvir os alunos, fomos até a escola para ouvir a reivindicação dos alunos.
Conseguimos conquistar a confiança dos alunos, eles desobstruíram a
Avenida Jerônimo de Albuquerque, saíram da Avenida Jerônimo de
Albuquerque, fizemos uma breve reunião e ouvi inicialmente as reclamações,
as reivindicações, as solicitações dos alunos. E percorremos algumas ruas
da Cohab até chegar ao Centro de Ensino Joaquim Gomes de Souza. E ao
chegar à Escola Joaquim Gomes de Souza fomos muito bem recebidos
pelo diretor Celso e fomos para a sala de direção, conversamos com o
diretor e com outros professores e o relato dos alunos foi confirmado pelo
diretor e pelos professores. Quais os relatos? Mato na escola, quadra
necessitando de reforma, sala sem ventilação, sem iluminação, necessitando
de ar condicionado, merenda escola. Então vários problemas relatados
pelos alunos e confirmados pelos professores. E o diretor confirmou que
o Secretário estaria, no dia seguinte, que seria ontem, na escola e nos
comprometemos com os professores, com a direção e com os alunos que
iríamos até a escola para conversar com o Secretário Felipe Camarão, com
o diretor e com os alunos. Para a nossa surpresa o Secretário Felipe
Camarão não apareceu na escola, estivemos na escola como combinado, às
14 horas, o Secretário não apareceu e da mesma forma também proibiram
a nossa entrada na escola. E hoje já entrei em contato com o Presidente da
Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputado atuante,
Deputado Roberto Costa que tem ações e atuações em nome da educação,
não só na cidade de Bacabal onde concorreu o último pleito como prefeito,
mas em todo o estado do Maranhão. E que hoje nos honra com a sua
atenção à Educação como Presidente da Comissão de Educação. E hoje ao
relatar que estive na porta da escola ontem e não permitiram a minha
entrada, solicitei verbalmente e por meio de requerimento, que a Comissão
de Educação possa se fazer presente na próxima segunda-feira, às 14h, na
Escola Joaquim Gomes de Souza. E convido os demais deputados para
que possamos conhecer a Escola Joaquim Gomes de Souza, uma escola de
verdade. Uma escola que segundo o documento encaminhado a esta Casa,
na página 2, diz: Em São Luís a Unidade Joaquim Gomes de Souza,
Avenida 09, Cohab Anil III sofreu duas intervenções em 2016. Perguntei
a todos os diretores e a todos os professores: quantas intervenções a
escola sofreu? Reforma? Algum tipo de construção? E a última reforma foi
em 2009. Mas aqui neste documento encaminhado pela Secretaria de
Educação do Estado do Maranhão aos deputados, à Assembleia Legislativa
diz que a escola sofreu duas intervenções, em 2016. Senhoras e senhores
essas duas intervenções são bem simples: uma foi pintar o murro de
branco e a outra a logomarca do Governo do Estado. Duas intervenções
por dois profissionais diferentes, o pintor não é o mesmo que faz a arte.
Então, as duas intervenções: pintar o murro de branco e trocar a logomarca
da governadora anterior pela logomarca do “governo de poucos nós” e a
logomarca está lá o murro está pintado, mas só foram feitos duas
intervenções na escola. E, senhoras e senhores, não é a primeira, nem a
segunda, nem a terceira vez que temos visitado escolas, a partir de hoje,
nós vamos colocar escolas estaduais e municipais que precisam de reforma,
precisam de intervenção, precisam de construção, precisam da atenção do
Governo do Estado e das prefeituras, dos prefeitos de São Luís, região
metropolitana e os demais municípios. No mês de março estivemos também
visitando a Escola Robson Martins, no Maiobão. Nós estivemos na Escola
Robson, no dia 2 de junho de 2017. Fizemos a denúncia que os alunos
estavam estudando ao relento embaixo de árvore com o telhado danificado,
sem iluminação, sem ventilação, e nós fizemos a denúncia e nada foi feito

até o presente momento até o início de março e até o início de abril. E o
mais impressionante é que o secretário Felipe Camarão esteve na escola
um ano antes, ou seja, em junho de 2016, se o secretário esteve em junho
de 2016 na escola e nada fez até o presente momento, até a presente data,
o que ele foi fazer na escola então? Era melhor não ter ido. O Secretário
Felipe Camarão foi em 2016 na escola, nós estivemos em junho de 2017 e
nada foi feito até a presente data, estivemos novamente na escola no mês
de março e vamos fazer a representação à Secretaria de Educação, ao
Governador Flávio Dino e ao Ministério Público para que possa tomar as
devidas providências. E tenho aqui, além da solicitação feita à Comissão de
Educação e, verbalmente, ao Deputado Roberto Costa que possamos
fazer essa visita diretamente na escola e essa solicitação que fizemos ao
Presidente da Comissão prontamente atendido já a solicitação verbal ao
Presidente da Comissão, Deputado Roberto Costa, e, da mesma forma
também, ontem, o Secretário Felipe Camarão foi para as redes sociais me
fazendo um desafio: “Desafio o Deputado Wellington a vir ao meu gabinete
para mostrar Escola Dignas”. Ora, ora, ora, Secretário de Educação, Felipe
Camarão, o senhor quer mostrar Escola Digna no seu gabinete? Eu vou
refazer o desafio, Secretário: Hoje, quinta-feira, 12 de abril de 2018, eu
desafio o Secretário Felipe Camarão a encontrar o Deputado Wellington, o
Deputado Roberto Costa e demais deputados desta Casa na porta da
Escola Joaquim Gomes de Sousa, lá na Cohab Anil III em São Luís. Secretário
Felipe Camarão, feito o desafio para que V. Ex.ª se faça presente na próxima
segunda-feira, às 14h, na Escola Joaquim Gomes de Sousa lá na COHAB.
É o que tinha para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Bira do Pindaré pela liderança do Blocão.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, breves registros:
Primeiro, fizemos uma audiência pública ontem importante sobre a questão
de catadores e catadoras. Uma categoria relevante, importante e que muita
vezes não é enxergada, mas são agentes ambientais, são estratégicos para o
desenvolvimento social, econômico em nosso estado, no nosso país, que
podem e devem trabalhar de maneira organizada na coleta seletiva. E o que
nós precisamos é oferecer apoio, um programa de apoio, para que esta
atividade possa ser digna. Foi uma audiência importante, rica de significado,
carregada de emoção, de muito conteúdo e com encaminhamentos concretos,
que nós vamos fazer por meio de indicações e projetos de lei aqui por
intermédio da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Segundo
lugar, Senhor Presidente, falar da questão da MA-320, que liga Santa Inês
a Pindaré. O Governador Flávio Dino nunca prometeu. E a isso eu estou
me reportando porque eu ouvi a fala aqui do Deputado Sousa Neto. O
Governador Flávio Dino não fez promessa de campanha em relação a MA
que liga Santa Inês a Pindaré. Aquela MA Santa Inês/Pindaré foi uma
reivindicação nossa, que eu levei ao conhecimento do Governador. O
Governador se dispôs a encaminhar. Já assumiu o compromisso e vai
fazer. Vai fazer o que não fizeram ao longo de 50 anos em que estiveram no
poder. Não fizeram. E agora o Governador, mesmo não tendo prometido,
porque o que ele prometeu já cumpriu, 92% do que ele prometeu na
campanha. E isso quem diz é o G1, é o site da Rede Globo colocando o
Governador como o melhor Governador do Brasil. Mas apesar de não ter
prometido, ele compreendeu que é uma necessidade, se convenceu dos
nossos argumentos e vai fazer a ampliação da MA que liga Santa Inês a
Pindaré. O Projeto já está pronto, está em fase de licitação. Temos que
cumprir o rito legal. Infelizmente, o Estado não anda de acordo com a
nossa vontade; anda de acordo com a lei. Então, de acordo com a lei, será
feito o trabalho de ampliação da MA que liga Santa Inês a Pindaré, que é
uma reivindicação nossa. E a gente continua batalhando nesta Casa junto
ao Secretário Clayton Noleto com quem já falei também e tem me passado
as informações de que essa estrada vai ser implementada. Portanto nós
acolhemos todas as manifestações e apoiamos, porque realmente é uma
necessidade. Não adianta vir aqui querer politizar, montar em cima de uma
pauta que nós já sabemos o que vai acontecer. É muito fácil reivindicar
aquilo que já se sabe que vai ser feito, isso já está garantido. Então é melhor
que procure outra pauta, porque essa já está resolvida e o governador já
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garantiu e será feito. Portanto, esse é um ponto que não pode ficar sem
resposta, porque é uma questão que a gente tem acompanhado,
diuturnamente, esperando em breve que a gente possa ter o anúncio a
ordem de serviço para iniciar os trabalhos dessa importante intervenção
tão esperada, tanto por Santa Inês quanto por Pindaré e toda aquela região
que vai ser beneficiada com essa obra, que seria a ampliação da MA-320.
Portanto, Senhor Presidente, eu queria esclarecer esse ponto. Por fim,
queria falar sobre a questão dos investimentos na Educação. Deputado
Wellington do Curso, não custa nada V. Exa. conversar com o Secretário
Felipe Camarão. O Secretário está se colocando à disposição. V. Exa. é um
parlamentar, eleito no estado do Maranhão para representar o povo e o
Secretário é o responsável pela educação. Não custa nada antes de V. Exa.
falar, se pronunciar procurar o Secretário e verificar qual é a situação
concreta. Porque na verdade nunca se fez um investimento tão grande em
educação como está sendo feito agora no Governo Flávio Dino. Nunca. Os
governos do passado não fizeram isso. Todo dia se inaugura uma escola,
todo dia se reforma uma escola. O Escola Digna está trocando casa de
taipa, escola de taipa por escola adequada de alvenaria que é um sonho
realizado, os IEMA’s sendo implantados em vários cantos do Maranhão.
UEMASUL que foi criado na região Tocantina. Então, quando é que se
teve tanto investimento em educação? Então V. Exa. traz algumas escolas
que realmente ainda não foram alcançadas pela intervenção. Mas vejam,
são mais de 1.200 escolas no Maranhão que o governo da oligarquia não
fez o trabalho que devia e agora o Governo Flávio Dino inicia seu trabalho.
Então V. Exa. pode ajudar muito se se dispor a conversar com o Secretário,
conhecer a política como ela é, a política pública, a programação que o
governo tem e vai verificar que o governo está no caminho certo, está
fazendo aquilo que é devido em favor do povo do Maranhão. Então V. Exa,
eu acho que, invés de criar toda essa celeuma, poderia, sim, fazer um
diálogo com o Secretário, ele está se colocando publicamente à sua disposição
e ele tem endereço definido, a Secretaria tem uma sede. Compareça, vai lá,
converse com ele, verifique qual é a programação do Estado. V. Exa. por ser
uma pessoa que, imagino, que tem um entendimento suficiente vai
compreender que aquilo que está sendo feito é o necessário e que está no
caminho certo. Portanto, compareça à Secretaria e V. Exa vai ver que é um
grande trabalho o trabalho que é feito hoje para a educação pública do
Estado do Maranhão. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Senhor
Presidente, pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Com a palavra, o Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, eu me senti incluído nesse discurso do
Deputado Bira do Pindaré. O nome dele é do Pindaré, então é de lá do
Pindaré, não é? Em relação a essa questão dessa estrada. Eu fiz o projeto,
eu não faço política naquela região, eu fiz esse Projeto de Indicação porque
eu fui fazer uma entrega de uma viatura para a Prefeitura de Satubinha, lá
no Pindaré, e eu vi andando naquela MA, eu percebi, como percebia antes,
a ligação de Imperatriz com João Lisboa, onde perdemos muitas vidas,
vidas jovens que tinham um futuro brilhante pela frente e que foi perdida
naquela estrada antes de ser exatamente duplicada e eu vi a necessidade. Eu
não tenho nenhum interesse naquela região, nenhum interesse político,
eleitoral, e eu quero abrir esse projeto de indicação que fizemos ao secretário
de Infraestrutura e ao Governador do Estado para o Deputado Bira do
Pindaré assinar até como autor, ele e qualquer deputado da região. Eu fiz
esse Projeto de Indicação apenas por uma questão de ver a necessidade. E
no dia que lá fui, Deputado Bira do Pindaré, no dia que passava ou tinha
um acidente com perdas de vidas humanas ali, e eu me sensibilizei e fiz
esse Projeto de Indicação. Era este o esclarecimento, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Pela Ordem,
Presidente, só para acrescentar o Deputado Antônio Pereira que fiquei
muito feliz em ver a manifestação dele apresentando a indicação em relação
a essa mesma estrada, mas devo informar que eu também já havia feito a
mesma indicação há algum tempo, meses atrás, há ano pelo menos, desde

o início desse mandato, e de maneira que fiquei muito satisfeito com a
manifestação dele porque se soma aos esforços nossos em favor dessa
iniciativa, que é importante para região Santa Inês/Pindaré e para o Estado
do Maranhão. Muito obrigado, Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Senhor
Presidente, apenas para pedir que a Mesa considere nula, uma vez o meu
requerimento, o meu Projeto de Indicação, uma vez que o do Deputado
Bira do Pindaré é anterior ao meu.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Obrigado,
Deputado Antônio Pereira, mas a gente soma nos esforços. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deputado Antônio Pereira, diz que não existe a
necessidade de retirar o seu requerimento, mas soma-se, na verdade, a esse
interesse, que é do conjunto também desta Casa. Pela Liderança do Bloco
Parlamentar Independente, Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor Presidente,
eu ouvi com atenção, no Pequeno Expediente, um orador, deputado da
Base do Governo, que tratou do assunto que nós trouxemos a esta tribuna
ontem, que é o Decreto 31.536, que criou o Comitê de Prevenção e
Acompanhamento a Inundações no Âmbito do Estado do Maranhão. Eu,
sinceramente, esperava hoje que fosse trazido a esta Casa aquilo que
previu o Comitê, quando foi assinado o Decreto pelo governador. Eu
gostaria que fosse trazida a esta Casa a informação de que foi feito o
mapeamento das áreas de risco, gostaria que fosse trazida a esta Casa a
informação e as cópias do Plano de Prevenção e Contingência, que é o mais
importante de tudo. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu, o que
houve na verdade foram palavras que foram lançadas de algumas ações que
foram feitas, e sob o argumento de que como a última inundação teria sido
em 2009, que por isso o Comitê foi criado só em 2016, e que talvez
algumas das suas ações não tivessem sido realizadas, só que o Comitê é
muito claro, o comitê serve, está no nome dele para prevenir e também
para acompanhar essa situação. Então, diante disso, para ser mais breve
neste assunto. Eu quero dizer da felicidade de ter havido um reconhecimento
por parte de um deputado da base do Governo em relação à coragem de
discutir esse assunto. Aí eu quero parabenizar o deputado que me antecedeu
e dizer que, desde já, posso contar com o apoio desse deputado para que
na segunda-feira a gente aprove o requerimento de informações. Afinal de
contas esta Casa está propondo a criação por parte do Deputado Roberto
Costa de uma frente parlamentar de acompanhamento a essa situação das
inundações. Outros deputados estão apresentando também a criação de
comissões. E nada melhor a esta Casa, para que o trabalho seja bem feito,
que nós termos disponibilizados tanto à frente parlamentar que acompanha
a questão dos desabrigados das enchentes assim como às comissões esses
documentos que têm que vir de forma oficial por parte do Governo do
Estado. Então é por isso que o nosso requerimento de informações é muito
claro quando solicito que seja encaminhado a esta Casa cópia do
mapeamento das áreas dos municípios do estado com maior risco de
inundações, que seja encaminhado a esta Casa cópias dos planos preventivos
e de contingência para a redução de vulnerabilidade das comunidades de
risco. E quem está dizendo isso não sou eu, é o decreto assinado pelo
Governador em 2016. Então eu fico feliz, porque eu quero acreditar que,
com a manifestação havida pouco tempo, nós haveremos de contar com o
voto dos deputados da base do Governo. Afinal de contas e aí eu quero
acreditar que os tempos possam ser outros com a chegada desse novo
deputado com sangue novo novamente aqui no plenário, porque
infelizmente, até pouco tempo atrás, simples requerimentos de informações
sempre foram negados. Mas eu tenho certeza que a partir de segunda-feira
nós vamos começar uma nova era aqui, aprovando os requerimentos de
informações, que digo que são documentos oficiais que deverão vir por
parte do Governo do Estado, plano de prevenção, plano de contingência,
mapeamento das áreas de risco, que vão servir acima de tudo para subsidiar
o trabalho da Frente Parlamentar de acompanhamento a essa situação das
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enchentes e de qualquer comissão que essa Casa venha a formar por seus
deputados. Eu acho que esse é o papel da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. E é isso que eu aguardarei e tenho certeza que
acontecerá na sessão de segunda-feira, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Tempo dos Blocos ou Partidos. Bloco Parlamentar
Democrático. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, Deputado Júnior
Verde, por vinte minutos.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Mensagem Bíblica: “Disse Jesus: E ouvireis de guerras e de
rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso
tudo aconteça, mas ainda não é fim.” Mateus 24:8. Com essa mensagem
bíblica nós iniciamos o nosso pronunciamento, cumprimentando o Exm.º
Senhor Presidente em Exercício, saudando também os nobres presentes,
representantes aqui desse parlamento, deputados, deputadas, a imprensa,
a galeria, todos que nos acompanham em todo o estado do Maranhão.
Senhoras e senhores, primeiro, Senhor Presidente, quero também aqui
corroborar com a sua iniciativa, nobre Deputado Roberto Costa, que colocou
nesta Casa uma iniciativa importante para que possamos acompanhar
toda essa conjuntura envolvendo as enchentes no estado do Maranhão.
Então quero também estar solidário a essa causa tão importante, tão nobre.
Hoje pela manhã recebi algumas informações do Vereador Venâncio, lá de
Bacabal, muito preocupado também com as enchentes que estão
acontecendo naquele município que V. Exa também defende. Então também
atuamos em muitos municípios que são aí cortados por rios, comunidades
ribeirinhas. Todos sabem que defendemos também os nossos pescadores,
os nossos aquicultores e estamos solidários, neste momento, a todos esses
profissionais que ali estão nas suas margens, nas beiras dos rios e,
infelizmente, estão ali em uma apreensão, muitos, e alguns que infelizmente
tiveram as suas casas já, infelizmente, com água, em situações adversas em
que já estão muitos trabalhadores desabrigados em função das enchentes.
Então essa preocupação tem que ser de todos nós. Eu também
acompanhando várias manchetes, como no caso de Tuntum que
recentemente a cidade cortada, infelizmente, pelas águas, desabrigando
também famílias, causando uma série de transtornos, MAs também em
situações precárias considerando as fortes chuvas. Municípios como Marajá
do Sena, que infelizmente também foi ali castigado pelas fortes chuvas, são
muitos municípios no estado do Maranhão e o que temos que fazer hoje é
nos unir aqui e essa frente parlamentar vai permitir, nobre Deputado
Roberto Costa, que de fato possamos cumprir o nosso papel institucional
também de acompanhar as ações do Poder Executivo voltando esforços
para a resolução dessa problemática. E aqui dando sugestões, assim como
ainda pouco também com o pronunciamento que fez o Deputado Eduardo
Braide. Então estou também me somando a essa luta, vocês podem contar
conosco, todos aqueles que estão aí necessitando de apoio, pois este
Parlamento está atento e vai fazer sua parte, vai acompanhar as ações
necessárias, inclusive da própria Defesa Civil. Ainda hoje tenho uma reunião
com o coronel Isaac. Eu já tive um momento também com o comandante-
geral, Célio Roberto, do Corpo de Bombeiros, e vamos buscar realmente
iniciativas que possam convergir os esforços para a resolução dessa
problemática tão séria que tem atingido o estado do Maranhão. Mas eu
queria também, Senhor Presidente, permita-me destacar algumas agendas
que tivemos a oportunidade de participar no estado do Maranhão e de
forma especial aqui em São Luís. Nós tivemos uma agenda com o secretário
do município, aqui de São Luís, o secretário de Educação, o senhor Moacir
Feitosa, com representantes de uma comunidade que é da escolinha, que
ali os filhos estudam em uma escolinha de ensino básico Castelinho,
localizado inclusive no bairro Santa Bárbara, e na ocasião discutíamos a
reabertura dessa escola. Fizemos alguns encaminhamentos, mas desta
agenda positiva com o Secretário tivemos a oportunidade de ter a presença
do nobre Secretário para acompanhar in loco com a comunidade uma visita
que lhe foi feita, da Secretaria de Educação do município, a atual escola que
estão ali tendo a oportunidade de receber educação e que não está a contento
considerando o acesso, a dificuldade dos pais até de transporte, como
também a reclamação com relação à superlotação de salas. Mas a secretaria
municipal foi ao local, o secretário, de forma pessoal, acompanhou a visita

e ficou acertado que assim que tivermos as condições de reabrir a unidade
escolar básica Castelinho, os alunos serão novamente transferidos, então
vamos colaborar, vamos apoiar, já empreendendo esforços com os pais no
sentido de poder até fazer um grande mutirão para reforma daquela unidade
escolar para permitir que as crianças retornem para mais próximo das suas
residências. Destacando também eu que faço questão de frisar aqui, entre
outras agendas, nós tivemos a oportunidade de participar na AGED, com
a representação do Presidente Sebastião Cardoso Anchieta Filho que nos
recebeu em conjunto com o vereador de Paraibano, Ricardo Campos, e lá
buscamos a reabertura do matadouro para o município de Paraibano,
infelizmente, tem uma unidade pronta, mas há anos não funciona, em
razão de alguns ajustes técnicos e já inclusive já vamos encaminhar ao
prefeito municipal para providências de ajustes no projeto e outras que
serão necessárias para que, de fato, possamos ter a reabertura dessa unidade
e assim levar a Paraibano e a região, a segurança alimentar. Porque o
matadouro, de forma adequada, ele simboliza e significa realmente essa
segurança alimentar, até porque eu visitei acompanhando o prefeito, tive a
oportunidade de conhecer a unidade que estava e que hoje funciona no
município de forma precária, insalubre, extremamente ruim as instalações
na atual conjuntura realmente com o município onde funciona o matadouro
e ali nos motivou a ter essa iniciativa de procurar a AGED, e, claro, buscar
resolução dessa problemática tão antiga par o município que vai atender
não só Paraibano, mas atender a região, então destacando também essa
agenda positiva e que estamos buscando resultados. Mas Senhor Presidente,
eu queria também aproveitar este momento para falar de outras agendas
que tivemos no interior do Estado. Eu inclusive estou vindo do município
de Cururupu, nós acompanhamos uma agenda positiva dos Conselhos
Tutelares, foi o 13º Encontro dos Conselheiros e ex-Conselheiros Tutelares
da região da Baixada Maranhense, foi uma reunião extremamente
importante, até porque na participação dessa iniciativa estava a
representação da Escola de Conselhos e todos sabem que nós estivemos
com o Governador solicitando que ele criasse a Escola de Conselhos,
Deputado Sousa Neto, e o Governador atendeu nosso pedido, e, para
nossa surpresa, ontem, estava lá a representação, a Diretora da Escola de
Conselhos, a senhora Maria Gorete, ou seja, nós tivemos essa grata missão
cumprida, a satisfação de poder ver a representação física de uma escola
que vai formar conselheiros e ex-conselheiros tutelares, e assim permitir a
defesa de nossas crianças e adolescentes. Eu fiquei muito honrado, muito
feliz em saber que a nossa política que nós estamos fazendo aqui nesta
Casa é uma política de resultados buscando dar resposta à sociedade que
precisa e merece de respostas e quando os Conselheiros recebem ali a
Escola de Conselhos, eles vão receber formação, vão receber oportunidades
e é o que estamos buscando desde o início, desde a primeira audiência,
Deputada Graça Paz, que nós tivemos lá no Plenarinho. Ouvindo os
conselheiros, acolhendo as suas demandas, estamos confirmando o nosso
trabalho com aprovação, por exemplo, da PEC, que hoje é uma realidade
no estado do Maranhão, que a cada 100 mil habitantes tem que ter um
Conselho Tutelar. Aprovada por esta Casa, que eu agradeço imensamente.
Está na nossa Constituição no Maranhão e já garante os direitos também
e avanços para esse segmento tão importante. A participação tanto da
representação jurídica, estava lá o Dr. Sebastião, que é o juiz da Comarca
de Cururupu. Estava lá o promotor de Justiça, delegado, representação da
Polícia Militar, os conselheiros tutelares. Estava realmente todos os
representantes da ACECTMA, que é Associação dos Conselheiros e Ex-
Conselheiros Tutelares do Estado do Maranhão, com a participação,
inclusive, da Prefeita Professora Rosinha. Então um evento que coroou de
êxito um trabalho feito pelos conselheiros tutelares do estado do Maranhão
e que hoje nós estamos aqui apoiando. E vamos continuar firmes nessa
luta, nesse engajamento para melhorar as condições de trabalho, fazer
articulação com os prefeitos, no sentido de poder viabilizar locais adequados
para que os Conselhos funcionem. Estou indo a Brasília. No dia 16, 17, 18,
estarei em Brasília e vou ao Ministério dos Direitos Humanos buscar os
kits para os conselheiros, porque têm municípios em que os conselheiros
ainda não têm nem um veículo para se locomover para atender as ocorrências
necessárias. Então as dificuldades são muitas. Então, como Vossas
Excelências sabem, nós defendemos vários segmentos nesta Casa, mas de
forma especial fazendo referência a esta agenda positiva porque estamos
chegando agora pouco de Cururupu. E com a nossa participação, nossa
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interação, buscando resolver problemáticas que giram em torno aí e nos
motivam, que são representações que chegam a esta Casa de categorias
sociais e que nós precisamos estar aqui atentos e dando respostas. E por
falar em categorias sociais, Senhor Presidente, só para considerações finais,
eu quero aqui destacar a nossa defesa dos sub judice. Recentemente eu
estive falando das agendas que nós estamos tendo em todo o estado do
Maranhão e também, em especial, em São Luís, onde eu tive uma agenda
da SEPLAN, Secretaria de Planejamento do Estado. E lá na SEPLAN,
conversando com a Lilian, acompanhado do advogado doutor Máximos,
nós tivemos uma resposta positiva, Deputado Wellington, Deputado Sousa
Neto, V. Ex.ª que acompanha também a questão dos sub judice, tem uma
relação de 189 nomes que vai sair por esses dias, já foi. Inclusive, no dia
nós estivemos lá, foi uma oportunidade de dialogar com a Secretária e pedir
celeridade no parecer, porque lá estava sendo feito apenas o parecer para
viabilidade da dotação orçamentária para o curso de formação. E eu quero
aqui tranquilizar a todos os sub judice que vai sair essa relação e nós vamos
avançar. Porque com esse parâmetro de uma relação, nós vamos ter a
oportunidade de encaminhar outros para que também possam ter acesso a
algumas informações e, posteriormente, às suas nomeações e, assim, a
defesa de segurança pública que nós queremos para o estado do Maranhão.
Porque hoje tem muitos sub judice trabalhando, graças a uma luta abnegada
desta Casa, aos esforços empreendidos desde a primeira audiência. As
audiências que nós conseguimos formalizar nesta Casa, reuniões, não só
na Assembleia, mas também indo ao Comando-Geral da Polícia Militar.
Como recentemente estivemos conversando com o Comandante Geral
Luongo, como também indo conversando, dialogando com a SEGEP para
proceder a essa análise para convocação de mais sub judice. Conversando
com o próprio governador que nos autorizou, na última agenda que tive
com o governador ele garantiu: “Deputado, nós vamos formalizar mais
uma chamada e vamos vendo as necessidades e, assim, vamos proceder as
convocações desses homens e mulheres que querem trabalhar no Estado,
querem defender o nosso Estado, defender a sociedade e que por si só essa
vontade já seria até suficiente para suas convocações”. Mas é preciso
também as análises de mérito das suas liminares e, é claro, aliado às questões
jurídicas vamos buscar as questões práticas do dia a dia das audiências, nas
reuniões que estamos participando e, assim, fazendo a defesa dos nossos
companheiros e irmãos sub judice. Que aqui, repito, muitos já estão
trabalhando, mas muitos ainda precisam das suas convocações. Inclusive
alguns que estavam fazendo o curso, gastaram, saíram dos seus empregos,
deixaram as suas atividades homens, mães de família, pais de famílias que
acreditando em um sonho começaram a poder realmente ingressar na
Academia, fizeram compra de enxoval, tiveram seus custos, seus gastos e
isso aqui é inegável. Então tudo que foi feito, todos os esforços têm que ser
recompensados. Então o Estado tem a necessidade, necessidade de mais
policiais, necessidade de mais defesa para a segurança pública. Os números,
os resultados positivos que estão acontecendo com as comemorações em
que inclusive já tive a oportunidade de participar de entregas de viaturas e
o governador comemorando os indicadores positivos de fortalecimento da
segurança pública, então essa comemoração tem que advir com mais
fortalecimento, tem que ser mais investimentos. Mais investimentos, mais
fortalecimento da segurança pública que nós queremos. E nesse aspecto,
homens e mulheres, os nossos servidores são fundamentais. Por isso que
temos aqueles que já estão aí aptos, já estão só aguardando a convocação
para a Academia. Há também que se destacar uma relação, que também já
fizemos a defesa, inclusive entreguei até ao nosso vice-governador Carlos
Brandão, recentemente com uma agenda ele assumiu o governo, mais uma
vez defendi a convocação do sub judice, ele governador em exercício e ele
também ficou de conversar, dialogar com o governador e com o secretário
no sentido de poder fortalecer a segurança pública que nós queremos.
Então temos uma relação daqueles que já cumpriram todas as etapas, até a
Academia fizeram, estão precisando só das suas nomeações e é o que
vamos continuar cobrando para que de já, de pronto sejam nomeados
aqueles que estão só aguardando suas nomeações e que sejam convocados
aqueles que precisam cumprir ainda algumas etapas e aqueles que precisam
fazer a Academia. Mas, enfim, aqui agradecer a todos os segmentos sociais
que têm nos apoiado, que têm trazido para esta Casa demandas que nos
permitem essa defesa veemente das causas justas e legítimas do estado do
Maranhão. E é o que temos feito no dia a dia quando não estamos aqui no

Plenário, votando preposições importantes, estamos sempre em Secretariais
estaduais, municipais, no interior do Estado participando de agendas
positivas na defesa da sociedade maranhense. Porque a política tem que
ser de resultados, a sociedade clama por resultados. Nós não precisamos
pura e simplesmente aqui de pronunciamentos, queremos uma defesa
concreta das coisas reais que acontecem no dia a dia e que possam realmente
trazer resultados para a sociedade. Por isso que destaco, na manhã de hoje,
essas diversas agendas que tivemos a oportunidade de participar. E aqui já
agradecendo a Deus por estar sempre nos permitindo percorrer este Estado
com segurança, nos conduzindo por essas estradas, nos permitindo estar
nesta tribuna defendendo, assim como também agradecemos ao povo do
Maranhão pela confiança depositada no Deputado Júnior Verde. Muito
obrigado e que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SOUSA NETO - Bloco Parlamentar Independente, Deputado Wellington
do Curso, cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Deputado Sousa Neto, demais
membros da Mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa.
Senhor Presidente, hoje, apresentamos um requerimento solicitando a
criação de uma Comissão Especial para que, no prazo de 120 dias,
acompanhar a problemática das enchentes para prestar assistência imediata
nos municípios maranhenses que são afetados pelas fortes chuvas em
todo Estado do Maranhão. Quero aproveitar também para fazer uma
referência elogiosa ao jornalista Gilberto Leda que tem feito uma cobertura
completa sobre o problema das enchentes no Estado do Maranhão. Então,
acompanhando de perto o que está acontecendo em quase todos os
municípios e tem feito isso, pontualmente. Caio Hostilio também, parabéns
pela atuação, parabéns pela escrita, sempre muito atento ao que acontece
no Maranhão. E, hoje, Gilberto Leda, nós apresentamos um requerimento
solicitando a criação de uma Comissão Especial para acompanhar a
problemática das enchentes para a prevenção e assistência imediata aos
municípios maranhenses. Então, nós identificamos algumas ações isoladas
de alguns parlamentares, mas hoje solicitamos na Assembleia a criação da
Comissão Especial para tratar da problemática e fazer também a prevenção
e assistência das pessoas e dos municípios envolvidos com as enchentes
no Estado do Maranhão. Então, a Assembleia Legislativa precisa dar sua
contribuição, solicitamos a criação para que nós possamos percorrer os
municípios e não só verificar o que está acontecendo, mas ajudar, auxiliar
na solução dos problemas ao Executivo, ao Governo do Estado, ao
Presidente da República, às outras instituições e também com a sociedade
civil para que nós possamos engendrar, possamos realizar ações em defesa
das pessoas que estão envolvidas com as enchentes. Além disso, também
Senhor Presidente, nós apresentamos hoje uma indicação que solicitamos
no ano passado e estamos solicitamos novamente que a Secretaria de
Saúde do Estado do Maranhão, o Governador Flávio Dino, possa
restabelecer o fornecimento de insulina do tipo Lantus no Centro de
Medicina Especializada em São Luís, ou seja, não só de insulina, mas
também dos insumos. Nós temos aí em São Luís, ou melhor, no Estado do
Maranhão, um contingente de aproximadamente 14 mil pessoas que fazem
o tratamento de diabetes e hipertensão. Então, mais uma vez, a nossa
preocupação, mais uma vez, o nosso apoio às pessoas que fazem o
tratamento de diabetes e hipertensão. Solicitamos hoje o reabastecimento
de vacinas e de insumos para as pessoas que fazem tratamento e estão
reclamando que há vários meses não têm esse tratamento por parte do
Governo do Estado do Maranhão. Era o que tinha para o momento, Senhor
Presidente.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SOUSA NETO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.
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Resumo da Ata da Trigésima Quarta Sessão Ordinária da
Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
onze de abril de dois mil e dezoito.

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Cabo Campos.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Stênio

Rezende.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad,  Antônio
Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca
Primo, Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Jota Pinto, Júnior Verde,
Léo Cunha, Neto Evangelista, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa,
Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Wellington
do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores Deputados: Alexandre Almeida,
Carlinhos Florêncio, Edilázio Júnior, Fábio Macêdo, Glalbert Cutrim,
Graça Paz, Max Barros, Nina Melo, Valéria Macêdo e Vinícius Louro. O
Presidente, Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior e do Expediente que foi encaminhado à publicação. Em seguida,
concedeu a palavra aos (as)  Deputados (as): Francisca Primo, Wellington
do Curso, Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Rigo Teles, Antônio Pereira e
Professor Marco Aurélio. Esgotado o tempo regimental destinado ao
Pequeno Expediente, o Presidente informou que as inscrições dos
Deputados Bira do Pindaré e Júnior Verde ficaram transferidas para a
próxima Sessão e declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando em primeiro
e segundo turno, regime de urgência, o Projeto de Lei Complementar nº
002/2018, de autoria do Poder Judiciário (Mensagem nº 4/2018), que
altera a redação de dispositivo da Lei Complementar nº 14, de 17 de
dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado
do Maranhão). Na sequência, suspendeu os trabalhos para que a Comissão
de Constituição e Justilça emitisse o respectivo parecer. Reabertos os
trabalhos, o Presidente da CCJC informou que a matéria foi aprovada com
emenda apresentada pelo Deputado Antônio Pereira. Desta forma, o Projeto
de Lei Complementar nº 002/18 foi submetido à deliberação do Plenário,
sendo aprovado e em seguida, aprovado em redação final, sendo
encaminhado à sanção govenametal. Em primeiro turno, tramitação
ordinária foi aprovado o Projeto de Lei nº 246/2017, de autoria do Deputado
Edivaldo Holanda, que dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no
cadastro de contribuintes do imposto sobre operações relativas à circulação
de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual
e intermunicipal e de comunicação – ICMS, por fraude metrológica na
revenda varejista de combustíveis, no âmbito do Estado do Maranhão,
com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania e de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle. O Projeto
de Resolução Legislativa nº 012/2018, de autoria do Deputado Glalbert
Cutrim e os Requerimentos nºs: 139/2018, de autoria do Deputado Sérgio
Frota; 142 e 144/2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso e
145/2018, de autoria do Deputado César Pires, foram transferidos devido
a ausência dos autores. Na forma do Regimento Interno, foram incluídos
na Ordem do Dia da próxima Sessão os Requerimentos nºs: 146 e 147/18,
do Deputado Neto Evangelista; 148/18, da Deputada Nina Melo e 149/18,
do Deputado Othelino Neto. No primeiro horário do Grande Expediente
ouviu-se o Deputado Eduardo Braide. No tempo dos Partidos e Blocos, o
Deputado Júnior Verde falou pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão
e o Deputado Bira do Pindaré falou pela Liderança deste Bloco. A Deputada
Andréa Murad falou pela Liderança do Bloco Parlamentar de Oposição.
As demais agremiações declinaram do tempo a elas destinado. Não havendo
oradores inscritos no Expediente Final e 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, 12 de abril de 2018.

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

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

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio
Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio
Macêdo, Francisca Primo, Graça Paz, Jota Pinto, Júnior Verde, Neto
Evangelista, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota,
Sousa Neto, Stênio Rezende, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes
os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre Almeida, Carlinhos Florêncio,
Edilázio Júnior, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Josimar
Maranhãozinho, Léo Cunha, Max Barros, Rigo Teles, Roberto Costa,
Valéria Macêdo e Vinícius Louro. O Presidente, Deputado Othelino Neto,
declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus. Determinou a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior e do Expediente a seguir: Projeto de Lei n.º 078/18, de autoria do
Deputado Sousa Neto, que considera de Utilidade pública a Associação de
Moradores da Península, com sede e foro no Município de São Luís;
Requerimentos nºs: 142/18, do Deputado Wellington do Curso,
encaminhando voto de aplauso aos Senhores Célio Sérgio e Natanael Júnior,
Presidente e Vice-Presidente do Moto Club, respectivamente, pela
consagração do Moto Clube como Campeão Maranhense; 143/18, do
mesmo Deputado ao Superintendente do DNIT/MA, Senhor Gerardo de
Freitas Fernandes, solicitando informações a cerca do empenho de R$
30.000.000,00 (Trinta Milhões de Reais) no Orçamento Geral da União
de 2018, destinado a construção da ponte sobre o Rio Parnaíba interligando
os Municípios de Alto Parnaíba/MA e Santa Filomena/PI; 144/18, também
Deputado Wellington do Curso ao Secretário de Estado de Segurança
Pública, Senhor Jefferson Portela, solicitando informações referentes aos
motivos que levaram a exoneração do tenente-coronel Carlos Augusto
Magalhães do Comando do Batalhão de Polícia Rodoviária; 145/18, do
Deputado César Pires, solicitando que sejam registrados nos Anais desta
Casa mensagem de pesar aos familiares do Senhor Antônio Moyses da
Silva Netto, em especial, ao seu filho Ricardo Augusto Figueiredo Moyses,
ex-servidor desta Casa Legislativa; Indicações nºs: 224/18, do Deputado
Júnior Verde ao Presidente da Agência Estadual de Defesa Agropecuária
do Maranhão (AGED), Senhor Sebastião Cardoso Anchieta, solicitanto a
regularização do registro do matadouro público do Município de Paraibano;
225, 226, 227 e 228/18, do Deputado Júnior Verde ao Presidente da
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA), Senhor
Carlos Rogério Santos Araújo, solicitando a perfuração de poços artesianos
nos Bairros Marajá, Vila Maurício e Vila Aparecida Vila Guilhermino
Brito, todos na Cidade de Paraibano e 229/18, do Deputado  Wellington do
Curso ao Governador do Maranhão, Senhor Flávio Dino, e ao Secretário
de Estado da Saúde, Senhor Carlos Eduardo Lula, solicitando que adotem
providências a fim de conceder assistência  ao João Dominic Lopes Viana,
de apenas 9 meses, que está internado no Hospital Infantil Dr. Juvêncio
Mattos e necessita do Leite Alfamino, sendo este o único alimento passível
de ingestão pela criança. Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o
Presidente encaminhou à publicação o Expediente lido pelo Primeiro
Secretário, após deferir as indicações acima mencionadas. Em seguida,
concedeu a palavra aos Deputados: Júnior Verde, Professor Marco Aurélio,
Bira do Pindaré, Jota Pinto, Antonio Pereira, Eduardo Braide, Wellington
do Curso e Zé Inácio. O Deputado Júnior Verde discorreu sobre a
regularização do abastecimento de água no Município de Paraibano. O
Deputado Professor Marco Aurélio parabenizou o Deputado Neto
Evangelista pelo trabalho desenvolvido à frente da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social. Por sua vez, o Deputado Bira do Pindaré
informou que a Comissão de Assuntos Econômicos receberá um
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representante dos Correios para discutir a distribuição de correspondência
na região do Parque Vitória, Jardim Turu, Alto Turu e Parque Jair que,
segundo o Parlamentar, se encontra em uma situação muito precária. Com
a palavra o Deputado Jota Pinto relatou sua atuação na Secretária de
Articulação Política no Município de São Luís. No seu turno, o Deputado
Antônio Pereira relatou visita à Cidade de João Lisboa,  parabenizando o
prefeito local pelo êxito do carnaval fora de época realizado no município.
O Deputado Wellington do Curso informou a realização de audiência
pública para tratar da situação dos empregados contratados pela Empresa
Maranhense de Serviços Hospitalares. Por fim, ouviu-se o Deputado Zé
Inácio informou que a sede provisória do Partido dos Trabalhadores foi
transferida para Cidade de Curitiba, destacando que aquele espaço será um
lugar de luta e resistência contra a prisão do ex-presidente Lula, reafirmando
que ele continuará a ser o candidato do Partido dos Trabalhadores à
Presidência da República. Esgotado o tempo regimental destinado ao
Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando em primeiro turno, tramitação Ordinária, o Projeto de Lei nº
044/2018, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira, que institui e inclui
no Calendário Oficial do Estado do Maranhão o “Dia do Antigomobilismo
Maranhense”, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania. O Projeto de Resolução Legislativa nº 012/2018, de autoria do
Deputado Glalbert Cutrim, ficou transferido devido ausência do autor em
Plenário, bem como o Requerimento nº 139/2018, de autoria do Deputado
Sérgio Frota. Em seguida, foram aprovados os Requerimentos nºs: 098/
2018, de autoria das Deputadas Francisca Primo e Valéria Macedo, para
que seja votado em regime de urgência, em Sessão Extraordinária a ser
realizada logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei Complementar nº
001/2018, de autoria do Poder Executivo; 131/18, de autoria dos Deputados
Glalbert Cutrim e Professor Marco Aurélio, solicitando que seja discutido
a votado em regime de urgência, em uma Sessão Extraordinbária a realizar-
se após a presente Sessão, o Projeto de Lei Complementar nº 002/18, do
Poder Judiciário e 132/2018, de autoria do Deputado Rafael Leitoa,
solicitando que seja realizada uma Sessão Solene em comemoração aos 10
(dez) anos do Curso de Direito da Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA), a ser realizada no dia 23 de maio do corrente ano. Sujeito a
deliberação da Mesa, foi deferido o Requerimento nº 140/2018, de autoria
do Deputado Edivaldo Holanda, solicitando que seja justificada sua ausência
nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 04 e 05 de abril do corrente ano,
conforme atestado médico. Mediante acordo de lideranças, o Presidente
submeteu a deliberação do Plenário, na presente Ordem do Dia, o Projeto
de Lei Complemantar nº 001/18, de autoria do Poder Executivo, que
regulamenta o Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência Contra as
Mulheres, o qual foi aprovado nos seus turnos regimentais e encaminhado
à sanção Governamental. Na forma do Regimento Interno, foram incluídos
na Ordem do Dia da próxima Sessão os Requerimentos nºs: 142 e 143/18,
do Deputado Wellington do Curso e 145/18, de autoria do Deputado
César Pires. No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o
Deputado Neto Evangelista  que relatou sua experiência à frente da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Social. Em seguida, na forma do art. 101,
inciso III do Regimento Interno, o Presidente encerrou a Sessão
determinando que fosse lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado
será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 10 de abril de 2018. Deputado Othelino
Neto - Presidente. Deputado Zé Inácio - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado Sousa Neto - Segundo Secretário, em exercício.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

Nº 403/2018, de 06 de abril de 2018, nomeando CELIA MARIA
VALENTE MARQUES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1
de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º
de abril do ano em curso.

Nº 404/2018, de 06 de abril de 2018, nomeando VERA LUCIA
LIMA DE MATOS SOARES, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de abril do ano em curso.

Nº 434/2018, de 13 de abril de 2018, exonerando CELIO ALEX
ALVES PAIVA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Motorista, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 12 de abril do ano em curso.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 435/2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 140/18, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 10 de abril do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias nos dias 04 e
05 de abril do Deputado Edvaldo Holanda, tendo em vista o mesmo
encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 11 de
abril de 2018. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADO STÊNIO REZENDE - PRIMEIRO SECRETÁRIO.
DEPUTADO ZÉ INÁCIO - SEGUNDO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 364/2018

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que
consta do Processo  nº 1473/2018-AL,

R E S O L V E:

EXONERAR, a pedido, REGIANE CRISTINA TAVARES
CHAVES, do Cargo de Assistente Legislativo Administrativo, Classe A,
Nível 1, do Quadro de Pessoal Efetivo deste Poder, a partir do dia 1º de
abril do ano em curso.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 27 de março

de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado STENIO
REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado ZÉ INACIO -
Segundo Secretário, em exercício.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 368/2018

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, e com base na Resolução
Legislativa nº 30 de 18 de maio de 1959 e alteração prevista na Resolução
nº 18 de 1º de novembro de 1973 e tendo em vista o que consta do Processo
nº 0129/2018-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º CONCEDER Pensão mensal vitalícia a CLEIDE
BARROSO COUTINHO, viúva do ex-Deputado HUMBERTO IVAR
ARAUJO COUTINHO, falecido durante a vigência do mandato
Parlamentar, no valor de R$ 25.322,25 (vinte e cinco mil,   trezentos e
vinte e dois reais e vinte e cinco centavos) com fundamento no Art. 1º da
Resolução Legislativa nº 30/1959 e na forma do que determina o Art. 1º do
Decreto Legislativo nº 461/2014.

Parágrafo Único – A Pensão concedida será devida enquanto a
beneficiária mantiver o atual estado civil.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 27 de março

de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado STENIO
REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado ZÉ INACIO -
Segundo Secretário, em exercício
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 17/04/2018 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 08h30min
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE

01- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 270 /2018, de autoria do Poder
Executivo, que Altera a Lei nº 7.936, de 14 de julho de 2003, que Cria
o Fundo Estadual para Habitação e Desenvolvimento Urbano, e dá
outras providências - RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

02- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 272 /2018, de autoria do Poder
Executivo, que Dispõe sobre os vencimentos dos Servidores Públicos
Estaduais do Subgrupo Magistério da Educação Básica, e dá outras
providências - RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

03- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 030/2018, de autoria
do Poder Executivo, que Autoriza o Poder Executivo a celebrar Contrato
de Concessão de Uso Onerosa de área de terras e edificações do
denominado “Parque Independência”, localizado no Município de
São Luís e dá outras providências - RELATOR DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM;

04- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 049/2018, de autoria
do Poder Executivo, que Dispõe sobre a composição, a organização, as
atribuições e o funcionamento do Conselho Estadual de Saúde-
CES/MA e dá outras providencias - RELATOR DEPUTADO MARCO
AURÉLIO;

05- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 048/2018 (Parecer
Conjunto – Comissões: Constituição, Justiça e Cidadania; Defesa dos
Direitos Humanos e das Minorias), de autoria do Poder Executivo, que
Institui o Programa de Atendimento Integral à Mulher em Situação
de Violência Doméstica e Familiar - RELATOR DEPUTADO
CARLINHOS FLORÊNCIO;

06- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 063/2018, de autoria
do Poder Executivo, que Autoriza o Poder Executivo a celebrar Contrato
de Empréstimo junto ao Banco de Desenvolvimento da América
Latina – CAF e ao New Development Bank – NDB para a implantação
do Programa Corredor de Transporte e Integração Sul-Norte do
Maranhão - RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

07- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 233/2015, de autoria
do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que Dispõe sobre a Politica Estadual
de Resíduos Sólidos, e dá outras providências - RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

08- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 062/2018, de autoria
do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que Considera de Utilidade Pública
a Associação Centro Cultural Recreativo Sambeneditense –
CECRESBE, no Município de São Benedito do Rio Preto - RELATOR
DEPUTADO CÉSAR PIRES;

09- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 054/2018, de autoria
do Senhor Deputado Rogério Cafeteira, que Determina a realização
periódica e obrigatória de vistoria técnica por profissionais
legalmente habilitado a ser realizadas em Condomínios, Prédios,
Casas, Residenciais, Comerciais Públicos e Privados, incluindo
estruturas, fachadas, empenas, marquises, telhados e obras de
contenção de encostas, bem como todas as suas instalações, cria o
Laudo Técnico de Vistoria Predial (LTVP), no Estado do Maranhão
e dá outras providências - RELATOR DEPUTADO MARCO
AURÉLIO;

10- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 033/2018, de autoria
do Senhor Deputado Edivaldo Holanda, que Dispõe sobre a Criação da
“Central de Apoio ao Idoso”- RELATOR DEPUTADO GLALBERT
CUTRIM;

11- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 015/2018, de autoria
da Senhora Deputada Francisca Primo, que Institui a Política Estadual
de Prevenção Social à Criminalidade - RELATOR DEPUTADO
MARCO AURÉLIO;

12- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 055/2018, de autoria
do Senhor Deputado Bira do Pindaré, que Dispõe sobre a obrigatoriedade
de contratação de Bombeiros Civis, no âmbito do Estado do Maranhão,

por estabelecimentos onde haja grande circulação de pessoas e dá
outras providências - RELATOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

13- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 316/2017, de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Determina constar em
editais de licitações para aquisição ou locação de novas viaturas
policiais e de condução de presos a especificação de para-brisas
blindados na forma que menciona- RELATORA DEPUTADA
FRANCISCA PRIMO;

14- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 067/2018, de autoria
da Senhora Deputada Francisca Primo, que Institui o Dia do Analista
Judiciário da Justiça Estadual,  a ser comemorado, anualmente, em
todo o território do Estado do Maranhão - RELATOR DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM;

15- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 022/2018,
de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que Concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor Murilo Andrade de Oliveira,
natural da cidade de Almenara, Estado de Minas Gerais - RELATOR
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO;

16- VETO TOTAL APOSTO AO PROJETO DE LEI  Nº 012/
2018, de autoria do Senhor Deputado Stênio Rezende, que Denomina
“Dr. Humberto Coutinho”, o Hospital dos Servidores do Estado do
Maranhão - RELATOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

17- VETO TOTAL APOSTO AO PROJETO DE LEI  Nº 053/
2017, de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que Institui no
âmbito do Estado do Maranhão, o Cadastro para Bloqueio de
Propaganda - RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

18- VETO TOTAL APOSTO AO PROJETO DE LEI  Nº 236/
2017, de autoria do Senhor Deputado Eduardo Braide, que Dispõe sobre
a obrigatoriedade de realização de vistoria anual, com emissão de
laudo técnico para utilização de brinquedos em parques infantis de
educação infantil ou ensino fundamental público ou privado, parques
públicos de diversão, clubes, condomínios, hotéis e similares e dá
outras providências - RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 10 de abril de 2018. Máneton Antunes de Macêdo - Diretor
Legislativo

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SAÚDE, REALIZADA AOS 11 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO
DE 2018, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”, DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ANTONIO PEREIRA-Presidente
FRANCISCA PRIMO -
JÚNIOR VERDE
SOUSA NETO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 001/2018– Emitido ao Projeto de Lei nº 037/2018,

QUE estabelece diretrizes para a instituição da campanha permanente
sobre guarda responsável de animais domésticos no âmbito do Estado do
Maranhão

AUTORIA: Deputado EDURADO BRAIDE
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos termos

do voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 12 de abril de 2018.

VALDENISE FERNANDES DIAS
Secretária da Comissão
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R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA AOS 10
DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO  DE 2018,  ÀS  8 HORAS E 30
MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES  DEPUTADO “LÉO
FRANKLIM”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

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

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 109/2018 – Emitido à MOÇÃO Nº 003/2018 –

PESAR, pelo falecimento no último dia 14 de março da Vereadora do Rio
de Janeiro MARIELLE FRANCISCO DA SILVA (PSOL), conhecida como
MARIELLE FRANCO e pelo seu motorista ANDERSON PEDRO
GOMES, também do Rio de Janeiro.

AUTORIA: ZÉ INÁCIO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator
PARECER Nº 110/2018 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

058/2018 – CONSIDERA de Utilidade Pública o Instituto Filantrópico de
Apoio e Ajuda as Comunidades Carentes-IFAACC .

AUTORIA: Deputado SÉRGIO VIEIRA
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator
PARECER Nº 111/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 056/

2018 – CONSIDERA de Utilidade Pública o Centro Educacional e Social
Kerygma – CESK, com sede e foro no Município de São Luís-Ma.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator
PARECER Nº 112/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

060/2018 – CONSIDERA de Utilidade Pública o Instituto Educacional de
Apoio as Famílias Carentes – IEAPC, com sede no Município de Lago da
Pedra-Ma.

AUTORIA: Deputado RAIMUNDO CUTRIM
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator
PARECER Nº 113/2018 – Emitido ao   PROJETO DE LEI Nº

057/2018 – CONSIDERA de Utilidade Pública a Obra Social Nossa Senhora
da Glória-Fazenda da Esperança Santo Agostinho .

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator
PARECER Nº 114/2018 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 020/2018 – CONCEDE o Título de
Cidadão Maranhense ao Pastor IVAN BASTOS.

AUTORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator
PARECER Nº 115/2018 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 021/2018 – CONCEDE o Título de
Cidadão Maranhense ao Pastor SAMUEL CÂMARA.

AUTORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
RELATORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE

DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do Voto
do Relator

PARECER Nº 119/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
210/2017  – DISPÕE sobre a prioridade no atendimento as pessoas com
transtorno do espectro autista.

AUTORIA: Deputado ROGÉRIO CAFETEIRA
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator
PARECER Nº 120/2018 – Emitido ao    PROJETO DE LEI Nº

019/2018 –ESTABELECE diretrizes para a criação do “Programa Inspirar”,
de estímulo à divulgação de experiências bem  sucedidas de estudantes e
professores egressos do ensino médio e técnico-profissionalizante no
Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLI
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator
PARECER Nº 121/2018 – Emitido ao    PROJETO DE LEI Nº

035/2018 – TORNA gratuito o exame de morno e anemia infecciosa equina
no Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado EDIVALDO HOLANDA
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: REJEITADO  por maioria, nos termos do Voto do

Relator, contra os  votos dos Senhores Deputados Eduardo Braide e
Antônio Pereira.

PARECER Nº 122/2018 – (EM REDAÇÃO FINAL) - Emitido
ao  PROJETO DE LEI Nº 049/2017 – DISPÕE sobre a obrigatoriedade de
as empresas prestadoras de serviços de telefonia de TV a cabo, de cartão
de crédito e similares man-terem em suas páginas na internet link próprio
que possibilita ao consumidor realizar a sus-pensão ou o cancelamento do
contrato de prestação de serviço via internet.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator, com o acolhimento da EMENDA apresentada. Foi dada à
matéria a forma adequada.

PARECER Nº 123/2018 – (EM REDAÇÃO FINAL) - Emitido
ao PROJETO DE LEI Nº 267/2017 – INSTITUI o Polo Maranhense de
Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Abacaxi, nos Municípios de Turiaçu
e São Domingos do Maranhão, nos Estado do Maranhão e dá outras
providências.

AUTORIA: Deputado JOSIMAR MARANHÃOZINHO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator, com o acolhimento da EMENDA apresentada. Foi dada à
matéria a forma adequada.

PARECER Nº 137/2018 – (EM REDAÇÃO FINAL) - Emitido
PROJETO DE LEI COMPLEMANTAR Nº 001/2018, (MENSAGEM
GOV. Nº 017/2018) -   REGULAMENTA o Fundo Estadual de
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator, com o acolhimento da EMENDA apresentada. Foi dada à
matéria a forma adequada.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 11 de abril de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 1I DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO  DE 2018,
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ÀS  11 HORAS E 40 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO.

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

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 116/2018 – (EM REDAÇÃO FINAL) - Emitido

ao PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 002/2018 -–
(MENSAGEM GOV. Nº 004/2018) – ALTERA a Lei nº 14, de 17 de
dezembro de 1991, (Código de Divisão e Organização Judiciária do
Estado do Maranhão); ACRESCENTA dispositivo à mesma Lei
Complementar e dá outras providências.

AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO
RELATORIA: Deputado ANTÕNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, com o acolhimento

da EMENDA apresentada, nos termos do Voto do Relator. Foi dada à
matéria a forma adequada.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 12 de abril de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM
CONJUNTO COM A COMISSÃO DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE;
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DO TRABALHO,  REALIZADA AOS 1I DIAS DO
MÊS DE ABRIL DO ANO  DE 2018,  ÀS  10 HORAS E 40
MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES  DEPUTADO “LÉO
FRANKLIM”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE, em exercício
ANTÕNIO PEREIRA
EDUARDO BRAIDE
CÉSAR PIRES
FÁBIO BRAGA
FRANCISCA PRIMO
RAFAEL LEITOA
CABO CAMPOS
GRAÇA PAZ
VINICIUS LOURO
EDSON ARAÚJO
EDVALDO HOLANDA
JÚNIOR VERDE
WELLINGTON DO CURSO
SOUSA NETO (Suplente)

 PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 002/2018 -– (MENSAGEM GOV. Nº 004/
2018) – ALTERA a Lei nº 14, de 17 de dezembro de 1991, (Código de
Divisão e Organização Judiciária do Estado do Maranhão);

ACRESCENTA dispositivo à mesma Lei Complementar e dá outras
providências.

AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO
RELATORIA: Deputado ANTÕNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, com a alteração

do art. 3º, nos termos do Voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 12 de abril de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM
CONJUNTO COM A COMISSÃO DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE; REALIZADA AOS
10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO  DE 2018,  ÀS  10 HORAS
E 30 MINUTOS, NO PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO
SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE, em exercício
ANTÕNIO PEREIRA
EDUARDO BRAIDE
CÉSAR PIRES
RAFAEL LEITOA
FRANCISCO PRIMO
FÁBIO BRAGA
GRAÇA PAZ

 PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 118/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI

COMPLEMANTAR Nº 001/2018, (MENSAGEM  GOV. Nº 017/
2018) - REGULAMENTA o Fundo Estadual de Enfrentamento à
Violência contra as Mulheres.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado MARCOS AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos seguinte

termos: a) com a supressão do art. 11, por não cumprir com o  art. 43,
da Lei nº 4.320/64;b) acolhimento parcial da Emenda nº 001, com
acréscimo do inciso IX, ao art. 2º; e alteração da redação do art. 6º, do
Projeto de Lei Complementar, nos termos do Voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 12 de abril de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC

COMUNICADO

São Luís – MA, 05 de abril de 2018.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que me desfilei do Partido Verde
(PV), ingressando no Partido da Progressista (PP), para que sejam
adotadas, portanto, as devidas providências regimentais.

Hemetério Weba
Deputado Estadual
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c) Medida da página em formato A4;
d) Editor de texto padrão: Word for Windows - versão 6.0 ou superior;
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m) Utilize tantos Cds quanto seu texto exigir;
n) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas e não publicadas.

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa
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Núcleo de Suporte de Plenário
RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO

OTHELINO NETO
Presidente

VALNEY DE FREITAS PEREIRA
Diretor Geral
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