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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04/05/2017 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04.05.2017 – QUINTA-FEIRA

I - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 012/2017,
DE AUTORIA DO  DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR
PAULO AUGUSTO DA TRINDADE – COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
RELATOR DEPUTADA FRANCISCA PRIMO.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 035/2017,
DE AUTORIA DO  DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM, QUE
CONCEDE MEDALHA “MANOEL BECKMAN” AO SENHOR
CARLOS ALBERTO MARTINS DE SOUSA – COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.

II – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

3. REQUERIMENTO Nº 308/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE, APÓS OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES AO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DOS
CORREDORES MULTIMODAIS DO MARANHÃO – COMEFC,
PELA PASSAGEM DE SEU 4º (QUARTO) ANIVERSÁRIO. BEM
COMO PARABENIZANDO A PREFEITA DE VILA NOVA DOS
MARTÍRIOS, KARLA BATISTA, PELA SUA REELEIÇÃO COMO
PRESIDENTE DO REFERIDO CONSÓRCIO.

III - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

4. REQUERIMENTO Nº 310/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER QUE, APÓS OUVIDO
A MESA, SEJA JUSTIFICADA A MINHA AUSÊNCIA DA SESSÃO
PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 26 DO MÊS DE ABRIL DO
CORRENTE ANO, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NO
PARLAMENTO AMAZÔNICO, NA CIDADE DE IMPERATRIZ –
MA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 04/05/2017 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 2º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 099/17, de autoria do Senhor Deputado

Wellington do Curso, que dispõe sobre a proibição de recolhimento, retenção
ou apreensão do veículo pela identificação do não pagamento do imposto.

ORDINÁRIA 3º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 095/17, encaminhada pela Mensagem

Governamental Nº 018/2017, que altera a Lei Nº 10.356, de 9 de novembro
de 2015, que autoriza o Poder Executivo a exigir de contribuinte do ICMS
a aposição de selo fiscal em vasilhame que contenha água mineral natural
ou água adicionada de sais em circulação neste Estado, e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 096/17, de autoria do Senhor Deputado
Rafael Leitoa, que dispõe sobre a notificação direta dos candidatos
aprovados em concurso público.

3. PROJETO DE LEI Nº 097/17, de autoria do Senhor Deputado
Rafael Leitoa, que proíbe a aplicação de multas por infração de trânsito em
rodovias estaduais, por avançar ao semáforo com indicação de sinal
vermelho entre as 23 e 5h, em velocidades iguais ou inferiores a 20
quilômetros por hora.

4. PROJETO DE LEI Nº 098/17,  de autoria do Senhor Deputado
Fábio Braga, que considera de Utilidade Pública a Associação dos
Apicultores de Amapá do Maranhão – MA.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  03/05/17.

Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada em três de maio de dois mil de dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Stênio Rezende.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Eduardo

Braide.

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

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.

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

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

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

II – EXPEDIENTE.

REQUERIMENTO N°  305 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Excelência que sejam
enviadas mensagens de congratulações ao Prefeito e ao Presidente da Câmara
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Municipal de Barra do Corda pela passagem do aniversário de 182 anos de
emancipação política do município.

Plenário Nagib Haikel do Palácio Manuel Beckman, em 02 de
maio de 2017. - OTHELINO NETO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 306 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido o
Plenário seja consignado nos Anais desta Assembléia Legislativa a passagem
dos 182 anos de fundação do Município de Barra do Corda, a ser
comemorado no dia 03 de maio.

Na oportunidade ressaltamos o inesquecível Manoel Rodrigues
de Melo Uchoa que em 03 de maio de 1835 comandou a expedição que
declarou a fundação de Barra do Corda.

Localizado na Região Central do Maranhão, o Município de Barra
do Corda se destaca pelo potencial econômico em decorrência das atividades
agrícolas, pecuárias e turísticas sendo uma terra abençoada pela natureza
ba-nhada pelas águas dos Rios Corda e Mearim.

Requeiro, ainda, que seja encaminhada mensagem de
congratu-lações do Prefeito Eric Costa, bem como ao Vereador Gil Lopes,
Presidente da Câmara Municipal de Barra do Corda

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 02 de maio de 2017. – RIGO TELES –
Deputado Estadual.

REQUERIMENTO Nº 307 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso III do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que, após ouvida
a mesa, seja realizada, em data e horário a serem definidos, por intermédio
da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, no Plenário
Gervásio Santos, Audiência Pública que tratará sobre a situação dos Índios
Gamela, que sofreram um ataque no último dia 30, no município de Viana.
Para tanto, devem ser convidados: a Fundação Nacional do Índio – FUNAI,
entre outros órgãos, autoridades e representantes da sociedade civil.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de maio de 2017. - Bira
do Pindaré - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE A COMISSÃO
DE DEFESA DOS DIREITOS  HUMANOS E DAS MINORIAS.
EM: 03/05/17

REQUERIMENTO Nº 308 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa (Art.
163, inciso VIII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o
Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações ao Consórcio dos
Municípios dos Corredores Multimodais do Maranhão – COMEFC,
pela passagem de seu 4°(quarto) aniversário. Bem como parabenizando a
prefeita de Vila Nova dos Martírios, Karla Batista, pela sua reeleição como
Presidente do referido Consórcio.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 02 de maio de 2017. - ADRIANO SARNEY -
Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 04.05.17
EM: 03.05.17

REQUERIMENTO Nº 309 / 17

Senhor Presidente,

Na Forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações a população do município de BARRA DO CORDA, pela
passagem de seu 182º (centésimo octogésimo segundo) aniversário,
completados no dia 03 de maio no ano em curso.

Na oportunidade requeremos também, que se dê ciência ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Eric Costa e ao Presidente da
Câmera de vereadores.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL
BECKMAN. “ SÃO LUÍS, 02 de maio de 2017 – JÚNIOR VERDE –
DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 04.05.17
EM: 03.05.17

REQUERIMENTO Nº 310 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exa que, após a deliberação da Mesa, seja justificada a minha
ausência da Sessão Plenária realizada no dia 26 do mês de abril do corrente
ano, em virtude de participação no Parlamento Amazônico, na cidade de
Imperatriz (MA).

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís – MA, em 02 de maio de 2017. - EDUARDO BRAIDE -
Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 04.05.17
EM: 03.05.17

REQUERIMENTO Nº  311 / 17

Senhor Presidente:

Nos termos do que dispõe 163, inciso VIII do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja realizada
audiência pública no próximo dia 16 de maio para que seja discutida a
questão agrária envolvendo proprietários rurais e remanescentes indígenas,
que reclamam a posse de área entre os municípios de Viana, Matinha e
Penalva.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 03 de maio de 2017. - César
Pires - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 04.05.17
EM: 03.05.17

INDICAÇÃO Nº 587 / 17

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 Ministro da Justiça, OSMAR
JOSÉ SERRAGLIO, solicitando a formalização de convênio com o
Governo do Estado do Maranhão e a prefeitura de Carolina para
envio de recursos para aquisição de câmaras de vigilância operadas
pelo sistema de vídeo monitoramento, aquisição de coletes a prova
de bala (kit completo) e armas taser (eletrochoque) para utilização
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das policias Militar e Civil e Guarda Municipal daquele município,
viabilizando melhorias nas estruturas de combate ao crime e proteção ao
cidadão.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 28 de abril de 2017. -
Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 588 / 17

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 Ministro da Justiça, OSMAR
JOSÉ SERRAGLIO, solicitando a formalização de convênio com o
Governo do Estado do Maranhão e a prefeitura de Açailândia para
envio de recursos para aquisição de câmaras de vigilância operadas
pelo sistema de vídeo monitoramento, aquisição de coletes a prova
de bala (kit completo) e armas taser (eletrochoque) para utilização
das policias Militar e Civil e Guarda Municipal daquele município,
viabilizando melhorias nas estruturas de combate ao crime e proteção ao
cidadão.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 28 de abril de 2017. -
Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 589 / 17

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 Ministro da Justiça, OSMAR
JOSÉ SERRAGLIO, solicitando a formalização de convênio com o
Governo do Estado do Maranhão e a prefeitura de Imperatriz para
envio de recursos para aquisição de câmaras de vigilância operadas
pelo sistema de vídeo monitoramento, aquisição de coletes a prova
de bala (kit completo) e armas taser (eletrochoque) para utilização
das policias Militar e Civil e Guarda Municipal daquele município,
viabilizando melhorias nas estruturas de combate ao crime e proteção ao
cidadão.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 28 de abril de 2017. -
Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 590 / 17

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 Ministro da Justiça, OSMAR
JOSÉ SERRAGLIO, solicitando a formalização de convênio com o
Governo do Estado do Maranhão e a prefeitura de Estreito para
envio de recursos para aquisição de câmaras de vigilância operadas
pelo sistema de vídeo monitoramento, aquisição de coletes a prova
de bala (kit completo) e armas taser (eletrochoque) para utilização
das policias Militar e Civil e Guarda Municipal daquele município,
viabilizando melhorias nas estruturas de combate ao crime e proteção ao
cidadão.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 28 de abril de 2017. -
Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 591 / 17

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 Ministro da Justiça, OSMAR
JOSÉ SERRAGLIO, solicitando a formalização de convênio com o
Governo do Estado do Maranhão e a prefeitura de Porto Franco para
envio de recursos para aquisição de câmaras de vigilância operadas
pelo sistema de vídeo monitoramento, aquisição de coletes a prova
de bala (kit completo) e armas taser (eletrochoque) para utilização
das policias Militar e Civil e Guarda Municipal daquele município,
viabilizando melhorias nas estruturas de combate ao crime e proteção ao
cidadão.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 28 de abril de 2017. -
Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 592 / 17

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 Ministro da Justiça, OSMAR
JOSÉ SERRAGLIO, solicitando a formalização de convênio com o
Governo do Estado do Maranhão e a prefeitura de Buritirana para
envio de recursos para aquisição de câmaras de vigilância operadas
pelo sistema de vídeo monitoramento, aquisição de coletes a prova
de bala (kit completo) e armas taser (eletrochoque) para utilização
das policias Militar e Civil e Guarda Municipal daquele município,
viabilizando melhorias nas estruturas de combate ao crime e proteção ao
cidadão.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 28 de abril de 2017. -
Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 593 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Prefeito Municipal de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda Junior, solicitando a instalação de conjuntos semafóricos nos
cruzamentos das Avenidas Tancredo Neves, Avenida Brasil com Avenida
Principal do Jardim América, ambas nas imediações da Cidade Olímpica,
importantes avenidas por onde circulam diariamente centenas de veículos.

A presente indicação torna-se extremamente necessária em
decorrência dos transtornos causados pela falta do referido serviço, o que
vem causando inúmeros transtornos com acumulo de veículos que cruzam
as citadas avenidas em horários de picos.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. São
Luís, 03 de maio de 2017. - Raimundo Soares Cutrim - Deputado Estadual
– PCdoB.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE - Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE - Deputado Cabo Campos, por cinco minutos, sem
direitos apartes.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Deus seja louvado, o nome do Senhor exaltado. Quero saudar
aqui todos os nossos irmãos e irmãs parlamentares, assessores, imprensa,
Mesa, segurança da Casa, mas, hoje, a minha saudação, pastor Otoniel, é
muito especial para alguém que faz parte do nosso dia a dia, aqui no
Plenário, da Assembleia Legislativa, que presta um serviço maravilhoso,
Deputado Eduardo Braide, Senhores Deputados, que são os nossos
taquígrafos, que estão aqui à nossa direita, 03 de maio, Dia Nacional do
Taquígrafo. Parabéns e muito obrigado por vocês fazerem este serviço de
tão excelência para nós deputados. Vocês são responsáveis por levar lá
para fora aquilo que nós falamos nesses microfones e os senhores que
fazem tão relevante serviço, nós, do Parlamento Estadual, queremos
parabenizar vocês. Dia 03 de maio, Dia Nacional do Taquígrafo. Comemora-
se no dia 03 de maio, o Dia Nacional do Taquígrafo, esta foi a data escolhida
pela classe reunida soberanamente em congresso. O Primeiro Congresso
Brasileiro de Taquigrafia realizado em 1951, em São Paulo, e promovido
pelo Centro de Taquígrafos de São Paulo, para comemorar o Dia do
Taquígrafo, iniciativa do gaúcho Adoar Abech. A data foi escolhida porque,
exatamente no dia 3 de maio de 1823, há 170 anos, portanto, foi instituída
oficialmente a Taquigrafia Parlamentar no Brasil para funcionar na Primeira
Assembleia Constituinte. A introdução da taquigrafia no Parlamento
Brasileiro deve-se a José Bonifácio de Andrade e Silva, homem de ciência,
estadista, escritor, orador parlamentar, o patriarca da independência. Assim
se expressou José Bonifácio na sessão constituinte de 22 de maio. Eu
quero somente fazer uma explicação para ilustrar a matéria. Logo que se
convocou esta Assembleia, viu Sua Majestade a necessidade de haver
taquígrafos. Eu fui encarregado de dar as precisas providências, um oficial
da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros se incumbiu de abrir
uma aula de taquigrafia e ali uns matriculados trabalharam nesta aula para
que fossem mais assíduos à Sua Majestade. Queridos, existem pessoas,
assim como é na televisão, como o pessoal da TV Assembleia, muitas
vezes conhecidas, como a Ilda Borges e a Maria que aparecem em frente às
câmeras, mas existem aquelas pessoas que ficam atrás das câmeras, os
caboman, os cinegrafistas e tantas outras pessoas. Aqui quem aparece são
os parlamentares, mas nós temos essas pessoas que ficam nos bastidores
e hoje é o dia delas, Dia do Taquígrafo. Parabéns e que Deus abençoe vocês.
Nós precisamos de vocês e, digo mais, que todas as bênçãos do Senhor
possam vir, neste dia, para a vida de todos vocês. Parabéns! E para encerrar,
Senhor Presidente, eu vou ler a Mensagem Bíblica da nossa capelania, por
meio do nosso pastor Otoniel, que diz: Não seja sábio aos seus próprios
olhos tema o Senhor e evite o mal (Provérbios 3,7). Que Deus abençoe a
todos em nome de Jesus.

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

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do orador)
- Senhor Presidente, Deputado Stênio Rezende, Senhores Membros da
Mesa, Senhoras e Senhores Deputados, Imprensa, Galeria. Senhor
Presidente, ontem, para nossa surpresa, que isso já vem rolando por
muitos e muitos dias, no Tribunal de Justiça e Desportos, ontem julgou e
invalidou o jogo do Cordino com o Moto Clube, lá na cidade de Barra do
Corda, sábado da semana passada, onde o jogo saiu de 1x1 e dando
continuidade ao campeonato hoje seria já para o início da decisão do

segundo turno do campeonato, aqui em São Luís, Deputado Wellington do
Curso, jogaria o Cordino e o Sampaio Corrêa, eu acho que a Federação
deveria agilizar, deveria trabalhar mais nesse sentido e o próprio Tribunal
de Desportos e Lazer, deveria dar mais um tempo para os times para saber
das dificuldades que tem os times, dos recursos que tem os times para se
deslocar, deputado Edivaldo Holanda, para se deslocar do interior para vir
para São Luís para jogar, tem custos, tem despesas, tem o desgaste, tanto
desgaste físico como desgaste emocional e hoje foi cancelado o jogo, do
Cordino com o Sampaio Corrêa, retornando a Barra do Corda, ao Leandrão
ao estádio Leandrão, em Barra do Corda, sábado passado, novamente, o
jogo do Cordino com o Moto Clube, deputado Paulo Neto, e, para nós,
isso é um retrocesso no esporte maranhense, nós estamos retroagindo no
esporte maranhense, eu sei que aí foi prejudicado o Sampaio Corrêa e aqui
eu peço, deputado Sérgio Frota, agora neste momento, que o Cordino um
time com tanta humildade que vem lá do interior do Maranhão, às vezes,
massacrado por uma parte da mídia desportista por ser um time do interior,
um time que vem crescendo e, às vezes, essas pessoas que têm um
pensamento retrógrado não querem aceitar que um time do interior chegue,
vença, e que seja campeão de um campeonato maranhense, aqui no nosso
Estado do Maranhão. Então, veja o que acontece, o Sampaio Corrêa estou
vendo aí, vai recorrer, mas prejudicado, não tenho nada contra o Sampaio
Corrêa, não tenho nada contra o Moto Clube; pelo contrário, queremos é
incentivar o futebol do Maranhão. Mas eu peço também vamos ajudar os
times do interior, não só porque Cordino está aí disputando campeonato
maranhense o campeão do primeiro turno, mas, sim, tem o Imperatriz,
tem Bacabal, tem o Santa Quitéria, tem o São José, têm vários times que
vêm aí disputando e crescendo no Maranhão. Vamos dividir, vamos passar
agora a elogiar mais esses times que vêm do interior, crescer, dar credibilidade
a esses garotos que estão vindo do interior para nos abrilhantar no futebol
maranhense. Isso é o que nós queremos. Está aí agora: o Sampaio foi
prejudicado, o Cordino foi prejudicado também, porque vai ter que retornar
o jogo a Barra do Corda contra o Moto Clube. Mas aqui eu digo com toda
humildade: não quero dizer para os motenses que seja um afronto, mas a
onça está aguardando, a onça está esperando mais uma vez lá em Barra do
Corda pelo Moto Clube, para que nós demos continuidade ao campeonato.
Agora tenho certeza de que foi muito prejudicado o Sampaio Correia e
tenho certeza que a justiça será feita para o Sampaio. Não tenho nada
contra a justiça que está fazendo o Tribunal de Desporto e Lazer contra o
campeonato, contra os times prejudicados, contra o Sampaio Correia.
Mas aqui o que eu falo é que nós devemos trabalhar pelo menos com um
pouco de antecedência, dando oportunidade para os times. Não tinha
necessidade, senhoras e senhores deputados, imprensa, galeria, povo do
Maranhão, do Cordino ter se deslocado de Barra do Corda para São Luís.
Deveria estar em Barra do Corda hoje, por ser aniversário da cidade,
abrilhantando com o jogo lá em Barra do Corda, presenteando os
barracordences com o jogo lá na cidade de Barra do Corda. Não, o time está
aqui em São Luís. Chegou em São Luís ontem já recebendo esta notícia,
ontem à noite, que foi cancelado o jogo do Cordino com o Sampaio Correia
para o campeonato do segundo turno do campeonato maranhense. Mas
tudo bem, sábado, estaremos em Barra do Corda aguardando o Moto
Clube, aguardando a torcida do Moto Clube, para recepcioná-los, fazer
um jogo realmente de igual para igual, mas na certeza de que o Moto vá
preparado, porque o Cordino, a onça está aguardando o Moto Clube, lá em
Barra do Corda, como também a onça estava preparada e está preparada
para enfrentar o Sampaio Corrêa, aqui em São Luís. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Com a palavra, o Deputado Wellington do Curso,
por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, Senhoras
e Senhores Deputados, Galeria, Imprensa que acompanha nossos trabalhos,
na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, Internautas,
Telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, nosso
mais cordial bom dia, que Deus seja Louvado. Senhor Presidente, aproveitar
a manhã desta quarta-feira para parabenizar os nossos taquígrafos, que tão
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bem exercem essa atividade e registram as nossas ações, as nossas falas do
parlamento estadual, que ficam para a posteridade. Fica registrado nos
Anais desta Casa. E muitas das vezes não são reconhecidos, muitas das
vezes não são lembrados, muitas das vezes nossos olhares se voltam para
os deputados, se voltam para a galeria, se voltam para a imprensa e muitas
vezes esquecem da direita, esquecem os taquígrafos. Hoje, em nome do
Deputado Humberto Coutinho e de todos os demais deputados, parabéns
a todos vocês e muito obrigado pela forma eficiente, responsável, que
vocês exercem a atividade no parlamento estadual. Que Deus seja louvado,
que Deus faça resplandecer seu rosto sobre a vida de vocês, que Deus
abençoe a vida de vocês abundantemente. Senhor Presidente, na última
semana, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão - não foi o
Deputado Wellington, foi a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão-
realizou a 11ª reunião do Parlamento Amazônico na cidade de Imperatriz,
que contou com a presença dos Deputados: Edilázio Junior, Eduardo
Braide, Júnior Verde, Marco Aurélio, Léo Cunha, Hemetério Weba e mais
29 deputados estaduais de outros estados da federação, que fazem parte
da Amazônia Legal. Temas importantes foram discutidos na cidade de
Imperatriz e muitos encaminhamentos ao final do evento, dentre eles, o
agendamento de uma reunião com o Ministro da Educação para tratar da
educação e financiamento da educação na Região Norte do País, a na
Região Amazônica, audiência com o Ministro do Meio Ambiente para
tratar as questões ambientais, principalmente envolvendo a cidade de
Imperatriz, com a fábrica da Suzano. Como encaminhamento também, a
formatação e a criação da frente Parlamentar Brasil-China, tanto pelo
Parlamento Amazônico, como pela Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, e a orientação para que fosse criada a frente parlamentar nos
demais Estados. E a criação também da frente parlamentar para a discussão
da criação do Maranhão do Sul. Não estamos dizendo que é possível e nem
estamos dizendo que vamos criar o Estado Maranhão do Sul, mas a criação
de uma frente parlamentar, a formatação de uma frente parlamentar para
que possa discutir o tema, para que possa ouvir a Região Tocantina, a
cidade de Imperatriz, as cidades em torno de Imperatriz, os prefeitos, as
câmaras de vereadores, ouvir principalmente a população. Então a criação
da frente parlamentar, a criação do Estado do Maranhão do Sul. E nós
apresentamos também, por solicitação de um vereador da cidade de
Imperatriz, o Vereador Ricardo, duas solicitações: primeiro que o Governo
do Estado do Maranhão possa destinar os recursos da compensação
ambiental na Suzano da cidade de Imperatriz, para a cidade de Imperatriz.
E também a solicitação do Ministério do Meio Ambiente para que possa
acompanhar os poluentes por parte da fábrica da Suzano na cidade de
Imperatriz. Então temas importantes. Imperatriz foi palco de uma grande
reunião e principalmente a participação dos deputados da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Faço ressalva ao Deputado Léo Cunha,
Deputado Marco Aurélio, que são da Região Tocantina, região de
Imperatriz, participaram de todo o evento, se pronunciaram, deram a sua
contribuição. Então, Deputado Léo Cunha, ficamos muito gratos com a
participação de vocês. Só para finalizar, Senhor Presidente, na próxima
segunda-feira, dia 08, estaremos realizando uma audiência pública, na
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, para discutir os avanços
e retrocessos na educação pública. Convidamos o atual prefeito de São
Luís, o secretário municipal de Educação, o secretário estadual de Educação,
o Sindicato Municipal dos Professores, o Sindicato Estadual dos
Professores, o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública. A
audiência será realizada na próxima segunda-feira, dia 08, e terá um tema de
suma importância para o estado do Maranhão, para a cidade de São Luís,
para a educação. Então convidamos todos para essa audiência pública que
será realizada na próxima segunda-feira, às 08 horas da manhã. Vou concluir
e me retiro deixando para os meus pares e à população do estado do
Maranhão que nos ouve neste momento que “não sejam sábios aos seus
próprios olhos, temam ao Senhor e evitem o mal” (Provérbios 03.17).
Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre este parlamento, sobre o
estado do Maranhão, sobre o seu povo e que tenha misericórdia de todos
nós. Que Deus abençoe a todos.

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

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente,
senhores e senhoras deputados, imprensa, galeria, todos que nos
acompanham em todo o estado do Maranhão, o nosso cordial bom dia e
que Deus nos abençoe a todos. Senhor Presidente, também quero corroborar
aqui com a as palavras do Deputado Wellington do Curso, que ainda há
pouco fez um pronunciamento falando sobre o Parlamento Amazônico.
Uma iniciativa importante, Deputado Wellington, porque nos permitiu
mais uma vez discutir com representantes dos Estados Amazônicos e
deliberar temas comuns pertinentes às problemáticas que nós enfrentamos
no dia a dia enquanto estados da Amazônia Legal. Inclusive na nossa
participação, eu fiz questão de destacar um tema importante para todos os
Estados. Eu falo não só os estados amazônicos, mas todos os estados
deste País, que são as obras paradas, os hospitais, UPAs. Inclusive ainda
há pouco foi notícia nacional uma UPA toda equipada, já até entregue, mas
que não está funcionando, é só uma referência. O País vive uma situação
muito séria com relação a obras paradas, inacabadas. Eu tive oportunidade
de, na semana passada, rodar o Maranhão e pude perceber várias obras do
Governo Federal que estão paradas, entre elas uma de Ribamar Fiquene,
que é uma creche que está praticamente concluída, faltam apenas alguns
detalhes. Mas que pelo abandono da obra está deteriorado e causando
sérios prejuízos aos cofres públicos como também à ordem social no que
se refere às políticas de investimento para a sociedade brasileira e no nosso
caso aqui a sociedade maranhense. Eu expressei no Parlamento Amazônico
a necessidade de nós unirmos forças para formalizar uma moção de apoio
aos estados no sentido de poder fazer com que o governo federal se
sensibilize e entregue as inúmeras obras espalhadas pelos estados
amazônicos que estão paradas. E citei o caso de Ribamar Fiquene, como
também citei lá em Imperatriz, deputados, o mercado do peixe que, na
época como superintendente do Ministério da Pesca, nós conseguimos,
através de muitos esforços, um sonho da população de Imperatriz, um
grande mercado do peixe de mais de dois milhões de reais, Deputado Fábio
Braga, e na hora parada a obra. Nós temos que acabar com essa cultura do
desperdício, infelizmente, da má gestão do dinheiro público, que causa
sérios prejuízos à sociedade. Inclusive eu fiz uma referência, até citei na
ocasião. Em vez de o Governo Federal estar preocupado em dinamizar a
gestão pública, entregando à população obras, fazendo com que a sociedade
melhore através de investimentos, criando emprego e renda, o Governo
Federal está preocupado em tirar direitos do trabalhador. E nós tivemos
um exemplo claro recentemente quando ele mexe nos direitos trabalhistas.
E eu aqui quero também aproveitar esse momento, Deputado Cutrim,
para expressar a nossa indignação com relação à perda dos direitos dos
nossos trabalhadores brasileiros. Nós maranhenses vamos sofrer, porque
quando ele mexe, hoje, na condição daquilo que já foi adquirido com suor,
com lágrimas, com esforço, até com sangue nas revoluções, ele está mexendo
nos sentimentos de uma sociedade inteira. Sentimentos que foram forjados
com a luta de homens e mulheres aguerridos pela conquista de direitos. E
é inadmissível que nem o governo, e aqui eu cito a declaração de
independência dos Estados Unidos quando diz: “que todos os governos
são constituídos através do povo”. Então nós formalizamos os governos e
quando o povo recebe um duro golpe como esse, infelizmente nós temos
aqui instalada a instabilidade política e aquilo que nós não queremos para
a sociedade, que é a perda de direitos já adquiridos ao longo de anos. Então,
eu fiz essa referência no Parlamento Amazônico, fiz como metáfora para
que nós pudéssemos nos unir enquanto Estados, os nove Estados
componentes do Parlamento Amazônico, para que nós pudéssemos unir
forças e sensibilizar o governo a entregar para as sociedades como um todo
as obras necessárias para a educação, para a saúde e para o esporte, para
todas as áreas sociais. Essa foi a nossa preocupação no Parlamento
Amazônico, porque não adianta nós buscarmos novas discussões, por
exemplo, teve uma discussão falando de separação, nós sabemos que tudo
que separa e tudo que se divide enfraquece, e o Maranhão é muito forte,
pois se falou lá, por exemplo, na perspectiva de separação com o Maranhão
do Sul. Nós temos que apoiar é a boa gestão. O sul do Maranhão precisa
de investimentos, o governo precisa pagar dívidas históricas que tem com
o sul do estado. Nós precisamos é dar boa gestão como um conjunto de
iniciativas que possam consolidar a sociedade. Então, por isso nós levamos
esse tema tão importante, porque é um tema relacionado à boa gestão, às
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boas práticas, à compreensão de que nós precisamos ter enquanto sociedade,
que é uma gestão de qualidade e comprometida com as pessoas, deputado
Vinicius. Precisamos, sim, de gestões comprometidas com a sociedade, até
porque é para as pessoas que as gestões são feitas. É nesse sentido que nós
levamos essa preocupação. O nosso presidente, Sinésio Campos, acolheu
essa iniciativa e vamos encaminhar ao governo federal, inclusive solicitando
todas as obras que estão paradas no estado para que nós possamos entregar
à sociedade, como também a BR-135, deputado Braide. Nós precisamos
mais uma vez reforçar a nossa luta com relação às BR’s do Estado do
Maranhão e, de forma especial, a BR-135, obras do governo federal que
estão paradas e que precisam ser dinamizadas e entregues à sociedade
maranhense. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe, muito obrigado,
Senhor Presidente, pelo tempo extra.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Deputado Bira do Pindaré, por 5 minutos, sem
direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, ontem, eu acompanhei
a audiência pública, na OAB, promovida pela OAB, pelo CIMI e demais
entidades que acompanham o caso dos Gamelas. Esse último episódio
ocorrido no município de Viana, inclusive, por esta razão, eu não compareci
a essa sessão que estava nessa audiência pública realizada na sede da
OAB, em São Luís do Maranhão. Eu propus, por intermédio de um
requerimento, que haja uma audiência pública, aqui na Assembleia, para
que a gente tenha a oportunidade de trazer a representação da FUNAI,
também da segurança pública do Estado e de outras autoridades, entidades
civis para aprofundar essa discussão. Um caso que tomou uma dimensão
muito grande, uma repercussão nacional e até internacional e que precisa
de respostas, até para que essas situações não se repitam no Estado o
Maranhão. Nós não podemos permitir que o Maranhão, o Brasil se
transformem em uma barbárie onde a solução de qualquer questão seja
feita por intermédio da força física, do facão, da pistola e de outras
ferramentas absolutamente abomináveis em tempos como o nosso. A
humanidade evoluiu e criou o mecanismo de solução das suas questões,
portanto, é preciso que o Estado brasileiro possa cumprir a sua parte. E eu
vejo na omissão do Estado brasileiro, nos órgãos fundiários, a grande
responsabilidade por tudo que acontece em relação às terras indígenas, em
relação à terra de quilombolas, em relação à terra de comunidades tradicionais,
pobres tradicionais, e inclusive na área urbana. Hoje, aqui mesmo na ilha de
São Luís, nós temos várias áreas com problemas e conflitos fundiários que
se devem a uma desorganização completa do sistema fundiário brasileiro.
O Brasil, infelizmente, não foi capaz de realizar a reforma agrária, como a
maioria dos países do mundo conseguiu fazer. Aqui no Brasil não se fez, e
hoje é um terreno precário, é um terreno muito fértil para fraude, para
práticas de grilagem que acontecem nos cartórios, muitas vezes até com o
apoio dentro das estruturas de poder, seja do Poder Executivo, seja do
Legislativo ou do Judiciário, o que gera situações como essa, cada vez mais
gritantes, que exigem de nós um posicionamento. Portanto, é preciso que
a gente aprofunde esse debate, que a gente tenha transparência nessa
discussão e que a gente possa encontrar equações que resolvam as questões
postas, sem precisar que as pessoas, a população, nosso povo chegue a
esse extremo. Então é preciso muito equilíbrio, muita responsabilidade. O
Estado tem que cumprir a sua parte também, o Estado, o maranhense. E
isso nós já pedimos à Secretaria de Segurança para que seja firme nas
investigações, na apuração da responsabilidade, punindo os responsáveis
pelo ato de violência e o Estado também garantindo assistência à saúde das
vítimas. Tudo isso é necessário com uma ação emergencial, mas enquanto
ação estratégica, enquanto ação definidora e resolutiva, nós precisamos
realmente que o Estado Brasileiro possa agir através da FUNAI, através
do INCRA, através dos órgãos que são encarregados da questão fundiária
no País. E nós sabemos que essa é uma responsabilidade, acima de tudo, da
União. E por isso mesmo é que nós temos que ter essa disposição, enquanto
Casa do Povo, enquanto representantes do povo maranhense, de trazer
para cá esse debate e contribuir na mediação dessas questões que são
gravíssimas aqui no Estado do Maranhão. Portanto eu fiz esse
requerimento. Espero, Senhor Presidente, que nós possamos conduzir

através da Mesa os encaminhamentos necessários para que a audiência
possa ser realizada, se possível, na próxima semana, e que a gente possa
dar continuidade a essa discussão e não permita que o assunto fique aí
arquivado só nesse momento de comoção e de repercussão na mídia. Nós
precisamos realmente que haja solução, e solução definitiva para as questões
que envolvam terras indígenas, quilombolas, terras de comunidades
tradicionais e a questão fundiária como um todo no Brasil e também aqui
no estado do Maranhão. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Deputado Vinícius Louro, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, membros da
galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários deste
Poder. Senhor Presidente, o que me traz aqui a esta tribuna é para convidar
todos os deputados estaduais que, quinta-feira agora, dia 04, vamos fazer
uma visita in loco à Barragem do Flores e, no dia 05, sexta-feira, às 9h,
estaremos no município de Trizidela do Vale, mais precisamente no
auditório do município para fazer uma grande audiência pública. A Barragem
do Flores é uma barragem que sustenta mais de 60 quilômetros de água e,
desde o início do ano, eu vim a esta tribuna para reclamar e pedir a atenção
do governo do estado, do governo federal e responsabilizar o departamento,
o DNOCS, pelo abandono daquela grande estrutura. A gente fica
preocupado, como representante da região do Médio-Mearim, e eu não
poderia deixar de trazer esse assunto a esta Casa, à Comissão de Obras e
Serviços Públicos cujo presidente é o deputado Fábio Braga que, logo que
assumiu a presidência da Comissão de Obras e Serviços desta Casa,
deliberou a visita da comissão da Assembleia Legislativa a essa barragem.
E aqui eu quero chamar e convidar todos os deputados para se fazerem
presentes a esta audiência pública, a esta visita. Nós já temos a confirmação
do deputado Glalbert Cutrim, temos a confirmação da deputada Ana do
Gás, temos a confirmação do nosso presidente Fábio Braga. Nós temos a
confirmação também do Deputado Fábio Macedo, do Deputado Roberto
Costa, que irá lá visitar junto com a gente essas pessoas que representam
outras cidades na região do Médio Mearim. E é muito importante.
Imaginemos nós, 60 km de água, uma barragem se rompendo, a catástrofe
será a pior do que no Estado de Minas Gerais, no município de Mariana.
Vai ser devastador. E lá nós já entramos em contato com o prefeito Fred
Maia, que é o anfitrião dessa audiência pública, com o prefeito Jailson
Fausto, com o presidente da Câmara Cabrinha, com o Presidente da Câmara
Corró, de Trizidela do Vale, como o município de Bernardo do Mearim, a
Prefeita Eudina Costa e com o presidente da Câmara também. Entramos
em contato com o município de Esperantinópolis, com o prefeito Aluizinho,
que ficou de chamar também o Gilson Vieira, Presidente da Câmara, o
Edijacir, prefeito de Lago dos Rodrigues, que também vai levar todos os
vereadores. Nós entramos também em contato com Alexandre Lavepel, do
Município de Conceição de Lago Açu; Doutor Júnior, de São Luís Gonzaga,
com a prefeita de Vitória do Mearim, que vai levar também o Presidente da
Câmara Christiano. É isso que importa. E nós estamos esperando a
confirmação do Prefeito Djalma, do Prefeito de Bacabal, de Zé Vieira, e o
prefeito Biné, de Joselândia, para que realmente todos os envolvidos
dessas localidades que são banhadas pelos Rios Mearim, possam tomar
ciência e também nos ajudar a pressionar o Governo Federal, porque
agora, de última mão, que o nosso presidente Fábio Braga trouxe, que o
DNOCS está acéfalo. Tiraram realmente as pessoas que tomavam conta
do DNOCS. E a gente fica triste, preocupado, para que realmente essa
barragem possa dar segurança a todas essas pessoas que são ali do Médio
Mearim. Então são essas as minhas palavras, Senhor Presidente. E, só
para complementar, eu queria também que os deputados marcassem
presença. Deputado Eduardo Braide, V. Ex.ª também ficou de ir a essa
audiência pública, porque é muito importante nós unirmos forças e
realmente todos nós cobrarmos dos deputados federais a fim de que possam
pressionar o governo federal para efetivarem os serviços dessa barragem.
São essas as minhas palavras, Senhor Presidente, e muito obrigado.

IV – ORDEM DO DIA.
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FÁBIO MACEDO – Parecer 132/2017, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania e da Comissão de Redação Final. Projeto de Lei nº 009/
2017, de autoria da senhora deputada Francisco Primo. (lê). Relator:
deputado Roberto Costa. Em discussão. Em votação. Os senhores
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de
Lei 063/2017, de autoria da deputada Nina Melo (lê), com parecer verbal
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Relator:
deputado Roberto Costa. Transferidas a discussão e a votação da Ordem
do Dia da sessão ordinária anterior devido à ausência da autora em plenário.
Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. À sanção. Requerimento nº 275/
2017, de autoria da deputada Nina Melo. (lê). Em discussão. Em votação.
Os senhores deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Senhor Presidente,
Questão de Ordem, Deputado Júnior Verde.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO –Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (questão de ordem)
– Só queria solicitar a V. Exa. requerimento verbal, porque nós tínhamos
um requerimento que foi lido ontem, na manhã de ontem, e não foi publicado,
não está em Diário oficial. Eu queria que V. Exa. submetesse ao Plenário
para ver se a gente consegue avançar com relação a esse requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Eu entendo que este Plenário, deputado, ele é
soberano, vamos consultar os líderes dos Blocos, se tiver o entendimento,
não vejo objeção.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, em nome do Bloco Parlamentar Independente, na qualidade de
vice-líder e na ausência do Deputado Max Barros, que é o nosso líder, eu
estou de acordo com o pleito do Deputado Júnior Verde, por dois motivos:
Primeiro porque o requerimento dele foi dado entrada normalmente e já
faz uns dias que isso aconteceu e segundo e mais importante, porque eu
lembro que quando o Deputado Júnior Verde solicitou a votação no dia de
ontem, o presidente então da Sessão, Deputado Othelino Neto, se
comprometeu que esse requerimento estaria na Ordem do Dia de hoje.
Então em razão desses motivos, eu sou de acordo para que a gente vote o
requerimento do Deputado Júnior Verde, na sessão de hoje.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Presidente,
pelo bloco de Oposição, apesar de a Deputada Andréa não estar presente,
também não fazemos nenhum tipo de objeção.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Rigo?

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Senhor Presidente, o
PV também concorda votar o Requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Josimar de Maranhãozinho? Deputado
Vinícius Louro? Sim. Deputado Rafael Leitoa?

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Senhor Presidente,
só a título de informação, esclarecimento, só para que nós possamos
ponderar, inclusive, solicitando aqui o apoio do líder Rafael Leitoa, é que
na verdade o Requerimento vai ter em sua aprovação até um tempo para
que nós possamos realmente rediscutir essa problemática, essas questões
pertinentes ao caso, ao Requerimento. E eu não tenho dúvida de que nós
vamos chegar ao entendimento nesta casa que é realmente a preservação de
direitos e é o que nós estamos buscando aqui enquanto parlamentares,
acompanhando as ações do Poder Executivo e com muita responsabilidade.
Eu acredito que nós temos que ter essas responsabilidades, portanto, eu

solicito o apoio do deputado Rafael, como líder do nosso bloco, para que
nós possamos ter essa sensibilização no sentido só de aprovar o
requerimento e, é claro, que as próximas discussões esta Casa faça de
acordo com os seus entendimentos e tolerância.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Júnior Verde, quatro líderes já concordaram
que o requerimento deve ser votado hoje. Tem alguma objeção de algum
líder ou de algum deputado? Então vamos colocar hoje para a pauta em
votação. Requerimento nº 276/2017, de autoria do deputado Wellington
do Curso (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 292/2017, de autoria
do deputado Fábio Braga. (lê). Em discussão. Em votação. Os senhores
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento
nº 293/2017, de autoria do deputado Fábio Braga. (lê). Em discussão. Em
votação. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO (questão de ordem) -
Senhor Presidente, questão de ordem. O meu projeto para marcar a sessão
solene da senhora Lenilce, o senhor pulou essa pauta.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Requerimento nº 282/2017, de autoria da deputada
Nina Melo. (lê). Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 294/2017,
de autoria da deputada Nina Melo. (lê).

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS - Senhor Presidente,
eu queria subscrever o requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Se a deputada permitir. Subscrito. Em discussão.
Em votação. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento nº 296/2017, de autoria da deputada Nina
Melo. (lê). Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 297/2017, de autoria
da deputada Nina Melo. (lê). Em discussão. Em votação. Os senhores
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO (questão de ordem) –
Senhor Presidente, questão de ordem. O senhor pulou outro requerimento
do aniversário de São Francisco do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputada, é muito aniversário.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (questão de ordem)
- Senhor Presidente, eu gostaria de subscrever também esse requerimento
da deputada Nina Melo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Requerimento nº 295/2017, de autoria da deputada
Nina Melo. (lê). Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 298/2017,
de autoria da deputada Nina Melo. (lê). Em discussão. Em votação. Os
senhores deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento nº 299/2017, de autoria da deputada Nina Melo. (lê). Em
discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimento nº 300/2017, de autoria do deputado
Wellington do Curso. (lê). Em discussão. Em votação. Os senhores
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento
nº 301/17, de autoria do Deputado Wellington do Curso. (lê).

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Questão de Ordem,
Presidente. Requerimento nº 297/2017, de Cajapió.
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FÁBIO MACEDO – Ele foi lido, Deputada. Foi votado, foi aprovado.
(lê). Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Conforme o acordo das Lideranças,
o Requerimento nº 304/17, na forma que dispõe o Regimento Interno desta
Assembleia, Artigo 158 do Inciso I, requeiro a Vossa Excelência que, após
apreciação do Plenário, seja realizada a convocação do secretário de
Agricultura Familiar, SAF, Senhor Adelmo Soares, para prestar
esclarecimentos a esta Casa acerca de documentos sobre as ações
desenvolvidas pela SAF, desde o fornecimento de assistência técnica até a
entrega de kits para prefeituras e entidades, incluindo o processo de seleção
das prefeituras e entidades a serem contempladas pelos projetos. A presente
convocação torna-se oportuna dos relatos de promoção pessoal por parte
do senhor secretário na condução dos projetos da supracitada secretaria,
bem como a entrega de ambulância ao município de Duque Bacelar oriunda
de emenda deste parlamentar em sessão especial, sob pena de incorrer da
disposição do Art. 33 da Constituição do Estado do Maranhão. Em
discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimento à deliberação da Mesa. Requerimento
n.º 303/2017, de autoria do deputado Junior Verde, que requer, depois de
ouvida a Mesa, que seja solicitado ao comandante geral da Polícia Militar
do Estado do Maranhão, Cel. José Frederico Pereira, informações
detalhadas a respeito do quantitativo dos praças desta corporação que
foram para a inatividade. Deputado Ricardo, como vota? Deferido. Inclusão
na sessão de amanhã: Requerimento n.º 305/2017, de autoria do deputado
Othelino Neto. Requerimento n.º 306/2017, de autoria do deputado Rigo
Teles. Requerimento n.º 308/2017, de autoria do deputado Adriano Sarney.
Requerimento n.º 309/2017, de autoria do deputado Júnior Verde;
Requerimento nº 310/2017, de autoria do deputado Eduardo Braide.
Comunico aos senhores deputados e senhoras deputadas a realização da
Sessão Solene em homenagem aos 100 anos de instalação do Banco do
Brasil no Maranhão, às 11h, neste Plenário. Eu gostaria que os líderes
usassem 5 minutos para que a sessão comece no horário marcado. Gostaria
de registrar a presença do prefeito Farinha Pae, do município de São José
dos Basílios. Seja bem-vindo, prefeito, a esta Casa. Tempo dos Partidos.
Partido Verde. Deputado Rigo Teles, cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Senhor
Presidente, após o Deputado Rigo Teles, eu gostaria de utilizar o tempo da
liderança do Partido Verde.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Após o Deputado César Pires, que já havia solicitado
pela liderança.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, pela Ordem. É porque nós tínhamos, Deputado Adriano, como
vai haver a sessão solene, mais algum deputado do PV utilizará o tempo ou
só V. Ex.ª? Porque tudo bem porque a gente tinha combinado cinco minutos
para cada bloco por conta da sessão solene em homenagem ao Banco do
Brasil.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Quem vai
usar os cincos minutos do bloco vai ser o Rigo Teles, Deputado Rigo
Teles, e eu vou utilizar cinco minutos da Liderança do PV.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Com a palavra o Deputado.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do orador)
– Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa, galeria,
amigos e amigas que nos assistem através da TV Assembleia. Senhor
Presidente, hoje, quarta-feira, 3 de maio de 2017, a minha querida cidade
natal, cravada na Região Central do Maranhão, geograficamente, uma cidade
bem localizada dentro do nosso Estado, a cidade de Barra do Corda. Barra
do Corda, cidade esta fundada pelo Manoel Rodrigues de Melo Uchoa em
1835. Após seguir pelas margens dos Rio Corda até a confluência do Rio
Mearim, este Manoel de Melo Uchoa, cearense, desbravador, que veio
para o Maranhão desbravar algumas terras, lá gostou, amou a terra. Ficou

perdido dentro algumas aldeias entre Fernando Falcão e Barra do Corda,
que na época Fernando Falcão era... Hoje Fernando Falcão é cidade, mas
após ser desmembrado de Barra do Corda. E na navegando sobre o Rio
Corda em confluência com o Rio Mearim, mais precisamente no centro da
cidade no Porto da Sapucaia, lá na cidade de Barra do Corda, no encontro
dos dois rios, do Rio Corda com o Rio Mearim, porque o Rio Corda passa
a ser afluente do Rio Mearim. E ele viu que era um rio que tinha condições
de navegabilidade e, dessa forma, escolheu o local onde nasceu o povo
cordino, onde iniciou o nome de Barra do Corda, Barra do Rio Corda,
Capim Corda, por quê? Porque havia muitos cipós no rio que atravessavam
de um lado para o outro. Então, começou Barra do Rio Corda e depois se
transformou em Barra do Corda por causa dos capins, por causa das
cordas que tinham nas margens dos rios e que davam para atravessar.
Então foi fundado o nome de Barra do Corda. Esse é o orgulho e o motivo
para nós, cordinos, que há quase dois séculos esta cidade foi fundada. Um
orgulho do Maranhão, localizada na região central do Maranhão, com uma
população de aproximadamente 100 mil habitantes, um orgulho para o
Maranhão, um orgulho para o Brasil, pois é um dos municípios mais
desenvolvidos da região, destacando as atividades agrícolas, a pecuária e o
turismo. Nós temos, além das cachoeiras, as aldeias indígenas, os rios
Corda e Mearim e as belíssimas cachoeiras do Rio Corda, em Barra do
Corda. Para nós foi sempre orgulho, sempre procuramos trabalhar e trilhar
na vida de Barra do Corda, na história de Barra do Corda. Ao longo dos
meus cinco mandatos, sempre tive a cidade de Barra do Corda me acolhendo,
me dando uma grande votação, cinco vezes o deputado mais votado da
história de Barra do Corda. Eu só tenho que agradecer a Deus em primeiro
lugar, depois ao povo de Barra do Corda e ao povo do Maranhão por
terem me acolhido e me colocado nesta Casa como representante legítimo
do seu povo. Para orgulho nosso, Senhor Presidente, já tivemos vários
deputados, deputado Marcos Pacheco, deputado Jônatas Freitas, deputado
Elizeu Freitas, deputado Tatá Milhomem, que foi o último e nós aqui
temos aqui esta Casa reconheceu os grandes Deputados que aqui passaram
e que Deus já levou, mas deixou grandes nomes no Maranhão e feitos no
Maranhão, filhos de Barra do Corda, como Deputado Galeno Brandes,
que tem o auditório Galeno Brandes; Deputado Fernando Falcão, que tem
o auditório Fernando Falcão e Barra do Corda uma cidade que muito
cresceu, muito desenvolveu pelo trabalho dos ex-prefeitos Alcione
Guimarães, que trabalhou bastante; Elizeu Freitas, que muito trabalhou
por Barra do Corda e o último ex-prefeito de Barra do Corda, meu querido
pai, Nenzin, que muito fez por Barra do Corda, quase que todas as obras
que tem em Barra do Corda foram feitas pelo prefeito Nenzin. Quem
conhece Barra do Corda sabe disso, quem não conhece que vai a Barra do
Corda e percorre avenidas, escolas, hospitais, postos de saúde, o interior,
zona rural, todo lugar em Barra do Corda, nos quatro cantos de Barra do
Corda, há obras efetuadas, realizadas, concretizadas e entregues à população
feitas pelo meu querido pai, ex-prefeito Nenzin, que muito trabalhou por
Barra do Corda. Na área da Justiça, nós temos grandes representantes,
como tivemos o Desembargador Galba Maranhão, filho de Barra do Corda,
que ainda é vivo, foi um grande desembargador; como tem hoje o nosso
Desembargador Sebastião Bonfim, que é membro do TRE como
Desembargador, um orgulho para Barra do Corda no Maranhão;
Desembargador José Bernardo, também que é um orgulho para todos nós
de Barra do Corda, somos cordinos e o grande time que hoje orgulha o
Maranhão, que é o Cordino, Deputado Edilázio, Deputado José Adriano,
que, para nós, é o orgulho para o Maranhão o nosso time, o Cordino.
Então, parabéns a esta minha terra Barra do Corda. Mas, Senhor Presidente,
o que me orgulha tudo isso agora, às vezes, também me entristece em ter
uma administração pífia, como está a administração de Barra do Corda,
que hoje não tem, Deputado Edilázio, uma obra para inaugurar, vai inaugurar
pintura de asfalto, não tem uma obra que possa chamar a atenção da
população de Barra do Corda, infelizmente. O ano letivo está aí prejudicado,
a educação infantil, Deputado César Pires, V. Ex.ª que é educador, está
funcionado precariamente, ainda não funciona na zona rural por falta de
professores, porque o prefeito disse que ia fazer o seletivo, fez a inscrição,
mas até agora o resultado do seletivo não saiu, então a educação está sendo
prejudicada no município. E hoje o Prefeito esta lá, eu não estou em Barra
do Corda fazendo parte de festa porque lá não tem festa, a única festa feita
pelo prefeito somente com uma banda, mas inauguração de obra nenhuma
que chame a atenção da população, uma obra impactante, uma obra que
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diga está aqui, que veio para fazer, mas não, está lá um prefeito numa
eleição com problemas, porque houve muitos problemas, durante o período
eleitoral, muitos problemas na eleição, onde está nas mãos da Justiça e eu
não quero relatar porque a Justiça será feita, mas, para nós, é uma tristeza
essa administração atual de Barra do Corda que está acontecendo nesse
momento. A maior vergonha, Deputado Edilázio, para a cidade de Barra do
Corda é saber que hoje é seu aniversário, e a cidade não recebe uma obra
para ficar na história da administração deste atual prefeito.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Deputado
Rigo, me conceda um aparte?

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Concedo um aparte
ao nobre deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (aparte) -
Deputado Rigo, eu só quero endossar as palavras de V. Ex.ª com relação ao
aniversário dessa belíssima cidade da Região Central do nosso Estado,
cidade que já tive a oportunidade de passar nos tempos áureos dois ou três
carnavais por lá e de uma beleza natural imensurável. Então, aqui eu quero
deixar os meus parabéns a todos os barra-cordenses e que Barra do Corda
possa amanhã ter ainda um aniversário melhor do que está tendo nesta
data de hoje, que merece aquele povo e sei que hoje ainda sente muita
saudade do ex-prefeito Nenzin. Parabéns, deputado Rigo Teles!

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Peço que incorpore
o pronunciamento de V. Ex.ª na nossa fala. E dando continuidade, Senhor
Presidente, já para encerrar, para mim mais uma vez dizer ao povo de
Barra do Corda, meus queridos amigos cordinos, população em geral,
povo acolhedor, povo hospitaleiro, povo que sabe muito bem receber os
visitantes. Mas neste momento é uma tristeza ver a cidade estar
aniversariando, aniversariando nesse momento, hoje, três de maio,
aniversário de Barra do Corda, um orgulho para nós cordinos, um orgulho
para o Maranhão. Mas a tristeza, Deputado Sérgio Frota, é que a cidade
não está recebendo nenhum presente nesse momento pela administração
pública. Fica aqui a minha alegria, a minha satisfação de ver Barra do Corda
aniversariando hoje, mas fica aqui a minha tristeza, o repúdio pela
administração municipal em não respeitar os seus munícipes e não respeitar
a população de Barra do Corda para entregar nesse momento uma grande
obra que fosse uma coisa impactante para a cidade, para o município e
para os seus munícipes.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Pela liderança do PEN, Deputado César Pires, por
cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe todos nós. Senhor Presidente, galeria, imprensa,
senhores servidores, tive a grata satisfação de receber uma mensagem me
congratulando pelo dia do Parlamento e agora recebo uma também - e
agradeço - do Deputado Humberto Coutinho parabenizando essa Casa e
lembrando a Lei nº 6.230 de 27/07/1975, que criou o Dia do Parlamento.
Mas eu digo a vocês que quase todos nós íamos deixar despercebido o
registro da nossa data. Parlamento é algo tão rico que ele busca no tempo
a explicação para o que está acontecendo hoje. 3.000 anos a.C, na Índia, já
existia o parlamento a assembleia do povo, que era feita pelos anciãos,
portanto respeitem os mais velhos desta Casa. Mais tarde, 1.300 anos
também a.C., nós vimos o primeiro código existente, que simbolizava as
normas, o qual era legisladores que criavam isso. Existia também, dando
sequência e sem preocupação cronológica desse espaço, a Carta Magna de
João Sem Terra por volta de 1215. E olha a riqueza daquele homem quando
dizia que: nenhuma ajuda será estabelecida no nosso Reino sem o
consentimento do conselho comum. Já era o próprio parlamento no século
XIII que ditava e que dava os ditames de como deveria ser feito, de igual
modo e de igual monta a que acontece hoje no parlamento estadual, no
parlamento municipal e no parlamento federal. John Locke também deixou
claro que os legislativos vêm às mãos de diversas pessoas, mas sempre é
por eles que passa o destino de um povo. Montesquieu, todos sabem,

também dividiu os poderes. O conselho de cidadãos eleitos na assembleia
do povo também era uma simbologia, tudo isso feito por anciãos. Até
muito tempo, gente, e aí já deixava bem, por meio de São Paulo, que todo
poder vem de Deus. São Tomás de Aquino um pouco mais na frente nos
deixou um legado extremamente importante que eu guardo ainda nos meus
acervos. O princípio do poder reside em Deus, criador de todas as coisas,
mas o modo e o uso do poder vêm dos homens, e a fonte da soberania é do
povo. Compete a toda multidão ou a alguém em seu nome ordenar o bem
comum. Essa, senhores, é uma responsabilidade grandiosa deste parlamento.
Preservar sua história, preservar aqueles que um dia construíram e nos
deram liberdade de impugnar em favor do povo, na defesa do povo, de
legislar para o bem comum de uma sociedade. Se às vezes não fazemos, é
muito mais porque viramos as costas para a própria história, para o
próprio escrito, para o próprio conhecimento que às vezes nos negamos
ou nos recusamos a obedecê-los. Deixar passar em branco a história do
Parlamento do qual eu faço parte e vocês também seria negar as nossas
responsabilidades, seria negar a luta do povo, que um dia nos colocou aqui
esperançosos que pudéssemos dar respostas a suas inquietações e seus
desejos. Fica aqui o meu registro grandioso de um dia poder ter passado ao
menos 16 anos nesta Casa Legislativa, de usar uma tribuna que Coelho
Neto usou, que Sotero dos Reis usou e muitos outros que construíram e
fizeram parte da história do nosso Parlamento. O primeiro parlamento
aqui no Brasil todos sabem que foi na verdade em São Paulo e foi nas
câmaras municipais que evoluíram até chegar às casas legislativas. Às
vezes, desprezadas, às vezes, fechadas por imperadores, mas sempre
reconhecidas pelo povo. Tanto é que nunca, nunca morrerá, porque o dia
em que morrer o parlamento, morre na verdade a soberania do povo.
Morrerá, na verdade, a liberdade e a democracia. Morrerá tudo aquilo que
o povo espera de nós, de um parlamentar. Fica o meu registro pelo Dia do
Parlamento na certeza de que nossa Casa manterá vivas as chamas daqueles
que um dia nos ajudaram a chegar aqui. Fique certo, Louro, de que nós não
vamos negar a história e nem vamos negar a continuidade dos que um dia
construíram o bem e que hoje me dão a oportunidade de ler, de observar, de
replicar os seus ensinamentos. Olha! Foram três mil anos antes de Cristo,
porque aí que nasceu aqui o que nós chamamos de sábio, a sabedoria dos
anciãos. Obrigado a este Parlamento por me acolher, ao povo do Maranhão
por me aceitar e a vocês por tê-los como amigos. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Pela Liderança do PV, deputado Adriano Sarney,
por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, membros da Mesa, senhoras e
senhores deputados, galeria, telespectadores da TV Assembleia, imprensa,
funcionários desta Casa, maranhenses. É com enorme orgulho que subo
hoje a esta tribuna para comunicar o requerimento que estou propondo,
para que esta Casa vote amanhã congratulando o Consórcio dos Municípios
dos Corredores Multimodais do Maranhão, o COMEFC, que foi presidido
pela prefeita de Vila Novas dos Martírios, Carla Batista, e que teve a sua
reeleição agora e que permanecerá na presidência desse importante consórcio
por mais alguns anos. Consórcio este que tem agora em seu quadro também
o primeiro vice presidente, o prefeito de São Francisco do Brejão, Adão de
Sousa Carneiro; o segundo vice presidente, Vildimar Alves Ricardo, prefeito
de Tufilândia; o primeiro secretário, Luís Fernando Lopes Coelho, prefeito
de Bom Jesus das Selvas; o segundo secretário, Klautenis Deline Oliveira
Nussrala, prefeita de Monção; o primeiro tesoureiro, o Henrique Caldeira
Salgado, prefeito de Pindaré Mirim; e o segundo tesoureiro, José Gomes,
prefeito de Buriticupu. Esse Consórcio, que engloba os importantes
municípios de Arari, Anajatuba, Açailândia, Bacabeira, Buriticupu,
Cidelândia, Santa Rita, São Pedro da Água Branca, São Francisco do Brejão,
Vila Nova dos Martírios, Tufilândia, Bom Jardim, Itinga do Maranhão,
Santa Inês, Pindaré Mirim, Alto Alegre do Pindaré, Miranda do Norte,
Monção, Igarapé do Meio, Itapecuru Mirim, Bom Jesus das Selvas e
Vitória do Mearim, é um dos mais importantes Consórcios do Maranhão.
O Consórcio que, recentemente, teve uma vitória importantíssima que foi
o início da viabilização e fato dos recursos do BNDES, quer dizer, dos
recursos da Vale, que estão hoje no BNDES, da ordem de quase 60 milhões
de reais, para serem investidos nesses municípios que fazem parte da
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importante estrada de ferro. A prefeita Karla Batista, presidente do
COMEFC, junto com toda a diretoria, conseguiu, em recente visita ao
BNDES, no Rio de Janeiro, com representatividade do governo do Estado,
que esses recursos fossem aplicados diretamente nos municípios e que
fossem retirados, assim, do governo do Estado, que era o gestor desses
recursos. A presidente do consórcio conseguiu de fato fazer essa mudança
que agilizou muito todo esse processo. Foi a primeira batalha vencida, mas
agora temos uma segunda batalha que é de viabilizar o consórcio como
gestor desses recursos, porque nós entendemos que o consórcio é o melhor
veículo para a aplicação correta desses recursos, porque o consórcio é
quem conhece a realidade de todos esses municípios. Então nós aqui, na
Assembleia Legislativa, temos que fazer nosso papel de interlocutor com
o BNDES e enviar ao BNDES um requerimento dizendo que o COMEFC
é de fato e de direito o veículo que será mais importante para o investimento
desses recursos. Então, eu vou dar entrada agora em um requerimento em
que a Assembleia Legislativa envia até o BNDES uma sugestão para esses
recursos na ordem de R$ 60 milhões para serem investidos e gerenciados
pelo COMEFC. Então estou dando entrada nesse requerimento e gostaria
do apoio de todos os deputados e deputadas e, quem sabe, no segundo
momento nós também possamos, assim como os prefeitos foram até o
BNDES, no Rio de Janeiro, que nós também possamos ir até o Rio de
Janeiro para fazer essa solicitação, uma solicitação importante, um recurso
importante que servirá para o desenvolvimento sustentável desses
importantes municípios do nosso Estado do Maranhão. Muito obrigado,
Senhor Presidente, e, mais uma vez, quero parabenizar todos aqueles do
COMEFEC que foram eleitos ainda este mês, um grande abraço e que
Deus esteja conosco nessa nova empreitada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Bloco Parlamentar Democrático. Deputado Vinícius
Louro. Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado
Rafael Leitoa, 5 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) – Bom Dia, Senhor Presidente em exercício deputado Fábio
Macedo, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, povo do
Maranhão. Senhor Presidente, venho agora pela manhã, nesta tribuna,
colocar e publicar, divulgando que amanhã em Timon acontecerá o
lançamento da Semana da Ciência e Tecnologia que vai acontecer na cidade
na data de outubro, no dia 25 a 28 de outubro, com o tema; “A matemática
está em tudo”, um evento que já aconteceu em São Luís, que já aconteceu
em Imperatriz e que terá neste ano, em 2017, a cidade de Timon como
sede. Então, um momento oportuno e importante para a cidade tendo em
vista, inclusive o início das aulas do IEMA, da unidade plena do IEMA, o
início das aulas e da instalação da Escola Militar, também o público
acadêmico da cidade de Timon que, com certeza, fará uma grande
participação neste evento que contará aí com várias palestras, oficinas,
mini cursos, workshops, mesas redondas, lançamentos de livros, tudo
isso fará parte desta grande programação que se estenderá durante toda
semana, do dia 25 ao dia 28 de outubro deste ano. E amanhã, a partir das
18h30min, no Centro de Treinamento Prof.º Alferraz, na cidade de Timon,
acontecerá o lançamento da semana com a presença do secretário de Ciências
e Tecnologia, Jhonatan Almada, para que a gente possa divulgar melhor
toda a estrutura da feira e fazer também o lançamento dos editais que farão
subsídio de potencialização dos projetos para serem publicados na feira.
Então, um momento importante que a cidade de Timon vive, uma cidade
que está ali ao lado da capital do estado do Piauí e que com certeza terá uma
grande repercussão. Essa semana já aconteceu em 2015, como falei, no
início da gestão do governo Flávio Dino, na Praça Maria Aragão, com o
tema Luz, Ciência e Vida. No ano passado, na cidade de Imperatriz, o tema
foi Ciência alimentando o Brasil. Este ano a matemática será o tema principal
da semana. A matemática está em tudo. O tema da semana este ano, por
conta de que nós, brasileiros, sediaremos nos próximos dois anos o grande
evento da Olimpíada Internacional de Matemática, uma competição que
reúne estudantes do mundo inteiro. Isso funcionará em sintonia com todo
o País, até porque a Semana Estadual de Ciência e Tecnologia acontecerá
em Timon e acontecerá também a semana nacional, porque elas acontecem
de forma simultânea. Então, Senhor Presidente, eu quero aqui fazer esse

relato de que amanhã nós estaremos prestigiando esse evento na cidade de
Timon, um evento grandioso porque na verdade se cria um mundo, na
verdade será uma “cidade ciência” que vai ter uma estrutura com 4.800 m²
de área coberta, 3.000 m² de área climatizada, 2.000 m² de pavilhão
climatizado, 750 m² para apresentação de pôsteres, 400 metros quadrados
para mostras científicas, 6 salas climatizadas com capacidades para 30
pessoas, para palestras, workshops, minicursos e oficinas, um auditório
para 350 pessoas para maratona tecnológica, 2 planetários, 2 telescópios,
um labirinto da matemática, 1 espaço kids para que todas as pessoas
possam participar e ali também deixar as suas crianças, 900 metros
quadrados de espaço cultural e praça de alimentação, enfim, uma verdadeira
cidade da ciência que se instalará de 25 a 28 de outubro na cidade de Timon.
A gente vem aqui agradecer ao governo do estado, ao governador Flávio
Dino, por atender a nossa solicitação para que este ano a cidade de Timon
fosse contemplada. De pronto ele atendeu o nosso pedido a partir de uma
conversa que nós tivemos com o secretário ainda na sua visita à unidade do
IEMA, juntamente com o prefeito Luciano. Fizemos esse pleito a ele
porque sabíamos a importância desse grande evento do estado para os
municípios. São Luís e Imperatriz já tinham sido contemplados e, no ano
de 2017, chegou a vez de Timon. Então, Senhor Presidente, eram essas as
minhas manifestação e dizer que estamos muito felizes, pois com certeza
será um grande marco para a nossa cidade. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Bloco Parlamentar Independente. Deputado Max
Barros. Ausente. Bloco Parlamentar de Oposição. Deputada Andréa
Murad. Ausente.

V - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO –Ninguém inscrito.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael Leitoa.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores Deputados:
Adriano Sarney, Ana do Gás, Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi
Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio
Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Josimar de
Maranhãozinho, Júnior Verde, Othelino Neto, Paulo Neto, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa, Stênio Rezende, Vinícius
Louro e Wellington do Curso. Ausentes os Senhores Deputados: Alexandre
Almeida, Andréa Murad, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Edivaldo
Holanda, Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Léo Cunha, Max Barros,
Nina Melo, Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios, Rogério Cafeteira,
Sérgio Frota, Sérgio Vieira, Sousa Neto, Valéria Macêdo e Zé Inácio. O
Presidente em exercício, Deputado Othelino Neto declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior,
que foi aprovado, do expediente encaminhado à publicação e concedeu a
palavra aos Deputados: Stênio Rezende, Cabo Campos, Júnior Verde e
Wellington do Curso. Não havendo mais oradores inscritos no Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia anunciando os
Projetos de Lei nºs: 009 e 063/2017 e suspendeu os trabalhos para que das
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; Comissão de Saúde e
Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, emitissem
os pareceres. Reaberto os trabalhos, o Presidente em exercício, da CCJ



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                    QUINTA-FEIRA, 04 DE MAIO DE 2017 13
Deputado Doutor Levi Pontes informou que os Projetos foram aprovados
nas comissões. Assim, o Presidente submeteu à deliberação do Plenário,
em primeiro e segundo turnos o Projeto de Lei nº 009/2017, de autoria da
Deputada Francisca Primo, que institui o “Programa Jovem Consciente”,
que tem por objetivo a educação para o exercício da cidadania, sendo este
Projeto aprovado e encaminhado à Sanção Governamental. O Projeto de
Lei nº 063/2017, de autoria da Deputada Nina Melo, ficou transferido para
a próxima Sessão Ordinária, devido à ausência da autora. Em seguida
foram aprovados os Requerimento nºs: 236/2017, de autoria do Deputado
Júnior Verde, subscrito pelo Deputado Vinícius Louro, para que sejam
registrados nos Anais desta Casa, votos de congratulações à população do
Município de Grajaú, pela passagem do seu aniversário, comemorado em
abril; 237/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde, subscrito pelos
Deputados Vinícius Louro e Rigo Teles solicitando que seja registrado nos
Anais desta Casa, de votos de congratulações à população do Município
de Pedreiras, pela passagem do seu aniversário, comemorado em abril; 238
e 255/2017, ainda de autoria do Deputado Júnior Verde, para que sejam
registrados nos Anais desta Casa, Votos de Congratulações às populações
dos municípios de Riachão e Vitória do Mearim, pela passagem de seus
aniversários comemorados em abril; Requerimento nº 277/2017, de autoria
da Deputada Ana do Gás, à Presidência da Mesa Diretora da Câmara de
Deputados, solicitando que seja votado com maior brevidade possível, o
Projeto de Lei nº 6.986/2017 de autoria do Deputado Federal Odorico
Monteiro do PROS/CE, que versa sobre a alteração do Marco Civil da
Internet, para incluir procedimento de retirada de conteúdos que induzam
ao suicídio. Requerimentos nºs 283/2017, de autoria do Deputado Adriano
Sarney, solicitando que seja registrado nos Anais desta Casa  e encaminhado
Voto de Congratulações à população do Município de Cândido Mendes,
pela passagem de seu aniversário, que ocorrerá no mês de maio; 284/2017,
de autoria do Deputado Adriano Sarney, subscrito pelo Deputado Eduardo
Braide, encaminhando Mensagem de Congratulações ao Jornal o Estado
do Maranhão, na pessoa da Senhora Teresa Sarney- Presidente, e do
Senhor Clóvis Cabalau - Diretor Geral, pela comemoração dos seus 58
(cinquenta e oito) anos de existência no dia 01 de maio; 285/2017, de
autoria do Deputado Adriano Sarney, subscrito pelos Deputados Eduardo
Braide e Cabo Campos encaminhando Mensagem de Congratulações ao
jornal “O Imparcial”, na pessoa do Senhor Pedro Freire -Presidente, pela
comemoração dos seus 91 (noventa e um) anos de fundação no dia 01 de
maio; 286 e 287/2017, também de autoria do Deputado Adriano Sarney,
encaminhando Voto de Congratulações às populações dos Municípios de
Passagem Franca e Barra do Corda, pela passagem de seus aniversários,
comemorados no mês de maio;  Requerimento nº 288/2017, de autoria do
Deputado Edson Araújo, enviando Mensagem de Congratulações ao
Deputado Federal Julião Amin, parabenizando-lhe pela investidura no
cargo de Secretário de Estado do Trabalho e da Economia Solidária. Os
Requerimentos nº 275 e 282/2017, de autoria da Deputada Nina Melo e
276/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ficaram
transferidos para a próxima Sessão Ordinária devido à ausência dos autores.
Sujeitos deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs: 289/
2017, de autoria do Deputado Doutor Levi Pontes, solicitando que seja
justificada sua ausência das Sessões Plenárias realizadas entre os dias 13 e
20 de abril do ano em curso, conforme atestado médico e 290/2017, de
autoria do Deputado Fábio Macêdo, solicitando que seja justificada sua
ausência das Sessões Plenárias realizadas nos dias 13, 17, 18, 19 e 30 de
abril de 2017, conforme atestado médico. Na forma do Art. 113 do
Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária os Requerimentos nº 292 e 293/2017, de autoria do Deputado
Fábio Braga; 294 a 299/2017, de autoria da Deputada Nina Melo e 300 e
301/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso. No primeiro
horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos
Partidos e Blocos ouviu-se o Deputado Edilázio Júnior falando pela
Liderança do Partido Verde e a Deputada Ana do Gás falando pela Liderança
do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. As demais agremiações
declinaram de usar o tempo a elas destinado. No Expediente Final não
houve orador inscrito. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada
e lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado, será devidamente
assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 03 de maio de 2017.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA AOS 02
DIAS DO MÊS DE MAIO   DO ANO  DE 2017,  ÀS  8 HORAS E 30
MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES  DEPUTADO “LÉO
FRANKLIM”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
LEVI PONTES – PRESIDENTE, em exercício
FRANCISCA PRIMO
EDUARDO BRAIDE
ROBERTO COSTA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 045/2017 – Emitido ao VETO PARCIAL aposto

ao PROJETO DE LEI Nº 066/2016,  que DISPÕE sobre a gestão da Fauna
Silvestre Brasileira e Exótica no âmbito do Estado do Maranhão e d´s
outras providências, de iniciativa  do Senhor Deputado SÉRGIO FROTA.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: Pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial, nos termos

do Voto da Relatora.
PARECER Nº   101/2017 -  Emitido ao  VETO TOTAL aposto

ao   PROJETO DE LEI Nº 232/2016 – ACRESCENTA inciso VII, ao art.
14 da Lei 8.149, de 15 de junho de 2004, que DISPÕE sobre a Política
Estadual de Recursos Hídricos, o Sistema de Gerenciamento Integrado de
Recursos Hídricos e dá outras providencias, de iniciativa  do Senhor
Deputado ANTÔNIO PEREIRA.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: Pela MANUTENÇÃO do Veto Total, nos termos do

Voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.
PARECER Nº   113/2017 -  Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

073/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública a Companha Folclórica e
Cultural Encanto do São Cristóvão”, com sede no Município de São José
de Ribamar - Ma.

AUTORIA: Deputado RAIMUNDO CUTRIM
RELATOR: Deputado EDUARDO BRAIDE
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator.
PARECER Nº   115/2017 -  Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

082/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública a Associação de Moradores
do Loteamento Renascer, com sede e foro no Município de São José de
Ribamar-Ma.

AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

da Relatora.
PARECER Nº 117/2017 - Emitido ao    PROJETO DE LEI Nº

066/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública a Comunidade Servos do
Imaculado Coração da Virgem Maria, com sede e foro no Município de
Codó-Ma.

AUTORIA: Deputado CÉSAR  PIRES
RELATOR: Deputado EDUARDO BRAIDE
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator.
PARECER Nº 118/2017 -  Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

059/2017 – DISPÕE sobre a obrigatoriedade na marcação de exames e
consultas para pessoas com mais de 60 anos nas Unidades de Saúde
Públicas pertencentes ao Governo do Estado do Maranhão no máximo de
7 (sete) dias.

AUTORIA: Deputado SÉRGIO FROTA
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO:  REJEITADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator.
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PARECER Nº 119/2017 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

076/2017 – ESTABELECE a obrigatoriedade de realização do exame de
oximetria de pulso em todos os recém-nascidos.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: Pela PREJUDICABILIDADE, nos termos do inciso

I, do art. 169, do Regimento Interno,, considerando para tanto, que já
existe Lei no mesmo sentido (Lei Ordinária nº 9.889, de 19 de agosto de
2013).

PARECER Nº  120/2017 -    Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº
033/2017 – DISPÕE sobre “Disque Denúncia de Maus-Tratos aos
Animais” no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: REJEITADO por maioria,  nos termos do Voto      do

Relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.
PARECER Nº 121/2017  - Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

030/2017 – INSTITUI o Programa Estadual de incentivo ao Jovem
Empreendedor, a ser desenvolvido em escolas públicas, no âmbito do
Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: REJEITADO por maioria,  nos termos do Voto      do

Relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.
PARECER Nº 123/2017 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 017/2017 –  CONCEDE o Título de
Cidadão Maranhense a LENILCE MARIA SÁ FORTES DE ARRUDA.

AUTORIA: Deputada NINA MELO
RELATOR: Deputado LEVI PONTE
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator.
PARECER Nº 124/2017   - Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

067/2017 – INSTITUI o Dia do Profissional de Eventos no  Maranhão.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado LEVI PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator.
PARECER Nº 125/29017 -  Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

070/2017 – ALTERA a Lei nº 10.289, de 28 de julho de 2015, publicada no
Diário Oficial do Estado do Maranhão de 28 de julho de 2015.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator.
PARECER Nº  129/2017 - Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

072/2017 – SOBRE a criação da “Semana para Sensibilização e Defesa da
Educação Inclusiva” de alunos com necessidades especiais”, no ensino
público e privado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator.
PARECER Nº 130/2017  - Emitido ao   PROJETO DE LEI Nº

065/2017 – INCLUI as procissões históricas do Tempo da Quaresma e
Semana Santa, realizada pela Forania Nossa Senhora da Vitória, no
calendário turístico e religioso do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator.
PARECER Nº 131/201 - Emitido à MOÇÃO Nº 005/2017 –

APLAUSOS à Excelentíssima Senhora LETÍCIA OLIVEIRA
MILHOMEM GAMA, Delegada de Policia Civil do Estado do Maranhão,
Titular das Delegacia Especial da Mulher de Balsas-Ma, pelo Profícuo
Trabalho realizado a frente daquela Delegacia especializda.

AUTORIA: Deputado RAIMUNDO CUTRIM
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

da Relatora.

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS:
PROJETO DE LEI Nº 089/2017 – CONSIDERA de Utilidade

Pública o “Instituto Técnico de Ensino Profissionalizante – 11 Elo”, com
sede no Município de São Luís - Ma.

AUTORIA: Deputado CABO CAMPOS
MOÇÃO Nº 006/2017 – APOIO à Redação Integral da Lei

Complementar nº 157/2016 e, por consequência, contrariedade ao Veto
Parcial aposto pelo Governo Federal, e defende a derrubada do Veto.

AUTORIA: Deputado CÉSAR  PIRES
RELATOR: Deputado EDUARDO BRAIDE
MENSAGEM  GOV. Nº 017/2016 – Emitido ao VETO TOTAL

aposto ao PROJETO DE LEI Nº 061/2016,  que ESTABELECE diretrizes
para o Programa de Capacitação de Educadores da Rede Pública de Ensino
do Estado do Maranhão, para qualificação do acompanhamento de alunos
autistas ou diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA),
iniciativa  do Senhor Deputado EDUARDO BRAIDE.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 03 de maio de 2017.

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 02 DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO  DE 2017,
ÀS 10 HORAS E 45 MIUNUTOS, NO PLENÁRIO  DEPUTADO
“GERVÁSIO SANTOS” DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
LEVI PONTES – PRESIDENTE, em exercício
EDUARDO BRAIDE
FRANCISCA PRIMO
ROBERTO COSTA
VINICIUS LOURO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  Nº 132/2017  – (EM REDAÇÃO FINAL) - Emitido

ao PROJETO DE LEI Nº 009/2017 – que INSTITUI no Estado do
Maranhão a Semana Jovem Consciente, que tem por objetivo a educação
para o exercício da cidadania e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
RELATOR:  Deputado ROBERTO COSTA
DECISÃO: Pela APROVAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Foi dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 210, do Regimento
Interno.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  03 de maio de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE

P A R E C E R Nº 002/2017

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do mérito do Projeto de Lei nº 056/2017, de

autoria do Poder Executivo, que Institui o Programa Maranhão Verde,
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destinado a fomentar e desenvolver projetos voltados para apoio à
conservação e recuperação ambiental.

É o Relatório.
O presente projeto de lei foi, inicialmente, encaminhado à Comissão

de Constituição e Justiça (Parecer nº 105/2017), que opinou favoravelmente
quanto aos aspectos legais, constitucionais e jurídicos da proposição, que
se manifestou favoravelmente à aprovação do projeto.

Seguindo o Processo Legislativo, a proposição foi encaminhada a
esta - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, para
que fossem analisados aspectos do mérito.

Nos termos do presente projeto fica instituído o Programa
Maranhão Verde, destinado a fomentar e desenvolver projetos voltados
para apoio à conservação e recuperação ambiental, com os seguintes
objetivos: capacitação da população local;  produção de mudas de espécies
nativas; preservação, restauração, recomposição e recuperação de áreas;

O Poder Executivo instituirá o Comitê Gestor do Programa
Maranhão Verde, sob a coordenação do Governo do Estado, com as
seguintes atribuições, sem prejuízo de outras definidas em regulamento.
Assim sendo, a medida por si só atende a pertinência da matéria.

As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta
das dotações orçamentárias vigentes, ficando, ainda, o Poder Executivo,
autorizado a remanejar, transferir, ou utilizar dotações orçamentárias,
promovendo as alterações necessárias no Plano Plurianual e na Lei
Orçamentária anual, abrindo, se necessário, novos créditos para atender ao
disposto na Lei.

Diante das considerações expostas pode-se observar que o projeto
de lei obedece aos mecanismos de Orçamento Público, não trazendo
relevante impacto econômico-financeiro, de sorte que deve ser aprovado.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, verificamos que o presente projeto é meritório,

razão pela qual opinamos favoravelmente pela a sua aprovação.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização

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

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

em 03 de maio de 2017.

Deputado Glalbert Cutrim - Presidente e Relator
Deputado Fábio Braga
Deputada Graça Paz
Deputado Cabo Campos
Deputada Ana do Gás
Deputado Léo Cunha

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

1 – RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 395/2017, de 03 de maio de 2017, exonerando JACIENE

FERRAZ MARTINS, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico
Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º
de maio do ano em curso.

Nº 396/2017, de 03 de maio de 2017, nomeando FREDERICO
GUILHERME MIRANDA DE OLIVEIRA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 397/2017, de 03 de maio de 2017, exonerando JOCELIO
COSTA BASTOS, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 398/2017, de 03 de maio de 2017, nomeando GILMAR
BASTOS SANTOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de

Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 399/2017, de 03 de maio de 2017, exonerando GABRIELA
TANABE ALMEIDA, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico
Parlamentar Especial e LAIS UCHOA DA LUZ, do Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 400/2017, de 03 de maio de 2017, nomeando LAIS UCHOA
DA LUZ, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico
Parlamentar Especial e OLIVIA CARVALHO CALDAS, para o Cargo
em Comissão, Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 401/2017, de 03 de maio de 2017, exonerando DAVY
ROGERS ARAUJO DOS SANTOS, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso

Nº 402/2017, de 03 de maio de 2017, exonerando WENA
RANIELE CAMPOS NOGUEIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 403/2017, de 03 de maio de 2017, nomeando JOSE ALLEF
CARVALHO GARCIA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de
Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 404/2017, de 03 de maio de 2017, exonerando ANTONIO
FLAVIO BARBOSA CHAVES, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 405/2017, de 03 de maio de 2017, nomeando JOÃO
RICARDO PIONTEK, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de maio do ano em curso.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 389/2017
(Republicar por incorreção)

Designa os Pregoeiros e os Membros da Equipe de
Apoio dos Pregoeiros da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 12 do
Regimento Interno e nos termos da Resolução Legislativa nº 481/2006
regulamentada pela Resolução Administrativa nº 334/2006,

   R E S O L V E:

Art. 1º Designar como Pregoeiros da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, os servidores CATARINA DELMIRA
BOUCINHAS LEAL, Presidente da Comissão Permanente de Licitação,
matrícula nº 1624899, SHEILA MARIA TENORIO DE BRITTO,
Secretário Executivo, matrícula nº 1411438 e  ALEXANDRE HENRIQUE
PEREIRA DA SILVA, Chefe Assessoria Legislativa, matrícula nº 1644228.

Art. 2º Designar como Membros da Equipe de Apoio dos
Pregoeiros os servidores DEUSIMAR DE JESUS CARNEIRO LIMA,
Secretário Executivo, matrícula nº 1609023; CAMILA CORREIA LIMA
DE MESQUITA, Assessor   Especial Legislativo, matrícula nº 1636463;
THALYTA REGINA CRUZ COSTA,    Secretário Executivo, matrícula
nº 1623263; FERNANDO FILLIPE SANTOS       MARQUES, Assistente
Legislativo Administrativo, matrícula nº 1639665; GABRIEL MANZANO
DIAS MARQUES, Assistente Legislativo Administrativo, matrícula nº
1639715; ARNALDO SOARES SERRA, Técnico Legislativo de
Administração, matrícula nº 2402; LINCOLN CHRISTIAN NOLETO
COSTA, Auxiliar Legislativo         Operacional – Áudio e Imagem, matrícula
1630086 e CARLA LETÍCIA SILVA DE OLIVEIRA, Assistente
Legislativo Administrativo, matrícula nº 1630615, para, junto com os
Pregoeiros, processarem e julgarem as licitações, assim como praticarem
todos os atos decorrentes do procedimento licitatório até a adjudicação do
objeto licitado aos vencedores, promoverem inscrição, alteração e
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cancelamento em registro cadastral, na forma do artigo 51 da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, com investidura de 01 (um) ano.

Art. 3º  Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
devendo os seus efeitos retroagirem a 26 de abril de 2017.

Art. 4º  Revogam-se as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 19 de abril de

2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente. Deputado
OTHELINO NETO - Vice-Presidente. Deputado RICARDO RIOS -
Primeiro Secretário. DeputadoFABIO MACEDO - Segundo Vice-
Presidente. Deputado STÊNIO REZENDE - Segundo Secretário. Deputado
JOSIMAR DO MARANHÃOZINHO - Terceiro Vice-Presidente.
Deputado ZÉ INACIO - Terceiro Secretário. Deputado ADRIANO
SARNEY - Quarto Vice-Presidente. Deputada NINA MELO - Quarta
Secretária

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Registro de Preços de material e equipamentos para o
sistema de combate a incêndio, visando futuras e eventuais aquisições pela
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Nos termos do artigo 4º,
inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/
1993, do artigo 4º, inciso XX, da Resolução Legislativa nº 481/2006; do
artigo 11 da Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 12, § 1º, da
Resolução Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO o resultado do
Registro de Preços objeto do Pregão Presencial nº 002/2017-SRP/CPL/
ALEMA, em conformidade com o Termo de Adjudicação nº 004/2017-
CPL/ALEMA e Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos
autos do Processo Administrativo nº 4742/2015-ALEMA e autorizo a
celebração da Ata de Registro de Preços com as empresas vencedoras do
certame: a KWA MATERIAIS LTDA para os Lotes 01, 05, 06, 08, 13 e
14, com valor global dos lotes de R$ 262.247,64 (duzentos e sessenta e
dois mil duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos); a
P.H. BARROS SANTANA COMÉRCIO para os Lotes 02, 10 e 12, com
valor global de R$ 78.956,00 (setenta e oito mil novecentos e cinquenta e
seis reais); a M.C.S. DE LIMA ROOS para os Lotes 03, 04, 09 e 15, com
valor global dos lotes de R$ 195.045,00 (cento e noventa e cinco mil e
quarenta e cinco reais)) e a N. RIBEIRO DA SILVA EIRELI para os Lotes
07, 11 e 16, com valor global de R$ 112.284,12 (cento e doze mil duzentos
e oitenta e quatro reais e doze centavos), totalizando todos os lotes em R$
648.532,76 (seiscentos e quarenta e oito mil quinhentos e trinta e dois
reais e setenta e seis centavos), nos termos do Edital, seus anexos e das
Propostas vencedoras. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento
das normas legais. São Luís–Ma, 27 de abril de 2017. Deputado Humberto
Coutinho - Presidente.

Objeto: Registro de Preços de materiais elétricos nas espécies
luminárias visando futuras e eventuais aquisições pela Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Nos termos do artigo 4º, inciso XXII,
da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do
artigo 4º, inciso XX, da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da
Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 12, § 1º, da Resolução
Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO o resultado do Registro de
Preços objeto do Pregão Presencial nº 007/2017-SRP/CPL/ALEMA, em
conformidade com o Termo de Adjudicação nº 009/2017-CPL/ALEMA e
Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo
Administrativo nº 0260/2017-ALEMA e autorizo a celebração da Ata de
Registro de Preços com a empresa vencedora do certame a KWA
MATERIAIS LTDA para o Lote 01 – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
Lote 02 – R$ 45.999,00 (quarenta e cinco mil novecentos e noventa e nove
reais); Lote 03 – R$ 21.899,00 (vinte e um mil oitocentos e noventa e nove
reais) e Lote 04 – R$ 56.879,00 (cinquenta e seis mil oitocentos e setenta
e nove reais), totalizando os lotes em R$ 124.777,00 (cento e vinte e
quatro mil setecentos e setenta e sete reais, nos termos do Edital, seus
anexos e da Proposta vencedora. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para
cumprimento das normas legais. São Luís–Ma, 27 de abril de 2017.
Deputado Humberto Coutinho. Presidente.
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