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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09/05/2017 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09.05.2017 – TERÇA-FEIRA

I - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 017/
2017, DE AUTORIA DA DEPUTADA NINA MELO, QUE
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ MARANHENSE À LENILCE
MARIA SÁ FORTES DE ARRUDA, NATURAL DE JUIZ FORA -
MG.  – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR
DEPUTADO DR. LEVI PONTES.

III – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

2. REQUERIMENTO Nº 313/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACÊDO, REQUER QUE, APÓS OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA A PASSAGEM DO 35º
ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
ESTREITO – MA, A SER COMEMORADO NA DATA DE 12 DE
MAIO DE 2017.

3. REQUERIMENTO Nº 318/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE, APÓS OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA E
ENCAMINHADO VOTO DE CONGRATULAÇÕES À
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO
MARANHÃO, PELA PASSAGEM DE SEU 93º (NONAGÉSIMO
TERCEIRO) ANIVERSÁRIO, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE
MAIO, OPORTUNIDADE EM QUE REQUER, TAMBÉM, QUE
SE DÊ CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO
MUNICIPAL, ADELBARTO RODRIGUES SANTOS, E À
CÂMARA DE VEREADORES DAQUELE MUNICÍPIO, NA
PESSOA DO SEU PRESIDENTE, O SENHOR CÍCERO RIBEIRO.

4. REQUERIMENTO Nº 319/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE, APÓS OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA E
ENCAMINHADO VOTO DE CONGRATULAÇÕES À
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA IORQUE, PELA
PASSAGEM DE SEU 131º (CENTÉSIMO TRIGÉSIMO
PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO, QUE OCORRERÁ NO DIA 11 DE
MAIO, OPORTUNIDADE EM QUE REQUER, TAMBÉM, QUE
SE DÊ CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO
MUNICIPAL, JOSÉ RIBAMAR LEITE DE ARAÚJO, E À
CÂMARA DE VEREADORES DAQUELE MUNICÍPIO, NA
PESSOA DO SEU PRESIDENTE, O SENHOR EDMILSON
RAMOS PINTO.

5. REQUERIMENTO Nº 320/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE, APÓS OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA E
ENCAMINHADO VOTO DE CONGRATULAÇÕES À
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA, PELA
PASSAGEM DE SEU 151º (CENTÉSIMO QUINQUAGÉSIMO
PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO, QUE OCORRERÁ NO DIA 19 DE
MAIO, OPORTUNIDADE EM QUE REQUER, TAMBÉM, QUE

SE DÊ CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO
MUNICIPAL, RUBENS JAPONÊS, E À CÂMARA DE
VEREADORES DAQUELE MUNICÍPIO, NA PESSOA DO SEU
PRESIDENTE, O SENHOR VEREADOR RODRIGO MOREIRA
DE SOUZA.

6. REQUERIMENTO Nº 321/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE, APÓS OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA E
ENCAMINHADO VOTO DE CONGRATULAÇÕES À
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJAPIÓ, PELA PASSAGEM
DE SEU 141º (CENTÉSIMO QUADRAGÉSIMO PRIMEIRO)
ANIVERSÁRIO, QUE OCORRERÁ NO DIA 11 DE MAIO,
OPORTUNIDADE EM QUE REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ
CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO
MUNICIPAL, MARCONE PINHEIRO MARQUES, E À CÂMARA
DE VEREADORES DAQUELE MUNICÍPIO, NA PESSOA DA SUA
PRESIDENTE, A SENHORA VEREADORA MARIA DAS DORES
BARROS SERRA.

7. REQUERIMENTO Nº 322/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE, APÓS OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA E
ENCAMINHADO VOTO DE CONGRATULAÇÕES À
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESTREITO, PELA
PASSAGEM DE SEU 63º (SEXAGÉSIMO TERCEIRO)
ANIVERSÁRIO, QUE OCORRERÁ NO DIA 12 DE MAIO,
OPORTUNIDADE EM QUE REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ
CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO
MUNICIPAL, CÍCERO NECO MORAIS, E À CÂMARA DE
VEREADORES DAQUELE MUNICÍPIO, NA PESSOA DO SEU
PRESIDENTE, O SENHOR VEREADOR TAVANES FIRMO.

IV - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

8. REQUERIMENTO N º 323/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, APÓS
OUVIDO A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO
DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA SERVIPORTO, SR.
NEMÉSIO BRANDÃO, SOLICITANDO QUE ENCAMINHE A
PLANILHA DE CUSTOS REFERENTES ÀS TARIFAS
COBRADAS PELOS SERVIÇOS DE FERRY BOAT, DIANTE DO
REAJUSTE DE 5% NO VALOR COBRADO.

9. REQUERIMENTO N º 324/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, APÓS
OUVIDO A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO
DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA INTERNACIONAL
MARÍTIMA, SR. LUIZ CARLOS CANTANHEDE FERNANDES,
SOLICITANDO QUE ENCAMINHE A PLANILHA DE CUSTOS
REFERENTES ÀS TARIFAS COBRADAS PELO SERVIÇO DE
FERRY BOAT, DIANTE DO REAJUSTE DE 5% NO VALOR
COBRADO.

10. REQUERIMENTO N º 327/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, APÓS
OUVIDO A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO,
SR. FELIPE CAMARÃO, SOLICITANDO QUE ENCAMINHE OS
ENDEREÇOS DAS 303 ESCOLAS QUE SERÃO CONSTRUÍDAS
ATÉ O FINAL DE 2018 NO MARANHÃO, DE ACORDO COM A
PROPAGANDA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO.
SOLICITA-SE, AINDA, QUE SEJA INFORMADO QUANTAS
DESSAS ESCOLAS JÁ FORAM ENTREGUES, BEM COMO O
LOCAL DE FUNCIONAMENTO.

11. REQUERIMENTO N º 328/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, APÓS
OUVIDO A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO,
SR. FELIPE CAMARÃO, SOLICITANDO INFORMAÇÕES
QUANTO AOS ENDEREÇOS DAS 574 ESCOLAS REFORMADAS
OU QUE ESTEJAM EM PROCESSO DE REFORMA COM PRAZO
DE CONCLUSÃO ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2017, DE ACORDO
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COM A PROPAGANDA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO
DO MARANHÃO. SOLICITA-SE, AINDA, QUE SEJA
ESPECIFICADO O TIPO DE REFORMA QUE FOI/ESTÁ SENDO
REALIZADA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 09/05/2017 – TERÇA-FEIRA

PRIORIDADE 1º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 100/17, enviada pela Mensagem

Governamental Nº 021/17, que Institui o Programa Estadual “Mais
Alfabetização” e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 101/17, enviada pela Mensagem
Governamental Nº 022/17, que Cria o Sistema de Bibliotecas Públicas
do Estado do Maranhão e dá outras providências.

ORDINÁRIA 1º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 102/17, de autoria do Senhor

Deputado Stênio Rezende, que considera de Utilidade Pública a
Associação Movimento Unificado de Desenvolvimento da Área do
Remanso (M.U.D.A.R), de Santa Inês – MA.

2. PROJETO DE LEI Nº 103/17, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que considera de Utilidade Pública a Organização
da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP INSTITUTO
COELHO NETO.

3. PROJETO DE LEI Nº 104/17,  de autoria do Senhor
Deputado Josimar de Maranhãozinho, que dispõe sobre retenção e
recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza –
ISSQN, nos contratos firmados pela Administração Pública Estadual e
dá outras providências.

ORDINÁRIA 4º E ÚLTIMA 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  08/05/17.

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

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

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

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE (lê texto bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Ata lida e considerada aprovada.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO DR. LEVI PONTES (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.
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PROJETO DE LEI Nº 102 / 17

Considera de Utilidade Pública a Associação
Movimento Unificado de Desenvolvimento da Área
do Remanso (M.U.D.A.R), de Santa Inês –MA.

Art. 1º - Fica considerado de Utilidade Pública a Associação
Movimento Unificado de Desenvolvimento da Área do Remanso
(M.U.D.A.R), com sede e foro no Município de Santa Inês, no Estado
do Maranhão.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 08 de maio de 2017. - Stênio
Rezende - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 103 / 17

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE
INTERESSE PÚBLICO - OSCIP INSTITUTO
COELHO NETO.

Artigo 1º - Considera de Utilidade Pública a Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP Instituto Coelho Neto,
com Sede e Foro na Cidade de São Luís – Maranhão.

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

PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 08 de maio de 2017. -
Deputada Ana do Gás - PC do B - MA.

PROJETO DE LEI Nº 104 / 17

Dispõe sobre retenção e recolhimento do Imposto
Sobre Serviços de Qualquer  Natureza – ISSQN,
nos contratos firmados pela Administração Pública
Estadual e dá outras providências.

Art. 1º. Os editais públicos de licitação que tratam sobre
contratação de empresas para a prestação de serviços e obras públicas,
no âmbito Municipal, a partir da publicação da presente Lei, devem
constar a obrigação da retenção e do recolhimento do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.

§ 1º. O responsável tributário pela retenção e o recolhimento
do imposto, será o órgão da Administração Pública Estadual que realizar
o pagamento de contratos de prestação de serviços e obras públicas;

§ 2°. O recolhimento do imposto será destinado e transferido
ao Município, cujos serviços e obras públicas serão executados, no ato
da liberação do pagamento à empresa contratada;

§ 3º. A base de cálculo dos serviços previstos à execução é o
valor global da operação;

Art. 2º. Na hipótese de não ocorrer a retenção e o recolhimento
do imposto no pagamento efetuado referente a primeira parcela do
contrato em execução, ficará o contrato prejudicado até a quitação do
imposto devido.

Art. 3º. A não observância dos dispositivos tratados na presente
Lei, caberá à autoridade responsável pelo pagamento do contrato de
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prestação de serviços e obras públicas, determinar a paralisação dos
serviços até o recolhimento do imposto ao tesouro do Município.

Art. 4º. Ao Poder Público compete estabelecer através de
regulamentação própria, as medidas necessárias para o cumprimento
das normas contidas na presente Lei.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo os seus efeitos sobre os contratos em vigência, inclusive,
restos a pagar.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 08 de
maio de 2017. - DEP. JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO – PR - 3º
VICE-PRESIDENTE

 
JUSTIFICATIVA

O projeto de Lei em análise possui o condão de reduzir e
otimizar a fiscalização do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
– ISSQN, possibilitando o reforço das receitas próprias da
municipalidade.

Para tanto, a Administração Pública Estadual passará a ser
responsável pela retenção e recolhimento do ISSQN, quando for o
agente pagador dos contratos de prestação de serviços e obras públicas,
evitando a sonegação fiscal por parte dos seus prestadores de serviços
públicos.

O art. 128 do CTN estabelece que “a Lei pode atribuir de
modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira
pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo
a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação”.

Nesse contexto, todas as vezes que o Estado do Maranhão
contratar ou intermediar serviços de terceiros passa a ser responsável
pela retenção do ISSQN e pelo seu devido recolhimento aos cofres
municipais.

Portanto, peço aos nobres pares que atentem para a nossa
iniciativa, esperando que a mesma mereça por parte de Vossas
Excelências, uma acolhida e posterior aprovação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 08 de
maio de 2017. - DEP. JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO – PR - 3º
VICE-PRESIDENTE

REQUERIMENTO Nº 318 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e encaminhado
voto de congratulações à população do Município de SÃO FRANCISCO
DO MARANHÃO, pela passagem de seu 93º (Nonagésimo Terceiro)
aniversário, que ocorrerá no dia 10 de MAIO, oportunidade em que
requeiro, também, que se dê ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, Adelbarto Rodrigues Santos, e à Câmara de Vereadores
daquele município, na pessoa do seu presidente, o Senhor Cícero
Ribeiro.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 28 de abril de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4º Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 09.05.17
EM: 08.05.17

REQUERIMENTO Nº 319 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e encaminhado

voto de congratulações à população do Município de NOVA IORQUE,
pela passagem de seu 131º (Centésimo Trigésimo Primeiro) aniversário,
que ocorrerá no dia 11 de MAIO, oportunidade em que requeiro,
também, que se dê ciência ao Excelentíssima Senhora Prefeito
Municipal, Jose Ribamar Leite de Araújo, e à Câmara de Vereadores
daquele município, na pessoa do seu presidente, o Senhor Edmilson
Ramos Pinto.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 28 de abril de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4º Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 09.05.17
EM: 08.05.17

REQUERIMENTO Nº 320 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e encaminhado
voto de congratulações à população do Município de ALTO
PARNAIBA, pela passagem de seu 151º (Centésimo Quinquagésimo
Primeiro) aniversário, que ocorrerá no dia 19 de MAIO, oportunidade
em que requeiro, também, que se dê ciência ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal, Rubens Japonês, e à Câmara de Vereadores daquele
município, na pessoa da sua presidente, o Senhor Vereador Rodrigo
Moreira de Souza.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 28 de abril de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4º Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 09.05.17
EM: 08.05.17

REQUERIMENTO Nº 321 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e encaminhado
voto de congratulações à população do Município de CAJAPIÓ, pela
passagem de seu 141º (Centésimo Quadragésimo Primeiro) aniversário,
que ocorrerá no dia 11 de MAIO, oportunidade em que requeiro,
também, que se dê ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
Marcone Pinheiro Marques, e à Câmara de Vereadores daquele
município, na pessoa da sua presidente, o Senhora Vereadora Maria
das Dores Barros Serra.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 28 de abril de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4º Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 09.05.17
EM: 08.05.17

REQUERIMENTO Nº 322 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e encaminhado
voto de congratulações à população do Município de ESTREITO,
pela passagem de seu 63º (Sexagésimo Terceiro) aniversário, que
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ocorrerá no dia 12 de MAIO, oportunidade em que requeiro, também,
que se dê ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Cícero
Neco Morais, e à Câmara de Vereadores daquele município, na pessoa
da sua presidente, o Senhor Vereador Tavanes Firmo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 28 de abril de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4º Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 09.05.17
EM: 08.05.17

REQUERIMENTO N° 323 / 17

Senhor presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
a Mesa, seja encaminhado expediente ao Diretor-Presidente da Empresa
SERVIPORTO, Sr. Nemésio Brandão solicitando que ENCAMINHE
A PLANILHA DE CUSTOS REFERENTES ÀS TARIFAS
COBRADAS PELO SERVIÇO DE FERRY BOAT, DIANTE DO
REAJUSTE DE 5% NO VALOR COBRADO.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de maio de 2017. -
Wellington do Curso - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 09.05.17
EM: 08.05.17

REQUERIMENTO N° 324 / 17

Senhor presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
a Mesa, seja encaminhado expediente ao Diretor-Presidente da Empresa
Internacional Marítima, Sr. Luiz Carlos Cantanhede Fernandes,
solicitando que ENCAMINHE A PLANILHA DE CUSTOS
REFERENTES ÀS TARIFAS COBRADAS PELO SERVIÇO DE
FERRY BOAT, DIANTE DO REAJUSTE DE 5% NO VALOR
COBRADO.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de maio de 2017. -
Wellington do Curso - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 09.05.17
EM: 08.05.17

REQUERIMENTO Nº 325 / 17

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso I), requeiro a Vossa Excelência, que após ouvido a
Mesa, seja realizada Audiência Pública, a ser promovida pela Comissão
de Segurança Pública, para tratar sobre a problemática envolvendo a
regularização e titularização da área do Residencial Nova Vida, localizado
no município de Paço do Lumiar/MA.

Na oportunidade, sugerimos que a aludida audiência pública
seja realizada no dia 15 de maio do corrente ano (segunda-feira), às
14:00h, no auditório Gervásio Protásio (Plenarinho), deste poder.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, São Luís, 04 de maio de 2017 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA, PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 08/05/17

REQUERIMENTO Nº 326 / 17

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso I), requeiro a Vossa Excelência, que após ouvido a
Mesa, seja realizada Audiência Pública, a ser promovida pela Comissão
de Segurança Pública, para tratar sobre a problemática envolvendo os
Candidatos Subjudices da Polícia Militar do Maranhão/MA.

Na oportunidade, sugerimos que a aludida audiência pública
seja realizada no dia 18 de maio do corrente ano (segunda-feira), às
14:00h, na sala das Comissões Permanentes, deste poder.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, São Luís, 04 de maio de 2017 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE Á
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA, PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 08/05/17

REQUERIMENTO Nº 327 / 17

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
a Mesa, seja encaminhado expediente ao SECRETÁRIO DE
EDUCAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO, Sr. FELIPE
CAMARÃO, solicitando que encaminhe os endereços das 303 escolas
que serão construídas até o final de 2018 no Maranhão, de acordo com
propaganda oficial do Governo do Estado. Solicita-se, ainda, que seja
informado quantas dessas escolas já foram entregues, bem como o
local de funcionamento.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de maio de 2017. -
Wellington do Curso - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 09.05.17
EM: 08.05.17

REQUERIMENTO Nº 328 / 17

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
a Mesa, seja encaminhado expediente ao SECRETÁRIO DE
EDUCAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO, Sr. FELIPE
CAMARÃO, solicitando informações quanto aos ENDEREÇOS DAS
574 ESCOLAS REFORMADAS OU QUE ESTEJAM EM
PROCESSO DE REFORMA COM PRAZO DE CONCLUSÃO
ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2017, de acordo com propaganda oficial
do Governo do Estado do Maranhão. Solicita-se, ainda, que seja
especificado o tipo de reforma que foi/está sendo realizada.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de maio de 2017. -
Wellington do Curso - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 09.05.17
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EM: 08.05.17

REQUERIMENTO Nº 329 / 17

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do Art. 155 do Regimento Interno desta
Casa Legislativa, à Comissão de Administração da Assembleia do
Maranhão que seja realizada audiência pública, a ser realizada no dia
12 de maio de 2017, a partir das 17 horas. A Audiência terá como
objetivo discutir ações para efetivar o combate à criminalidade como
exemplo o assassinato do professor Ivanildo Pereira Costa, crime abalou
a população do Município de Paraibano.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 de maio de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE Á
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 08/05/17

INDICAÇÃO Nº 612 / 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 Governador do Estado do
Maranhão, FLÁVIO DINO  e ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Estado da Saúde, Carlos Eduardo de Oliveira Lula,
solicitando a aquisição de uma ambulância para o município de
Campestre do Maranhão, minimizando o sofrimento dos doentes e
seus familiares, viabilizando o oferecimento de um atendimento de
saúde digno para população daquele município.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 de maio 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 613 / 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 Governador do Estado do
Maranhão, FLÁVIO DINO  e ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Estado do Trabalho e da Economia Solidária, Julião
Amin, solicitando a inclusão do município de Carolina no
Programa “Mutirão Rua Digna”, em parceria com organizações da
sociedade civil sem fins lucrativos, entidades de classe, associações
comunitárias e afins, contemplando as ruas da sede e povoados com
indicadores sociais insatisfatórios, contribuindo  com a melhoria da
qualidade de vida da população e com a redução das desigualdades
sociais.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 de maio 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 614 / 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 Governador do Estado do
Maranhão, FLÁVIO DINO  e ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Estado da Saúde, Carlos Eduardo de Oliveira Lula,
solicitando a aquisição de uma ambulância para o município de
Davinópolis, minimizando o sofrimento dos doentes e seus familiares,
viabilizando o oferecimento de um atendimento de saúde digno para
população daquele município.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 de maio 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 615 / 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 Governador do Estado do
Maranhão, FLÁVIO DINO  e ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Estado da Saúde, Carlos Eduardo de Oliveira Lula,
solicitando a aquisição de uma ambulância para o município de
Buritirana, minimizando o sofrimento dos doentes e seus familiares,
viabilizando o oferecimento de um atendimento de saúde digno para
população daquele município.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 de maio 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 616 / 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 Governador do Estado do
Maranhão, FLÁVIO DINO  e ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Estado da Saúde, Carlos Eduardo de Oliveira Lula,
solicitando, em caráter de urgência, uma ambulância equipada
com UTI móvel para o município de Imperatriz, neste Estado,
visando utilização no transporte de pacientes para centros de referência
em saúde, minimizando o sofrimento dos doentes e seus familiares,
viabilizando o oferecimento de um atendimento de saúde digno para
população daquele município.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 de maio 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 617 / 17

Senhor Presidente,

Requeremos nos termos do art. 152 do Regimento Interno, a V.
Exa. Que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao
excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, Humberto
Coutinho, e ao senhor diretor de Comunicação Social, Carlos Alberto,
solicitando a realização de uma Campanha Educativa de conscientização
do uso e respeito da faixa de pedestre, com o nome “Dê o sinal para a
vida”, utilizando os meios de comunicação desta casa em parceria com
as demais emissoras de Rádio e TV do Estado do Maranhão.

Embora o espaço público pertença a todos de maneira
igualitária, nem sempre a convivência social no trânsito parece basear-
se neste princípio de igualdade. O crescimento populacional, o aumento
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da frota de veículos, a precária conservação das estradas, o longo tempo
de uso da frota e sua manutenção inadequada, entre outros fatores,
dificultam a locomoção das pessoas e geram a falta de comunicação
com o espaço.

Essa é a razão do surgimento de uma série de comportamento
inadequados no transito: avanço no sinal, estacionamento em locais
proibido e travessia fora da faixa. A partir desses comportamentos
surgem os acidentes de trânsito que, infelizmente, ainda são
considerados pela maioria da população brasileira como uma fatalidade,
algo que acontece ao acaso, uma ocorrência inevitável.

No entanto, estudos comprova que essas “ocorrências
inevitáveis”, poderia ser evitada sim, com medidas simples, baseadas
no respeito às normas de transito por parte de motoristas, motociclistas,
ciclistas e pedestres.

Segundo dados estatísticos do Departamento Nacional de
Trânsito (DENATRAN), mais de 11 mil pedestres por ano são vítimas
de acidentes de trânsito. Os mais vulneráveis são as crianças e idosos:
enquanto as crianças têm menor percepção de perigo, os idosos
apresentam menor mobilidade e agilidade, deficiências auditivas e
visuais e redução dos reflexos.

“Dê o sinal para a vida”, é o nome dado ao movimento feito
com o braço e que, em Brasília, DF se tornou comum e respeitada ao
longo de sua implantação acorrida em 1997, e tem como foco diminuir
as estatísticas de acidentes e mortes no trânsito no Estado do maranhão,
e gerar uma mudança de comportamento em todos os usuários da via.

Dessa forma, torna-se imprescindível a apresentação desta
solicitação que foi oriunda de discursão ocorrida em edição do
Parlamento Estudantil, que tem por principal objetivo fomentar a prática
do pedestre de sinalizar para os condutores ao pedir passagem.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, São Luís, 13 de fevereiro de 2017 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO DR. LEVI PONTES - Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Expediente lido à publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Sérgio Vieira, por cinco minutos,
sem apartes. Registro a presença do vereador Carlão, de Santa Luzia, a
pedido do Deputado Stênio Rezende. Fazendo a permuta deputado
Wellington do Curso, por cinco minutos, sem aparte, em seguida,
Deputado Sérgio Vieira.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, antes de começar a marcar o
meu tempo, cronometrar o meu tempo, eu queria pedir a benevolência
de Vossa Excelência para que nós pudéssemos fazer um minuto de
silêncio diante de um crime bárbaro que aconteceu no último final de
semana na cidade de Paraibano, onde um professor estava desaparecido
desde a última quarta, quinta-feira. E na sexta-feira o corpo foi
encontrado, o carro carbonizado e o corpo foi encontrado amarrado
numa árvore. E a população de Paraibano está em momento de luto e
de muita tristeza. Eu queria pedir a Vossa Excelência que pudéssemos
conceder um minuto de silêncio ao professor Ivanildo Pereira Costa,
da cidade de Paraibano.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Solicito a todos que fiquem em posição de
respeito para que façamos um Minuto de Silêncio, por solicitação do
Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha os
nossos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
internautas, telespectadores que nos acompanham através da TV
Assembleia. Presidente Othelino, muito obrigado pela concessão de
um minuto de silêncio fazendo referência ao Professor Ivanildo Pereira
Costa. E é sobre esse tema que eu queria tratar com os caros colegas
parlamentares. Nós não podemos permitir que o Estado do Maranhão
se transforme em terra de jagunços. Não podemos permitir que o
Estado do Maranhão se transforme em terra de pistoleiros! Nós já
havíamos feito defesa da cidade de Paraibano. Nós havíamos cobrado
a solução de um crime que aconteceu no final do ano passado, quando
uma jovem de 18 anos foi assassinada com vários tiros no rosto na
cidade de Paraibano. Em agosto do ano passado, o senhor França, pai
do vereador Denis, da cidade de Paraibano, foi assassinado próximo de
casa quando estava consertando uma cerca. E no último final de semana,
professor Ivanildo, da cidade de Paraibano, havia sumido, desaparecido
e quando, na sexta-feira, foi encontrado próximo ao lixão da cidade,
próximo de Paraibano e com requinte de crueldade e com indícios de
que o professor tenha sido torturado e assassinado. No crime que
ocorreu no final do ano passado, em dezembro, e eu quero fazer
referência elogiosa à Polícia Civil das cidades de Paraibano, Passagem
Franca, da região que conseguiu elucidar o assassinato da jovem Cristina,
na cidade de Paraibano, um crime de encomenda, o pistoleiro havia
recebido R$ 5 mil, para ceifar uma vida, para tirar uma vida e, graças ao
empenho dos delegados da região, e faço referência aqui ao doutor
João, aprovado no último concurso, um delegado atuante, mas quero
fazer referência também aos demais delegados, além do delegado João
Marcelino, titular da Delegacia de Paraibano, o delegado Fábio Amaral,
titular da Delegacia de Passagem Franca, e doutor Tadeu, delegado
regional de São João dos Patos, já entramos em contato com os delegados
da regional, já entramos em contato com a Polícia Militar e, na próxima
sexta-feira, às 17h, teremos uma audiência pública, teremos uma
caminhada pela paz saindo da rodoviária de Paraibano até a Praça
Sérgio Coelho, na cidade de Paraibano, e realizaremos uma audiência
pública. Hoje, protocolamos a solicitação dessa audiência pública, eu
já falei uma audiência pública. Hoje protocolamos a solicitação dessa
audiência pública, já falei pessoalmente com o deputado Othelino e
com o presidente desta Casa, pedindo o apoio do Gabinete Militar da
Mesa, para que possamos realizar essa audiência Pública na cidade de
Paraibano. Mais uma vez, quero solicitar ao governador Flávio Dino e
ao secretário de Segurança Pública total atenção e apoio para que possa
ser elucidado esse crime, para que ele não fique impune, porque na
verdade a impunidade é que gera mais violência. Nos últimos dois
anos, no estado do Maranhão, nós tivemos a notícia de três vereadores
que foram assassinados no interior do estado, líderes camponeses, um
líder quilombola, dois policiais militares estão desaparecidos desde
novembro de 2016, e quando se atenta contra a vida de um policial
militar, é um atentado contra o Estado. Então o que fizeram contra o
policial militar, tiraram a vida de dois policiais militares ou estão
desaparecidos, não se sabe ainda. Ao projetar minha visão para o
fundo deste parlamento, eis que vejo e vislumbro nossos amigos
parlamentares do Legislativo Municipal de Imperatriz. Sejam todos
bem-vindos na pessoa do nosso amigo, vereador José Carlos. Vereador
José Carlos, aproveitando o tempo que me resta e falando de um
assunto tão grave que é o assunto da violência no estado do Maranhão,
no último final de semana, retiraram a vida de um professor, ele foi
torturado, amarrado numa árvore e foi ceifada a sua vida. Um tema tão
importante que é a segurança e que nós lutamos por segurança pública
em todo o estado do Maranhão, inclusive na cidade de Imperatriz.
Mas ao projetar o meu olhar para o fundo na tribuna, nós encontramos
os amigos parlamentares da cidade de Imperatriz. Sejam todos bem-
vindos! Soubemos da reunião que tiveram hoje com o governador do
Estado do Maranhão, sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. Essa parceria da Assembleia com a Câmara
Municipal, e eu sou testemunha de todas as vezes que fomos à Câmara



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                     TERÇA-FEIRA, 09 DE MAIO DE 2017 11
Municipal de Imperatriz, nós fomos muitíssimo bem recebidos pelo
vereador e por todos os vereadores. Vereador Zé Carlos, seja bem-
vindo! Sejam todos bem-vindos à Casa do Povo. Muito obrigado pela
realização do Parlamento Amazônico que só foi possível pelo deputado
Humberto Coutinho e todo apoio que foi dado. Também só foi possível
porque a Câmara Municipal de Imperatriz se empenhou na pessoa do
senhor presidente. Ao amigo vereador José Carlos, muito obrigado por
todo apoio que V. Ex.ª nos dá quando vamos à cidade de Imperatriz.
Que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre a cidade de Imperatriz.
Para finalizar, Senhor Presidente, nós não podemos permitir que o
Estado do Maranhão se transforme em terra de jagunços, em terra de
pistoleiros. Que Deus seja louvado, que Deus estenda suas mãos
poderosas sobre o nosso estado, que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Sérgio Vieira por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA (sem revisão do
orador) – Boa tarde, presidente, deputados e deputadas. Quero fazer o
registro ali dos parlamentares de Imperatriz. Sejam bem-vindos em
nome do presidente Zé Carlos. É sempre bom ver a região Tocantina
aqui na Assembleia, mostrando a preocupação e a dedicação que um
parlamentar deve ter em busca das causas da cidade. Parabéns a todos
os vereadores de Imperatriz presentes. Sejam bem-vindos. Mas eu
gostaria de usar o espaço hoje para chamar a atenção para um fato que
aconteceu na cidade de Açailândia essa semana e que ainda nós nos
deparamos com isso. Vários foram os esforços, várias foram as lutas,
várias foram as conversas, mas ainda temos que nos deparar com o
mau atendimento bancário, com filas de banco enormes, com filas de
banco dobrando quarteirão, as pessoas esperando para entrar no banco
e com o sol de 33, 34, 36 graus. E isso não podemos mais permitir. Na
cidade de Açailândia, na semana passada, fui pessoalmente com o
Procon fazer uma vistoria nos bancos e o que a gente encontra é uma
situação deplorável. Os bancos parecem que quanto mais lucram mais
despreparados eles ficam para receber o consumidor. São caixas
eletrônicos quebrados, caixas eletrônicos que passam o final de semana
sem dinheiro, as filas enormes, as pessoas sentadas, deitadas no chão,
acontecendo, inclusive, a venda de lugares nas filas bancárias. As
pessoas vão de madrugada segurar lugar para vender para as pessoas
que vão se utilizar dos serviços bancários. E isso é um absurdo, mas
estivemos lá no Procon de Açailândia e fizemos a nossa reclamação. E,
prontamente, o coordenador do Procon lá daquela cidade, o senhor
Genilson, nos acompanhou a algumas agências bancárias da cidade e lá
podemos constatar todas essas irregularidades. Inclusive agradecer ao
Governador Flávio Dino, que na época não mediu esforços para que
esse Procon estadual fosse instalado lá na cidade de Açailândia, mas
não paramos por aí. Imediatamente agradecer o prefeito Juscelino, que
já mandou um projeto de lei pra criação do Procon municipal. E eu
estive na Câmara Municipal daquela cidade onde pedi encarecidamente
para os parlamentares daquela cidade, para os vereadores da Câmara
Municipal de Açailândia aprovarem esta lei para que o Procon, quando
for municipalizado, possa atender às necessidades da população de
Açailândia de uma forma mais efetiva, de uma forma mais eficaz, para
que nós possamos dar àquela cidade, à população daquela cidade uma
qualidade no atendimento bancário. Isso é um absurdo. Tanto se fala,
tanto se procura resolução, tanto lucram os bancos e cada vez mais
maltratam os consumidores. Quando você vai falar com o gerente dos
bancos, eles falam que é porque os bancos fecharam e a demanda
daquele banco aumentou. Ora, nobres amigos, se a demanda aumentou,
pressupõe-se que o banco também aumentou o lucro e que aquela
agência bancaria como um maior número de pessoas tenha um lucro
também maior. Então que as agências se preparem e digam que não têm
condições e passem para outro banco que tenha condições, o que nós
não podemos é aceitar esse maltrato com a população, porque chega!
Nós vamos lutar contra isso, nós vamos procurar a superintendência
dos bancos. Já que tiveram que fechar as agências, pois que preparem
as agências que sobraram para atender a essa demanda, para atender de

forma correta, para atender de forma eficaz a população. Porque nós
não podemos permitir que esse sofrimento continue. Isso é uma questão
tão batida e ainda continuam com as mesmas práticas abusivas. Contra
isso nós vamos lutar, e isso a população de Açailândia pode ter certeza
de que nós vamos estar juntos nos órgãos responsáveis, vamos procurar
o prefeito municipal que já está nos ajudando, mandou um projeto de
origem do Executivo para a Câmara Municipal de Açailândia para criar
o Procon Municipal e vamos estar juntos nessa luta procurando a
resolução desse problema. Quero pedir de novo, encarecidamente,
àquela casa de leis, a Câmara Municipal de Açailândia, que não deixe
aprovar esse projeto, projeto, que aprove esse projeto nessa quarta-
feira, conforme ficou o compromissos feito, que eles coloquem isso na
pauta. Coloquem esse projeto na pauta e que, na quarta-feira mesmo,
nós possamos aprovar, que eles possam aprovar esse projeto, para
que nós possamos falar com o Prefeito Municipal, para que instale
logo esse PROCON, para que nós não venhamos a ver novamente os
nossos cidadãos açailandenses enfrentando filas enormes, os nossos
cidadãos açailandenses tendo que deitar no chão dos bancos, esperando
o momento de ser atendido, passando mais de três, quatro horas para
serem atendidos. E isso nós não vamos permitir. E isso nós vamos
lutar contra, vamos procurar soluções e tenho certeza que o primeiro
passo é a fiscalização. Obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Presidente Othelino, só uma Questão de Ordem.
V. Ex.ª vai registrar a presença dos nossos queridos amigos de
Imperatriz, os vereadores de Imperatriz. V. Ex.ª só registra também a
presença do jornalista Duduzão, do Blog ASMOIMP, que está na
comitiva acompanhando os vereadores de Imperatriz, o nosso amigo lá
de Imperatriz, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Tudo bem, Deputado Wellington. Deputado
Rigo Teles, por cinco minutos sem aparte.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhores Membros da Mesa, senhoras e
senhores deputados, imprensa, galeria, Vereador Zé Carlos, da cidade
de Imperatriz, em seu nome saúdo todos os vereadores prestigiando
essa Casa. Sejam bem vindos a esta Casa. Hoje, nessa tarde, eu venho
aqui usar a tribuna desta Casa, Deputado Hemetério Weba, para falar
da minha indignação com o que está acontecendo no futebol. Não é
nem tanto no futebol, é com a organização do Campeonato Maranhense.
E aqui eu jogo quase toda culpa na Federação Maranhense de Futebol,
da desorganização da Federação para com o esporte do Maranhão,
para com os torcedores maranhenses e para com os times do Maranhão.
Primeiro, houve o jogo em Barra do Corda entre o Cordino e o Moto
Clube. Tudo vem nascendo a partir desse jogo. Vem um problema
acontecendo. Depois, no dia 03 de maio, quarta-feira passada, foi o
aniversário de Barra do Corda. No dia 3 de maio, o Cordino se desloca
de Barra do Corda para vir até São Luís jogar com o Sampaio Correa
em São Luís. Ao chegar no dia do jogo, Deputado Cabo Campos,
cancelaram o jogo, suspenderam o jogo. O TJD, a pedido da Federação,
ou o resultado da Federação, que não foi satisfatório suspendeu o jogo.
Então o Cordino se deslocou de Barra do Corda para vir a São Luís, os
torcedores do Cordino não só de Barra do Corda, mas da região Central
do Maranhão e grande parte do Maranhão, gastando com recursos
próprios, pagando passagens, fretando ônibus, como nós também
tínhamos deslocados um ônibus, doado um ônibus para que trouxessem
alguns jogadores. Mas o ônibus não chegou nem a se deslocar de Barra
do Corda, porque veio pela manhã, já tinha o resultado que foi cancelado
o jogo entre Sampaio Corrêa e Cordino dia 03 de Maio aqui em São
Luís. Tudo bem. Aí se marca o jogo, acredito que precipitadamente
marca-se o jogo em Barra do Corda, Cordino e Moto Clube para o dia
06 de maio. 06 de maio, sábado passado, o Sampaio recorre para o
TJD, instância superior, para tentar anular o resultado do jogo. Mais
uma vez eu estava conversando com os jogadores no hotel Brasão por
volta de 11h da manhã, incentivando, dando aquele apoio de incentivo
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para que o time, um time que começou há poucos anos, mas que vem
se destacando no cenário estadual e nacional, que é o Cordino Futebol
Clube, e com poucos minutos mais um resultado: o TJD suspende o
campeonato maranhense. E aí o Moto Club já se encontrava em Barra
do Corda. Tenho certeza que com gastos com despesas também como
da mesma forma o Cordino veio a São Luís. Veja o que acontece: vários
torcedores gastaram dinheiro fretando, pagando a sua passagem,
fretando ônibus para deslocar torcedores do Moto Clube para ir
prestigiar o seu time lá em Barra do Corda. O que acontece? Mais uma
vez suspende o jogo entre o Cordino e o Moto Clube. Aí fica a situação,
o torcedor frustrado, porque comprou ingresso, fez o seu planejamento,
viajou, gastou dinheiro para assistir ao jogo. O time preparado para
jogar tanto o Cordino, lá na cidade de Barra do Corda, como o Moto
Clube que se deslocou a Barra do Corda. Isso prejudica os jogadores,
psicologicamente, o cansaço. E vejam a situação do Campeonato
Maranhense: está sendo criticado em todo país, é um desrespeito
iniciando pela Federação, toda a culpa que sai primeiro da Federação,
digo aqui nesta tribuna e respondo pelo que falo. Tudo começa a partir
da Federação, porque tudo iniciou para tentar salvar a situação do
Sampaio Corrêa. Eu não sou contra o Sampaio Correa, não! Mas que
faça um trabalho bem legal, um trabalho correto para que não fique
ninguém indignado. Senhoras e senhores deputados, imprensa e povo
do Maranhão, o Sampaio tem seus torcedores, concordo, é até maior
torcida do Maranhão, o Moto Clube tem seus torcedores, o Cordino
também tem seus torcedores, mas o povo do Maranhão merece respeito.
Está aí, no dia 21 de maio, é o primeiro jogo pelo Campeonato Brasileiro
Série D, aqui no Maranhão, lá em Barra do Corda, o Cordino vai
receber o Santos do Amapá. E como é que ficam psicologicamente os
jogadores, sem saber, com essa dúvida, joga hoje, joga amanhã, vai ter
jogo, não vai ter jogo? Como é que fica o torcedor? Então, fica a minha
indignação com a Federação Maranhense de Futebol do Estado do
Maranhão, e vamos ter mais respeito com os times do Maranhão, em
especial o Cordino, tudo isso é para tentar massacrar o Cordino, porque
é um time que veio do interior, mas aqui eu digo: tem todo o nosso
apoio, todo o apoio que o Cordino necessitar, no Maranhão, no país,
tem o nosso apoio, porque não vamos deixar acontecer, prejudicar o
time, o Cordino, porque despontou e é o único time do Estado do
Maranhão que representa o Maranhão, no Campeonato Brasileiro da
Série “D”, é o único time, e vai jogar agora, dia 21, recebendo o Santos
do Amapá, lá em Barra do Corda. Quero aqui parabenizar os garotos
do Cordino, quero parabenizar, mas fica a minha indignação com a
Federação Maranhense de Futebol do Maranhão, fica a minha
indignação contra esses resultados que vêm acontecendo, contra essa
desorganização da Federação, para querer prejudicar os times, está aí a
prova, prejudicando o Campeonato Maranhense, toda a
responsabilidade vai cair em cima da Federação.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Júnior Verde, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos. Exmo. Senhor Presidente, Exmos.
Senhores deputados e senhoras deputadas, imprensa, galeria, a todos
que nos acompanham em todo o Estado do Maranhão, por meio das
redes sociais e da TV Assembleia, que Deus abençoe, uma boa tarde!
Senhor Presidente, quero só destacar aqui, uma iniciativa que nós temos
desenvolvido nesta Casa, que eu acredito que é muito importante pela
aproximação da Assembleia com os diversos segmentos sociais do
Estado do Maranhão, de forma muito especial, a nossa juventude, por
meio de uma política desta Casa que é voltada para a questão da
cidadania e da participação popular, que é o Parlamento Jovem, com
visita cidadã. Aqui nós queremos destacar, nesta tarde, essa iniciativa
que inclusive temos dedicado parte do nosso tempo, como
parlamentares, a estar recebendo escolas aqui do estado do Maranhão,
dialogando com os nossos jovens, ouvindo suas reivindicações,
transformando as indicações em proposições, claro, para o
fortalecimento da educação e também das políticas para a juventude

do Estado. Então eu quero registrar que, na sexta-feira, no dia 5, nós
recebemos o Centro de Ensino Fernando Perdigão, aproximadamente
40 alunos participando dessa iniciativa junto com o coordenador e
vice-diretor, Flávio César Pereira Rocha, que acompanhou a visita e
trouxe os estudantes a esta Casa. Pudemos dialogar e debater inclusive
num espaço de sessão como o nosso aqui hoje, estamos aqui debatendo
e pudemos ouvi-los, vários reclames, várias indicações, várias
proposições dos jovens com relação às políticas tanto do Estado como
também em nível nacional. Eu queria, Senhor Presidente, que ficasse
registrado, inclusive, que nós temos uma frase aqui que eu quero
parafrasear: “Não há democracia sem Parlamento livre”, que é do ex-
presidente José Sarney e eu queria parafrasear dizendo que não há
democracia sem participação popular. Como é que nós podemos admitir
a democracia sem a participação popular?! Então, quando os nossos
jovens vêm a Assembleia deixar aqui as suas reivindicações, isso significa
dizer participação, significa dizer democracia, portanto, estamos
cumprindo com o nosso papel. Eu quero externar que este programa é
muito importante para esta Casa e, por isso, precisamos ampliá-lo.
Inclusive faço o registro até porque nós queremos ver os nossos jovens
como deputados juvenis se fazendo representar no parlamento nacional,
no Congresso Nacional por meio também do parlamento. Nós temos
inclusive abertas as inscrições para o Parlamento Estudantil
Maranhense e Parlamento Jovem Brasileiro. Então nós, maranhenses,
precisamos ser bem representados e o que nós fazemos aqui ao receber
a juventude é também dialogar com a intenção no aspecto fundamental
da política que é política interativa, participativa e, claro, formar novas
lideranças. Esta é a prerrogativa nossa, formar jovens que possam
realmente estar aptos à política ou a qualquer atividade social que faça
parte da conjuntura realmente do dia a dia e de seus interesses. Então
eu quero destacar, Senhor Presidente, que a iniciativa de estar recebendo
estudantes, e foram já várias escolas aqui que nós tivemos a
oportunidade de receber, dezenas e dezenas de jovens, já podemos
aqui acolher nesta Casa, visitando o funcionamento, conhecendo o
funcionamento da Assembleia, mas visitando os espaços comuns aqui
desta Casa, e nós na oportunidade sempre buscando despertá-los para
a política. Eu tenho dito que a política é a essência da sociedade. A
política faz parte do nosso dia a dia. Fazemos política, somos seres
políticos. Aristóteles, filósofo grego, já disse: “Somos seres políticos
por natureza”. Então nós precisamos despertar a juventude para que
tenha consciência como futuros cidadãos e cidadãs para que tenham o
entendimento de que a política é a essência da sociedade, e por isso não
podemos deixar que ela seja desvirtualizada. Nós, no dia a dia, somos
bombardeados pela mídia negativa das TVs, no cenário nacional falando
de corrupção e de todas as mazelas que envolvem os políticos, mas a
mídia que faz a divulgação do negativo não divulga o que os políticos
têm feito de bom, os grandes projetos que têm sido votados em defesa
dos interesses sociais. Então nós precisamos despertar para as questões
essenciais da política, por isso que esse programa é importante, ou
seja, nós estamos lidando com a juventude, querendo jovens mais
conscientes, que votem, mas que acompanhem a vida do parlamentar,
que votem, mas saibam que precisam exigir os seus direitos porque
eles não se transferem, nós não transferimos poder, transferimos
responsabilidade para os políticos e, em nome dessa responsabilidade,
que eu convido aqui todos os jovens maranhenses a se inscreverem no
site, inclusive eu quero deixar aqui o site que é o www.camara.leg.br/
pjb, cuja inscrição está aberta até 09 de junho. Queremos ver todos os
nossos jovens maranhenses se inscrevendo para participarem e
representarem o Maranhão. Muito obrigado, Senhor Presidente. Deus
abençoe a todos.

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

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente Deputado Othelino Neto, demais
membros da Mesa, senhores deputados, senhoras deputadas, galeria,
imprensa, TV e Rádio Assembleia, todos aqueles que nos ouvem. Subo
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a esta tribuna, Senhor Presidente, para fazer um alerta a todos a respeito
da violência no trânsito. Neste mês de maio, é comemorado o mês
internacional do Trânsito, o Maio Amarelo. Eu gostaria de relatar alguns
dados estatísticos, deputado Antônio Pereira, alarmantes, preocupantes
e, acima de tudo, é um dever de todos aqueles que me ouvem, para
combater esse flagelo que assola o mundo e principalmente o nosso
País. São mais de 50 mil mortes por ano no trânsito, mais mortes
evitáveis do que qualquer guerra civil no mundo. E o Detran maranhense,
por meio do senhor governador e da diretora do Detran, Doutora Larissa
Abdalla, escolheu um tema para este ano que reflete o nosso pensar a
respeito da violência do trânsito: “A minha escolha faz a diferença”.
Então, fica bastante claro que a solução não só das mortes, mas das
mortalidades que existem no trânsito, a diferença quem vai fazer somos
nós, os motoristas, ao pegarmos a direção de um veículo. Ali está, por
exemplo, o consumo de álcool, o excesso de velocidade e o uso do
telefone celular como as três maiores causas de acidentes com morte e
vítimas no trânsito. Senhoras e senhores, preciso que todos os entes
da federação, todas as políticas públicas estejam interligadas neste
projeto, principalmente a saúde e a educação, para que nós possamos
combater este mal. Doutora Francisca Primo, deputada ilustre, só o
SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, tem um gasto anual de R$ 52
bilhões com acidentes de trânsito, dos quais mais de 70% com acidente
de moto, isso dá uma taxa de ocupação nos leitos do SUS acima de
60%. É para que todos pensem na gravidade que essas mortes, essas
pessoas atropeladas e acidentadas ocupando esses leitos trazem de
prejuízo para o País e, acima de tudo, o prejuízo paras as famílias que
ficam órfãs dos seus parentes, cujo alvo maior são os jovens que mais
dirigem nessa idade, entre 18 e 30 anos de idade. Portanto, minha
gente, fica o meu alerta para este problema gravíssimo que existe no
Brasil. E que a gente possa dar exemplo em casa, aos nossos filhos,
para que isso não mais aconteça no País. E que a gente possa a cada
ano, irmanados, diminuir essa taxa de mortalidade e invalidez neste
País. Muito obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, galeria, imprensa.
Saudar a turma de Paço do Lumiar, da resistência lá em Paço. Mais
uma vez está acompanhando também o Deputado Sousa Neto. Saudar
os queridos vereadores de Imperatriz, que também estão fazendo uma
visita a esta Casa. Sejam bem vindos. Nós sabemos a importância,
inclusive nesse momento que a cidade tem vivido, da participação
decisiva da Câmara Municipal no sentido de buscar melhorias para a
cidade de Imperatriz, que é uma cidade importantíssima para o
Maranhão, a segunda maior cidade do nosso Estado. E que precisa
também ser bem tratada para que a gente possa viver em um estado
justo. E a participação de buscar esse apoio junto ao Governo é
extremamente importante. E venho também, Senhor Presidente, hoje,
mais uma vez, tratar de um assunto relacionado a minha querida cidade
de Bacabal. E nós sabemos a situação política que vive, a indefinição
jurídica e que tem causado grandes sabemos a situação política que
vive, a indefinição jurídica que tem causado grandes transtornos para a
população de Bacabal. A administração, que ainda que está por uma
liminar, respondendo pela cidade, do prefeito Zé Vieira, tem causado
um estrago muito grande na vida da população de Bacabal. A única
política pública que existe na cidade de Bacabal hoje é perseguição.
Perseguição não apenas do prefeito Zé Vieira, porque é um prefeito
hoje que não tem domínio da cidade, não tem domínio da sua
administração, e é mandado por sua mulher, a dona Patrícia. Todas as
ações que são feitas no município, os funcionários, os secretários todos
tem que dar continência a sua mulher. E ela, que sempre foi rejeitada
pela população de Bacabal, termina causando um grande mal na vida da
nossa população. Hoje a prefeitura de Bacabal está dividida apenas
para alguns grupos. As empresas que trabalham são empresas
direcionadas, onde toda licitação é feita de forma ilegal. É a família do

vice-prefeito que comanda uma área; é a irmã da primeira dama que
comanda outra aérea; é o irmão da primeira dama que comanda o SAAE
da cidade de Bacabal. Onde existem verdadeiros absurdos, contratos
milionários, contrato de um milhão e meio para manutenção do SAAE,
quando o próprio SAAE só recebe um milhão de reais das contas do
município. E o trabalho, que seria para melhorar a vida da população,
termina não existindo. É uma cidade completamente abandonada,
completamente desassistida, o que foi feito até agora dentro do
município, na sede do município, foi o asfalto que o Governo do
Estado encaminhou para a cidade de Bacabal. Fora isso, não existe
nenhuma ação concreta da Prefeitura. A única ação existente hoje é a
perseguição aos funcionários da Prefeitura. Hoje, na cidade de Bacabal,
nós tivemos uma manifestação da comunidade de Boa Vista da Tábua,
porque a senhora mulher do Prefeito resolveu, pelo seu sentimento de
perseguição, tirar a diretora da escola deste povoado sem consultar a
comunidade. E a comunidade se revoltou e foi para a porta do Senhor
Prefeito dizer que não aceitaria a mudança. Nós tivemos agora um
problema muito sério na sexta feira. A igreja católica, onde tem um
prédio, onde funciona, Deputado Antônio Pereira, uma pré-escola que
atende 120 alunos de uma comunidade chamada Trizidela, uma
comunidade de resistência, uma comunidade que precisa do apoio do
poder público e que agora a senhora mulher do Prefeito, que se julga a
prefeita da cidade, resolveu mudar a direção da escola, sem respeitar
um acordo que existia com a igreja e com o conselho da comunidade. E
a escola, o padre e o próprio conselho da igreja foram buscar um
acordo, foram buscar um entendimento e não foram recebidos nem
pelo prefeito, nem pela “prefeita” Patrícia, nem pelos mandantes da
prefeitura. E agora a escola foi fechada e nós temos 120 crianças do
bairro da Trizidela sem direito a ir para escola, um verdadeiro absurdo.
As questões políticas têm que se tornarem pequenas em função do
interesse do povo. Nós não podemos agir de forma pequena quando a
população termina sendo prejudicada. Por isso nós estamos
denunciando este caso de Boa Vista da Tábua, do Bairro da Trizidela,
ao Ministério Público para que essas perseguições parem contra o
povo de Bacabal. O que eles têm que dar uma satisfação são dos atos
de corrupção que são cometidos todos os dias na prefeitura com desvio
do dinheiro público, desvio do dinheiro da educação, desvio do dinheiro
da saúde, desvio do dinheiro do SAAE, as negociatas que são feitas
pelo senhor chamado Jaime, que é diretor da TV do prefeito, a Patrícia
Vieira que é outra que desvia o dinheiro do município e seus familiares,
enquanto isso a população paga um preço caríssimo pela falta de
assistência. Por isso nós não vamos nos calar, por mais que eles tentem
as agressões ao povo de Bacabal, nós não vamos permitir e esta tribuna
da Assembleia continuará sendo uma tribuna de resistência para que
esses atos criminosos que são feitos contra o povo de Bacabal não
aconteçam mais. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Concedo a palavra ao deputado Bira do Pindaré,
por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Eu gostaria de cumprimentar também
a bancada de vereadores do município de Imperatriz, que estive reunida
com o governador Flávio Dino e me parece que fez bons entendimentos
que a cidade está precisando. Portanto, parabenizo V. Ex.ªs pela
iniciativa, pelo trabalho e que Imperatriz possa ganhar com isso.
Certamente avançaremos a partir da iniciativa de todos vocês que
compareceram. Sejam bem-vindos a esta Casa. Senhor Presidente, eu
gostaria de me reportar à audiência pública solicitada por mim para
tratar sobre a questão dos índios Gamela na região do município de
Viana. Uma audiência que eu solicitei pedindo o comparecimento da
representação da Funai. Eu recebi, nessa data de hoje, uma resposta da
Funai no mínimo lamentável, porque a Funai está alegando que não
tem condições financeiras de enviar um representante para a audiência
pública na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Pasmem,
senhores! A Funai não tem dinheiro nem para pagar passagem para um
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representante comparecer a uma audiência na Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. Eu recebi isso por escrito, foi enviada uma
mensagem por e-mail, estou aqui com ela em mãos, com a resposta que
a Funai nos ofereceu, eu pedi então e nós estamos respondendo à
Funai, dizendo que nós estamos colocando à disposição da Funai a
passagem aérea, a hospedagem e a alimentação para que o representante
possa vir a esta Casa discutir com os representantes do povo esta
questão que é uma questão de extrema gravidade. Ficou mais clara
ainda a gravidade da situação depois dos últimos acontecimentos,
porque o presidente da Funai foi exonerado. Foi exonerado depois que
tinha dito que a Funai não tinha dinheiro para resolver as questões
postas para ela em todo território nacional, inclusive, aqui no Estado
do Maranhão, e o ministro da Justiça reagiu contra o presidente e por
fim foi exonerado do cargo e saiu atirando contra o governo, alegando
inclusive supostas irregularidades de indicações e solicitações feitas a
ele por membros do Legislativo e também do Executivo. Portanto é
uma situação delicada que vivemos no País, e quantos conflitos,
confrontos, ataques nós vamos precisar assistir e acompanhar para
gente poder encontrar uma equação adequada e resolver esta
problemática no País. Nós não podemos querer esconder o sol com a
peneira, a questão está posta há muito tempo no País, a Constituição
Federal deu uma solução jurídica para questão, mas, até hoje, isso não
foi operacionalizado, nem em relação aos indígenas nem em relação aos
quilombolas. Então é preciso que a gente coloque realmente, às claras,
esse debate público para que outras tragédias não se repitam no Estado
do Maranhão e é uma exigência da sociedade; a sociedade inteira ficou
impactada com o que aconteceu no Estado do Maranhão, que, até hoje,
repercute no Brasil e no mundo. Então é preciso que a gente encontre
uma solução, e a solução tem que ser dialogada, ela tem que ser pensada,
tem ser construída. Eu sei que é uma situação complexa, que envolve
muitos interesses, mas nós não vamos conseguir fazer isso se esquivando
ou evitando a discussão. Portanto, eu vou colocar à disposição, Senhor
Presidente, a estrutura da Casa, desde já, eu peço o apoio da Mesa
Diretora, para que a gente garanta passagem, garanta hospedagem e
garanta alimentação, mas que o representante da Funai tenha condições
de comparecer à Assembleia do Maranhão e que a gente reúna também
a segurança pública do Estado, os representantes das entidades civis e
todos aqueles que queiram participar desse debate e a gente, assim, às
claras, tome uma atitude e tome um direcionamento. Por tanto fica
aqui com o meu registro e a nossa inquietação, porque é preciso que a
gente avance em relação a isso, porque, infelizmente, o que nós temos
é apenas a notícia negativa que foi dada em relação a esse episódio.
Agora é preciso avançar para além da comoção e do impacto que esta
situação causou no Brasil inteiro. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Antônio Pereira por cinco minutos,
sem apartes. Registro a presença do Senhor Vereador Alberto Sousa,
do PDT de Imperatriz, por solicitação do Deputado Fábio Macedo.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, que Deus abençoe todos nós nesta
tarde. Primeiro, Senhor Presidente, cumprimentá-lo e cumprimentar
os Secretários presentes a Mesa, os deputados e deputadas presentes
nesta sessão, a imprensa, a galeria e um cumprimento também aos
internautas. Senhor Presidente, eu ocupo esta tribuna para falar de
uma audiência concedida pelo Governador do Estado do Maranhão à
Câmara de Vereadores de Imperatriz, capitaneada pelo Senhor
Presidente José Carlos, que solicitou essa audiência. E o Governador
Flávio Dino concedeu essa audiência, mas, antes, eu gostaria de
cumprimentar os vereadores de Vargem Grande, que ali estão, e o
prefeito Jairo Madeira, que também se encontram nessa Casa. E
voltando à questão da Câmara Municipal de Imperatriz, o Presidente
Zé Carlos pediu essa audiência Pública para tratar de assuntos inerentes
àquela cidade, assuntos importantes, assuntos que dizem respeito
àquela sociedade, àquelas comunidades, aos bairros e zona rural de
Imperatriz. Acompanhou o prefeito Zé Carlos o vereador Pimentel,
que está ali, está hoje aqui no plenário, o vereador Alberto Sousa, que

acabou de ser cumprimentado por Vossa Excelência, a pedido do
Deputado Fábio Macedo, o vereador Ditola, o vereador Fábio, o
vereador Ademar Freitas, a vereadora Telma, a vereadora Maura, o
vereador Pedro Gomes, o vereador Paulo Lobão, o vereador Bebé, o
vereador Zesiel, o vereador Aurélio, o vereador Rildo, Ricardo Seidel,
Carlos Hermes. Dezesseis vereadores vieram para essa audiência
pública, e todos foram atendidos pelo Governador do Estado do
Maranhão e pelos principais Secretários de Estado do staff deste
Governo. Acompanharam também esses vereadores e essas vereadoras
seus esposos, suas esposas, que eu quero cumprimentar todos aqui em
nome da dona Socorro, que está ali, minha esposa, Carol, que está na
galeria. Cumprimentar todos os esposos e esposas de vereadores de
Imperatriz que aqui estão. Laudeci também que desde a primeira eleição
me ajuda e que também acompanhou como técnica da Câmara Municipal.
Assessores da Câmara acompanharam também essa comitiva
capitaneada, como já disse anteriormente, pelo presidente Zé Carlos,
o “Pé de Pato”. Nessa audiência, Deputado Bira do Pindaré, todos os
vereadores usaram a palavra, todos os vereadores e vereadoras
defenderam as suas comunidades, os seus bairros, as suas localidades.
Fizeram pedidos para aquelas regiões como representantes legítimos
daquele povo de Imperatriz. E a todos o Governo, através do
Governador Flávio Dino, respondeu positivamente. Eu vim, participei
dessa reunião, tanto eu, quanto o Deputado Professor Marco Aurélio.
O Deputado Léo Cunha também estava presente na reunião. E nós
vimos ali alguma coisa emblemática. Os assuntos foram trazidos,
assuntos pertinentes, especialmente, a esse momento de crise, em que
se inicia, Senhor Presidente, uma nova administração em Imperatriz. E
a administração passa por dificuldades. Ali foram colocados assuntos
da infraestrutura, que foram respondidos positivamente pelo Governo
do Estado. E esperamos que nos próximos meses aconteça efetivamente
o que ficou conversado, porque eu não tenho dúvidas, pela maneira
séria como foi colocado pelos vereadores e foi respondido pelo Governo,
que vai acontecer e que vai ter uma resposta positiva para a sociedade
de Imperatriz. Da infraestrutura, tratamos de asfalto, tratamos também
da questão de bloqueteamento em algumas ruas, em alguns bairros de
Imperatriz, da questão da iluminação pública. A questão também de
transporte coletivo também foi tratada lá. Da educação, escola de tempo
integral para Imperatriz. Uma das questões principais levantadas por
vários vereadores, a questão da falta de água nos bairros de Imperatriz
e também na zona rural de Imperatriz. E aqui eu destaco, por exemplo,
a questão do Grande Santa Rita, a questão da Vila Lobão, a questão
também do asfalto, a questão da água, a questão da Vila São João,
levantada pelo vereador Pimentel, que foi realmente levantada a questão
de água, a falta de água naqueles bairros, Senhor Presidente. A tudo
isso foi dada uma resposta positiva e cada secretário ficou responsável
por fazer as ações acontecerem em atendimento à Câmara de Vereadores,
aos vereadores e ao povo de Imperatriz na questão da saúde, Senhor
Presidente, que é uma questão muito séria em torno da qual foram
levantadas quatro ou cinco questões. A primeira foi exatamente uma
ajuda emergencial para o hospital municipal de Imperatriz onde está
inclusive faltando o básico, de acordo com os vereadores. O governador,
imediatamente, mandou liberar 500 mil reais como ajuda emergencial
enquanto estuda uma ajuda mais substancial para a saúde pública de
Imperatriz. Outra questão também é a questão da UPA do Parque São
José, defendida pelo vereador Bebé, pelo vereador Pimentel, defendida
pelo deputado Professor Marcos Aurélio, diga-se de passagem, que é
o projeto de indicação para a construção daquela UPA do deputado
Antonio Pereira. Porém, para funcionar aquela UPA, o deputado Marco
Aurélio colocou um milhão e 150 para comprar equipamento na sua
emenda pessoal do ano passado. Agora a Câmara se une a esses esforços
hercúleos e vai ao governador pedir que a Secretaria de Estado da
Saúde do Maranhão assuma definitivamente a UPA de Imperatriz com
o custeio e manutenção, puxando a responsabilidade para si, assim
como já faz na UPA do Centro da cidade, Senhor Presidente. O
governador ficou de responder ainda hoje ou até amanhã e eu tenho
absoluta certeza de que, com a sua sensibilidade, vai atender exatamente
e trazer para o Estado, que pode mais do que o município, que tem
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mais condições orçamentárias e financeiras. Vai atender e colocar
exatamente na rede assistencial do Estado do Maranhão o custeio e a
manutenção daquela UPA, tão necessária ao povo do grande Santa Rita
ali e, portanto, ao povo de Imperatriz. A oncologia infantil, levantada
pelo professor Marco Aurélio, pediu e foi autorizado pelo Governador
para que o Carlos Lula, Secretário de Estado da Saúde fizesse, contratasse
um hospital para tratar da oncologia infantil ali em Imperatriz. E o
Hospital Regional Ruth Noleto, que passará a atender - como era
previsto desde o governo anterior, ele foi construído para isso - a alta
complexidade em Imperatriz, que começou com as cirurgias eletivas e
agora vai se estender a sua assistência, exatamente para a alta
complexidade em Imperatriz, principalmente em cardiologia, em
ortopedia, em neurologia e outras especialidades. Portanto eu acho,
Senhor Presidente, presidente daquele poder municipal, presidente
José Carlos Pé de Pato, eu acho que V. Exa. foi muito feliz. Dá uma
demonstração exatamente de efetividade como presidente daquele poder
numa conversa franca e aberta com o Governador do Estado do
Maranhão. Buscando os recursos e benefícios para melhorar a nossa
comunidade, a nossa sociedade e a cidade de Imperatriz, de grande
valia essa audiência com o resultado extremamente positivo. E eu tenho
absoluta certeza que assim como a Câmara Municipal, o prefeito
Municipal Assis Ramos, também ficará feliz com o resultado dessa
audiência com o Governador do Estado, levantada pela Câmara
Municipal, capitaneada pelo nosso presidente José Carlos Pé de Pato.
Parabéns aos vereadores de Imperatriz. Parabéns à sociedade e à cidade
de Imperatriz. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Sousa Neto fica transferido para a
próxima sessão.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –  Projeto de Lei nº 170/2016, de autoria do
deputado Bira do Pindaré (lê). Em discussão. Em votação. Os senhores
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
sanção. Projeto de Resolução Legislativa nº 012/2017, de autoria do
deputado Raimundo Cutrim (lê). Em discussão. Em votação. Os
senhores deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Vai ao segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa nº 035/2017,
de autoria do deputado Raimundo Cutrim (lê). Em discussão. Em
votação. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento nº 308/2017, de autoria do deputado Adriano
Sarney (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 312/2017, de
autoria do deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento nº 313/2017, da deputada Valéria Macedo.
Ausente, fica transferido para próxima Sessão. Requerimentos à
deliberação da Mesa. Requerimento nº 314/2017, de autoria do
deputado Léo Cunha. Ausente, mas é Requerimento de Pesar (lê).
Deferido. Requerimento nº 317/2017, de autoria do deputado Hemetério
Weba (lê). Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do
dia 09 de maio de 2017. Projeto de Resolução Legislativa nº 017/2017,
de autoria da deputada Nina Melo; Requerimentos: nº 318, 319, 320,
321 e 322/2017, de autoria do deputado Adriano Sarney; Requerimentos
nº 323, 324, 327 e 328/2017, de autoria do deputado Wellington do
Curso.

V- GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –  Inscrito o deputado Eduardo Braide, por trinta
minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria na qual eu saúdo, de forma especial, os moradores
do Residencial Nova Esperança que estão reivindicando seus direitos
e, sem sombra de dúvidas, merecem tê-los atendidos. Imprensa,
senhores deputados, eu brevemente quero relatar a audiência pública
que tivemos hoje, deputado Rogério Cafeteira, da Comissão Especial
da Reforma Política desta Casa. Quero iniciar agradecendo as presenças
na audiência pública do Doutor Ângelo Santos, presidente da Associação
dos Magistrados do Maranhão; Doutor Tarcísio José, presidente da
Associação do Ministério Público no Maranhão; Doutor Pablo Bogéa,
promotor que representou no ato o Excelentíssimo Senhor Procurador
Geral de Justiça do Estado do Maranhã; deputado Zé Reinaldo Tavares;
deputado Hildo Rocha; deputado Waldir Maranhão; deputado Zé Carlos
que encaminhou a sua representante que externou o seu posicionamento
acerca da reforma política; deputado Rubens Pereira Júnior,
coordenador da Bancada Federal no Maranhão e que também nos brindou
com uma palestra acerca do tema e da forma como está tramitando a
reforma política na Câmara dos Deputados. Quero agradecer também
a presença do Doutor Juracy Guimarães Júnior, procurador da
República, que também nos ofereceu a sua fala, a sua experiência
enquanto membro do Ministério Público Federal, enquanto professor,
acima de tudo, enquanto a experiência que teve no período em que foi
Procurador Regional Eleitoral, no Maranhão. Quero agradecer também,
a presença e a palestra do Doutor Marlon Reis, representante do
Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, e que tão bem tratou
sobre o tema da reforma política a todos que estava lá presentes.
Agradecer a presença dos deputados César Pires, Stênio Rezende,
Levi Pontes, que é Vice-Presidente da Comissão Especial, deputado
Rafael Leitoa, que é relator da Comissão Especial de Reforma Política
da Assembleia Legislativa, deputado Edilázio Júnior e deputado Bira
do Pindaré, os dois que também são membros da Comissão Especial da
Reforma Política. Senhor Presidente, é um tema pelo que foi verificado
da audiência pública, deputado César Pires, V. Ex.ª que acompanhou
do início ao fim, um tema polêmico, mas ao mesmo tempo um tema
importante que deve ser debatido por todos nós. Eu farei um resumo
dos principais tópicos que foram tratados nesta audiência pública.
Primeiro, a questão do sistema eleitoral que deve ser aprovado e
apreciado pelo Congresso Nacional. Nós temos hoje o sistema de lista
aberta e tramita, deputado Rafael Leitoa, como bem sabe V. Ex.ª, a
proposta de lista fechada e assim como também um sistema distrital.
Foram expostos diversos motivos acerca de vantagens e desvantagens
desses dois sistemas. A questão do financiamento público de campanha,
também há quem defenda que haja o financiamento público de
campanha. A questão do fim das coligações, a questão da cláusula de
barreira, a questão da participação direta da população nos projetos de
iniciativa popular, por meio do mecanismo de coleta digital, que já
existe inclusive um aplicativo, de autoria do Dr. Marlon Reis, que trata
desse assunto, mas enfim foi uma audiência onde o mais importante de
tudo, deputado Rafael Leitoa, várias pessoas puderam se manifestar
sobre o tema. Então, nós tivemos a oportunidade de ouvir a manifestação
de representantes de partidos políticos, de representantes de sindicatos,
do eleitor comum, do cidadão que lá estava para dar a sua opinião,
quero agradecer também a presença de vereadores dos mais diversos
municípios do Maranhão, que lá estiveram presentes, da capital até o
município de Fortaleza dos Nogueiras, vários vereadores realmente
compareceram para tratar desse tema tão importante, e para não me
alongar, eu quero aqui dizer do encaminhamento da audiência pública,
ficará a cargo agora do nosso nobre deputado Rafael Leitoa a capacidade
de sintetizar o que foi tratado na audiência pública para que nós
possamos encaminhar um relatório, deputado Rafael Leitoa, aos
membros do nosso Congresso Nacional, tanto aos dezoito deputados
federais da bancada do Maranhão como aos três senadores. Então, eu
tenho absoluta confiança e certeza no bom trabalho que V. Exa. haverá
de fazer ao formular esse relatório para que a gente possa, de fato,
externar a opinião não só da Assembleia Legislativa, não só do
Ministério Público, do Poder Judiciário, dos partidos políticos, dos
sindicatos, dos cidadãos, mas enfim de todos aqueles que fizeram
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parte da audiência pública e que puderam deixar lá a sua contribuição
para uma reforma que venha a melhorar e para finalizar já o meu
discurso, deputado Sousa Neto, uma reforma política só tem razão de
ser se ela mudar para melhor o atual sistema, se for para mudar para
pior, deputada Francisca Primo, é melhor não mexer do jeito que está.
Então eu acho que situações importantes, já houve o avanço na última
reforma eleitoral. E eu fiz questão de destacar isso, a redução do tempo
de campanha de 90 para 45 dias foi positiva; o fim do financiamento
privado de campanha no meu entender foi positivo; e também a redução
do prazo de filiação de um ano para seis meses também foi positivo.
Eu acho que dessa experiência nós haveremos de tirar para que essa
nova etapa da reforma política possa realmente colher bons frutos,
Deputado Rafael Leitoa. E é isso que eu espero que aconteça por parte
da discussão. Concedo um aparte ao Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) –
Primeiro, Deputado Eduardo, lhe parabenizar não só pelo
pronunciamento, mas pela iniciativa da criação da comissão especial.
É um prazer a gente estar participando dessa comissão, até porque é
um tema que interessa não só a todos nós políticos, mas a toda a
sociedade brasileira e, em especial, à sociedade maranhense. Eu acho
que hoje nós tivemos uma grande oportunidade de estar discutindo
realmente como funcionará o sistema político brasileiro daqui para
frente. A gente sabe que qualquer item que mudar já caracteriza uma
reforma. Mas o ponto mais importante foi que demos a oportunidade
de ouvir nossos deputados estaduais, os vereadores do Maranhão, os
partidos políticos, tendo em vista que a audiência pública começou em
torno de 9h30 da manhã e passou até das 14h. Todos que ali estiveram
tiveram a oportunidade de falar, emitir a sua opinião. É importante
também, Deputado Eduardo, que nós tivemos lá vários pontos de
vista, várias opiniões. Nós vamos preparar o nosso relatório,
obviamente apontando todas as propostas que foram colocadas na
audiência pública. E alguns a gente pode até, inclusive, debater aqui
com relação, por exemplo, à questão do financiamento público e do
fundo partidário. Os representantes do PSTU estiveram presentes e
não formularam especificamente uma proposta, mas colocaram algo
interessante que diz respeito ao fundo partidário. V. Ex.ª é de um
partido que não tem um fundo partidário tão grande quanto ao de
outros partidos, e uma proposta que poderia cair, que ali a gente faz a
filtragem, seria a divisão isonômica do fundo partidário, porque ali
você daria isonomia melhor a todos os partidos políticos para, após
esta situação, falar em cláusula de desempenho ou cláusula de barreira.
Mas, enfim, eu acho que o debate foi enriquecedor, creio que o
Congresso deverá aprovar algo, pelo menos acredito que ali, pacificada
a questão do fim das coligações, ao que me parece, a gente pode a partir
daí fazer uma melhor análise da situação política. O deputado Rubens
Júnior colocou a questão do financiamento público que, segundo ele,
estimasse que para deputado estadual gira em torno de R$ 20 a R$ 30
mil de financiamento mais as contribuições cidadãs que girariam em
torno de um salário mínimo por CPF, independente se o candidato tem
ou não recurso. Seria esse limite de gastos por candidato. De qualquer
forma, é algo que a gente tem que discutir muito, porque a gente sabe
também que dessa forma poderia democratizar melhor a participação,
mas, infelizmente, a gente não tem como prever o que poderá acontecer.
O importante é que nós estamos fazendo a nossa parte e vamos finalizar
o nosso relatório. É importante encaminhar e vamos encaminhar para
toda a comissão da Câmara Federal, à coordenação da nossa bancada
para que escutem o que a gente está pensando. Nós vamos contra,
tanto eu quanto V. Ex.ª, até o deputado Edilázio também se posicionando
contra radicalmente a questão da lista fechada, eu acredito que isso é
um passo muito mais adiante do que hoje a democracia nossa permite,
no país, e eu acredito que fim da coligação é um passo, mas ainda tem
que saber os critérios como é que isso funcionaria, porque impede
realmente a organização de partidos políticos de menor expressão com
relação a votos de deputado federal, que é o que determina hoje a
questão do fundo partidário. Talvez, se tivéssemos outros mecanismos
de distribuição do fundo partidário, nós poderíamos ter uma
democratização maior. Mas enfim, foi um momento importante e a

gente está aí com todos os pontos para poder preparar o nosso relatório
e, o mais rápido possível, a gente entregar à Comissão Especial para
que a gente possa votar e apresentar a nossa bancada de deputados e
senadores no Congresso Nacional.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA –
Deputado Braide, V. Ex.ª pode me conceder um aparte?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço
o aparte do deputado Rafael Leitoa e lembrando, deputado, que, ontem,
nós tivemos em uma das maiores democracias do mundo, que foi na
França, a eleição presidencial, deputado Rogério Cafeteira, e, no
primeiro turno da eleição da França, nós tivemos 11 candidatos, e
todos os candidatos tiveram o mesmo tempo de televisão para participar
da eleição. Então acho que tem certas situações que merecem ser
discutidas, merecem ser debatidas e acho que o quanto mais a gente
levar para o âmbito da democracia mais sai ganhando, principalmente
o cidadão, aquele que sai de casa para escolher os seus representantes.
E antes de passar a V. Ex.ª, deputado Rogério Cafeteira, lembrar o que
disse na audiência pública: “A reforma política, no meu entendimento,
é a mãe de todas as reformas, é ela que diz como serão escolhidos os
representantes, que vão votar a vida do povo, os representantes da
classe política.” Então é importante a participação diretamente da
sociedade nessa discussão e foi isso o que a gente viu hoje nessa
audiência pública, e é importante também nós entendermos as
diferenças, deputado Rogério Cafeteira, que existem na realidade de
cada candidatura. A candidatura ao Senado Federal é uma realidade
porque é uma candidatura majoritária. A candidatura de um vereador
de um município pequeno é uma realidade complemente diferente.
Então, a gente tem que ver se essa reforma política, da forma como está
sendo tratada pelo Congresso Nacional, se ela vai levar em consideração
essas diferenças que existem em relação à escolha do eleitor. Antes de
passar a palavra a Vossa Excelência, quero só lembrar aqui e por justiça
tenho que fazer isso, já que Vossa Excelência foi o autor da primeira
comissão especial para debater a reforma política nesta Casa ainda na
legislatura anterior. Tenho certeza de que, naquele momento, aquela
comissão cumpriu o seu papel. Participei da audiência pública
convocada por Vossa Excelência e acho que hoje a Assembleia Legislativa
do Maranhão também cumpre com o seu papel em relação a aproximar
o povo, a população, os representantes de partidos, os presidentes de
sindicato junto à classe política para que possa de tudo sair uma reforma
política que venha melhorar o nosso sistema eleitoral. Concedo o aparte
ao deputado Rogério Cafeteira.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (aparte)
- Deputado Braide, eu primeiro queria registrar aqui e lamentar que eu
não pude comparecer porque eu estou há certo tempo sem poder
viajar. Fui a alguns eventos no interior e quando cheguei hoje já tinha
passado da hora, mas queria parabenizá-lo pela iniciativa, pela forma
como foi conduzida a audiência hoje. Aqui gostaria, em conversas, aqui
nós temos o pensamento muito parecido, muito alinhado. Concordo
com Vossa Excelência quando diz que a reforma política é a mãe de
todas as reformas. Nós não podemos pensar em mudar o que está aí,
essa realidade, deputado, sem uma mudança, uma reforma política.
Agora também é importante, e Vossa Excelência já citou aqui que não é,
que eu acredito que esse não é o momento, digamos, apropriado para
essas mudanças, até porque estão acontecendo uma série de outras
discussões com outras influências que não só a de melhorar, algumas
pessoas veem nessa oportunidade uma maneira de se salvar, eu,
particularmente, sou contra a lista fechada, porque eu acho que num
momento desses que a gente está tão desacreditado a classe política,
deputado, a lista fechada vai nos afastar ainda mais da população. Eu
acho que o anseio que o eleitor tem hoje é de se sentir mais representado
e, na minha opinião, a lista fechada ela corrobora exatamente para o
contrário. Eu vejo os defensores da lista fechada falarem que é para o
financiamento público de campanha, para baratear a campanha, no
raciocínio eu posso até concordar, que é para fortalecer os partidos,
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também é um discurso bonito, deputado. Mas, eu acho que antes de
fazer isso, teríamos que mudar algumas coisas na legislação, como que
se quer fortalecer partidos onde a maioria dos partidos tem 90% a
quase 100% dos seus diretórios, deputado, provisórios? É assim que a
gente vai fortalecer? É botando dinheiro? Como é que nós vamos
justificar um momento que o país está exigindo tanto sacrifício da
população nós vamos criar um fundo de dois bilhões para fazer
campanha? Como é que nós vamos explicar isso para população? E na
questão da lista fechada, eu vejo isso mais como, por ser um pré-
requisito para o financiamento público, se defende a lista. Eu acho que
esta é a justificativa maior. Então assim, parabenizá-lo, dizer que nós
pensamos de forma muito parecida nessa questão. É importante que a
gente encaminhe nossas opiniões. Eu já ouvi dos colegas que
participaram hoje, que foi muito boa a reunião e V. Exa. fez alguns
questionamentos pertinentes que eu gostaria de ter feito, Deputado
César e Deputado Rafael me passaram o que aconteceu. Aqui lhe
parabenizar, e a gente tenta essa reforma, Deputado, pela segunda vez
. E na legislatura passada. V. Exa. colaborou demais com o evento na
época. Inclusive é importante que se registre que a gente ainda hoje não
fez, o Congresso não fez o papel que cabe a ele. Nós temos que fazer
uma reforma. Mas eu concordo com V. Exa. para fazer uma reforma
ruim, Deputado, talvez seja melhor esperar o momento mais tranquilo
e mais adequado de fazê-lo mais há frente. Eu vejo que as propostas
que estão sendo colocadas nenhuma me motiva a defender. Eu não vejo
nenhuma mudança realmente que seja positiva. Muito obrigado pelo
aparte.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço
o aparte do Deputado Rogério Cafeteira e, para finalizar, Senhor
Presidente, meu pronunciamento, concluo aqui lembrando, Deputado
Rogério Cafeteira, e talvez seja o único tema que eu vou me ater e até
eu procurei evitar de dar opinião ou me manifestar sobre algum tema,
para deixar bem a vontade todos os participantes ,só fiz isso no final
em relação a um tema ...

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES – Deputado
Braide, gostaria que me concedesse um aparte.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Já concedo,
Deputado Levi. Em relação à lista fechada. A lista fechada, Deputado
Rogério Cafeteira, e aí eu vou falar na prática a V. Eva. e eu vou dar um
exemplo. Uma das críticas que se faz ao atual sistema da lista aberta -
e é por isso que alguns justificam a lista fechada - é que o eleitor sai de
casa para votar em um candidato e acaba elegendo outro. Eu fui procurar
o estudo da Câmara dos Deputados. Somente 6% dos deputados federais
que estão na Câmara dos Deputados foram eleitos atingindo o quociente
eleitoral, ou seja, a ideia do fenômeno puxador de voto de um Eneias,
que já passou, do Tiririca, do Marco Feliciano, enfim ,de outros só 6%
atingiram essa situação, Deputado Levi. A lista fechada, Deputado
Levi, e aí eu dei esse exemplo lá, se for aprovada para valer já em 2018,
no ano que vem, Deputado Rogério Cafeteira, ao eleitor sair de casa
para escolher o seu candidato, e vamos imaginar que nós façamos parte
de um mesmo partido e V. Ex.ª seja o quarto da lista, na sua frente tem
eu, deputado Levi e o deputado Zé Inácio. Quando V. Ex.ª for pra rua
pedir voto, V. Ex.ª vai pedir voto para o partido, no número do partido,
mas aquele eleitor que deseja lhe escolher como deputado, ele não tem
como lhe eleger sem antes eleger nós três que estamos na sua frente na
lista. Isso para mim é antidemocrático, porque passa de uma situação
que pode acontecer, como é o atual sistema, para uma situação de
certeza de que vai acontecer, que é a lista fechada. Por outro lado, e aí
eu acho que é mais importante também, V. Ex.ª toca num ponto
importantíssimo que é a aproximação do eleitor, do cidadão com a
classe política. A partir do momento que tem a lista fechada e que os
partidos determinam essa situação, evidentemente que até pela questão
programática, o deputado vai ter que se ater, inclusive no que diz
respeito as suas votações, àquilo que determina o Partido. Quando
existem temas polêmicos, deputado Rogério, como é o caso da reforma

previdenciária e da reforma trabalhista, a pressão popular é exercida
sobre o parlamentar e não sobre o partido. Imagine V. Ex.ª um tema
polêmico que pode estar sendo discutido nesta Casa ou discutido no
Congresso Nacional e que vem alguma pressão popular, o deputado ou
o parlamentar federal simplesmente vai dizer: entenda-se com o meu
partido. Não sou eu que trato desse assunto, entenda-se com o meu
partido. Então, assim, eu acho que isso vai causar exatamente aquilo
que mais se quer evitar, que é o distanciamento da classe política com
a população. Para finalizar, ainda em relação à lista fechada, não é
justo, não é democrático, o Brasil que teve uma luta muito grande e que
fez o Movimento das Diretas Já, que é exatamente o direito de você
escolher diretamente o seu representante, retroceder agora aprovando
a lista fechada que retira o direito do eleitor escolher o seu candidato e
coloca nas mãos do partido, e olha que eu falo isso com muita
tranquilidade, deputado Rogério Cafeteira, porque eu sou presidente
de um partido desde 2013. Então, para mim é muito fácil defender essa
ideia porque em tese, em se passando a lista fechada, eu naturalmente
teria a preferência do meu partido, mas, mesmo assim, sou contra.
Concedo um aparte ao deputado Levi Pontes.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (aparte) –
Deputado Braide, quero parabenizá-lo não só pela audiência pública
sobre esse tema tão importante para todos os cidadãos brasileiros,
mas eu não sei se V. Ex.ª saiu com a mesma impressão que eu saí, cheio
de dúvidas. Eu entendi que aquelas autoridades também não tiveram
argumentos para fazer com que eu decidisse que melhor caminho a
gente deve tomar por causa da gravidade do problema, a gravidade que
esta reforma traz, mas eu entendo que às vezes os próprios deputados
e vereadores não sabem o programa dos seus partidos, não sabem o
estatuto sequer para que agora a gente entregue tudo na lista fechada
para os partidos. Então essa dificuldade eu acho que poderia até ser
implantado daqui a “x” anos, porque eu acho e me convenceu que o
partido tem que exercer um papel mais importante dentro da política,
mas não em curto prazo com a filosofia que a gente tem, até porque
temos 34 partidos e logo passaremos dos 40. E que filosofia a grande
maioria desses partidos defendem? O voto em lista eu acho, concordo
plenamente com V. Ex.ª, defendo que não seja colocada em votação a
lista fechada, tenho dúvidas, continuo cheio de dúvidas, apesar dos
esclarecimentos. Dizer que gostei muito da palestra do doutor Juracy
Guimarães, eu acho que eu concordo 100% com que ele disse, mas
temos que amadurecer muito e não temos mais tempo para que a gente
ouça o povo, ouça os vereadores, as associações, as comunidades e que
esse projeto possa vir debaixo para cima, porque o V. Ex.ª ouviu tão
bem quanto eu, que essa semana muita coisa importante para vida de
todos nós será decidida. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta: A
nossa comissão daqui para frente, além de elaborar esse relatório de
hoje, nós vamos fazer alguma outra reunião, ouvir os deputados? O
que cada um que não estava lá presente pensa a respeito, tipo assim,
eu não sei, a gente distribuir um questionário aqui para os 42 deputados,
uma votação simbólica, você defender a lista aberta ou fechada para
que a gente formule esse relatório ouvindo todos os 42 deputados
estaduais. Isso fica de sugestão. V. Ex.ª, como presidente, pode me
responder se é uma medida ou não. Obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Eu vou
começar pela resposta, deputado Levi. Eu, antes de subir à tribuna,
essa proposta me foi formulada pelo deputado Edilázio Júnior, que é
membro da Comissão Especial, diga-se de passagem, e certamente será
levada à consideração da comissão. De minha parte já tem o meu voto,
vamos dizer assim, para que aconteça da forma como V. Ex.ª está
dizendo. Eu acho que é a forma mais democrática de nós expressarmos
a opinião dos deputados estaduais no Maranhão em relação à reforma
política. Então a ideia poderia ser exatamente essa que foi sugeria pelo
deputado Edilázio Júnior, isto é, nós vamos ouvir o deputado César
Pires, todos os deputados, eu acho que aí sim a gente poderia ter de
forma em sua grande totalidade, se não na totalidade, a opinião da
Assembleia Legislativa. Por outro lado, esse primeiro passo que nós
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tomamos da comissão especial foi a realização da audiência pública,
mas acho que existe um segundo espaço importante que é a nossa ida
a Brasília. Eu acho que essas matérias estão sendo discutidas ainda em
nível de comissão especial, mas ainda terão que passar na Comissão de
Constituição e Justiça alguns casos, porque a PEC do Senado que foi
aprovada na Comissão de Constituição e Justiça foi só a admissibilidade
da PEC, ela ainda vai passar por 40 sessões de discussões, ainda vai ter
a votação do relatório, a votação de destaques. O que o deputado
Rubens Junior nos informou hoje é que a reforma política só deve
entrar na pauta depois que votarem a reforma da Previdência e a reforma
trabalhista. Então nós haveremos de ter o tempo necessário para que a
comissão possa ouvir a opinião de todos os deputados estaduais. E aí,
sim, eu acho que nós devemos ir até Brasília, reunir com a nossa
bancada federal em Brasília, para que a gente possa externar a opinião
não só da Assembleia, mas de todos aqueles que a Assembleia vai
ouvir. Por outro lado, V. Ex.ª coloca um ponto importante aqui e isso
me chamou atenção. É que cada deputado federal, Deputado Rogério
Cafeteira, que se manifestou, se manifestou de uma forma diferente em
relação à reforma política. Cada um tem um ponto de vista diferente,
mas na hora de votar, certamente eles vão ter que encontrar um caminho.
E eu acho que é esse caminho que nós temos que ajudá-los a encontrar.
Por fim, em relação à questão das dúvidas, dos debates, houve uma
frase que eu ouvi no debate, Deputado Edilázio Júnior, que eu vou
guardar comigo, que é: “a democracia não cresce no consenso; a
democracia cresce exatamente no descenso, no debate, no contraditório”.
E eu acho que foi para isso que serviu essa audiência pública de hoje,
para que a gente possa exatamente, por conta das posições antagônicas,
da diferença de pensamento, encontrar um caminho que seja o mais
democrático possível. Portanto, Senhor Presidente, eu finalizo esse
pronunciamento e agora fica o próximo passo da comissão, que é ouvir
os 42 deputados desta Casa, juntar com aquilo que foi tratado na
audiência pública, para que a gente possa, quem sabe, levar
pessoalmente a Brasília esse resultado para a nossa bancada federal,
tanto aos deputados federais quanto aos nossos senadores. Era o que
tinha a relatar, Senhor Presidente.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (Questão de
Ordem)– Presidente, só manifestar uma preocupação minha com relação
a um protocolo de um requerimento que nós aprovamos nesta Casa
semana passada, de nossa autoria, convocando o Secretário de
Agricultura. Eu queria saber se já foi encaminhado esse requerimento,
até porque ele tem que se preparar com documentações. Enfim, a gente
precisa dinamizar esse entendimento aí com relação a esse
encaminhamento, requerimento. Então eu queria solicitar a V. Ex.ª, se
não foi ainda, que fosse feito.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –Deputado Júnior Verde já de imediato solicito
aqui à Secretaria Geral da Mesa essa informação. E, antes do final da
sessão, já lhe responderei se foi enviado. E, se não foi, amanhã mesmo
enviaremos, para que o Secretário tenha tempo de se programar e se
preparar para a terça-feira, dia 16, data em que ele virá à Assembleia
Legislativa. Pela liderança do Bloco de Oposição, concedo a palavra ao
Deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente em Exercício, Deputado Othelino Neto,
senhoras deputadas e senhores deputados, meus amigos da imprensa,
a galeria que hoje está com um pessoal de Paço do Lumiar, do qual
recebi aqui um documento do Movimento Acorda Paço. O Movimento
Acorda Paço surgiu pela necessidade dos moradores de Paço do Lumiar
acompanhar, fiscalizar e reivindicar políticas públicas tão essenciais

para o funcionamento pleno em todas as áreas em nosso município. E
mais: é um movimento democrático, que atua de forma organizada com
responsabilidade independente e sem fins lucrativos, disposto a cobrar
as execuções de ações concretas, objetivando melhorias na qualidade
de vida, fundamentais para o crescimento coletivo das famílias
luminenses. Sabe o que é isso, meus amigos? Isso é a insatisfação,
porque o povo de Paço do Lumiar não aguenta mais. Agora há pouco,
eu estava vendo o pronunciamento do Deputado Roberto Costa a
respeito da situação de Bacabal, porque lá o prefeito eleito foi o Zé
Vieira e quem manda na situação de Bacabal é sua esposa, segundo o
Deputado Roberto Costa. Mas efetivamente em Paço do Lumiar é
assim, elegeram o Futi, mas quem manda é a mulher Núbia. É um “big
brother”, até câmeras em repartições públicas de áudio e vídeo estão
sendo colocados, porque lá virou uma situação calamitosa, ao ponto
de criarem movimentos. E é segunda vez aqui que eu estou falando em
Paço do Lumiar. Porque foi o maior estelionato eleitoral que aconteceu
no Estado do Maranhão foi aquela eleição em Paço do Lumiar. Vou
dizer por quê. Segundo o candidato Domingos Dutra, ele prometeu -
está anotado aqui- em 90 dias recuperar como medida emergencial os
corredores de transportes; porém, hoje, o que vemos é um município
esquecido pelo poder público. É um dos questionamentos. O segundo:
a Odebrecht, que quando ele era candidato a prefeito, Deputado
Rogério, ele chamava “Odepeste”. E ainda teve a irresponsabilidade
durante a campanha, Deputado Marco Aurélio, a irresponsabilidade
de não pagarem as contas de água da “Odepeste”, que ele garantia,
segundo o candidato, hoje, prefeito sumido da cidade. Eu vou dar um
prêmio para quem achar o prefeito. Mas a prefeita está lá perseguindo,
está lá dando as cartas, está lá o descaso com o município, e ninguém
faz nada. Eu quero chamar a atenção dos parlamentares. Agora há
pouco, falei com o deputado Bira que é muito amigo do prefeito.
Semana passada ele até fez uma defesa do prefeito, entreguei inclusive
uma cópia do Movimento Acorda Paço para ele poder tentar me ajudar.
Eu não quero politizar, eu quero ajuda ao povo de Paço do Lumiar que
está precisando. Esse Movimento Acorda Paço é um dos, e eu não vou
ler o nome porque só eu sei a perseguição que esse governo comunista
faz e agora o governo municipal também, é um movimento legítimo, é
um movimento que ganhou um grande volume de pessoas por não
aceitar a administração do Futi. Agora mais: pediu, deputado César
Pires, veja a que ponto o Futi chegou, ele pediu, durante a campanha,
trocando título de terra por voto, mas preste atenção, ele prometeu na
Nova Esperança que não se preocupassem, assim que eleito, ele não
poderia entregar na hora junto com o Iterma porque, assim que eleito,
ele ia entregar o título de terra dos moradores. Sabe o que foi que
aconteceu, deputado Edilázio? Pediu reintegração de posse e peia, mas
eles não vão sair de lá, já tem audiência marcada com o governo do
Estado. Então, que o governo do diálogo, eu espero, deputado Rogério,
me ajude a dialogar com esse pessoal aí. Engraçado é que eu estava lá
em Santa Inês, na semana passada, eu ainda vou falar sobre o Encontro
Estadual dos Conselheiros Tutelares, mas o então deputado federal
Futi não saía do conselho tutelar, e simplesmente agora ele mandou
retirar os carros e abandonou depois que se elegeu prefeito. Meu Deus
do céu! A que ponto chegamos! Esse movimento tem o meu apoio,
tenho certeza de que vários deputados vão apoiar essa causa, porque o
que eles querem e o que eles estão pedindo é só que olhem pelo município
de Paço do Lumiar e que o prefeito, que está sumido, apareça. Vota no
prefeito, e quem manda é a mulher do prefeito. Eu nunca vi a primeira-
dama pedir para falar no dia da posse, eu nunca vi isso, e ela disse lá e
deixou bem claro quem é que manda. Agora o povo de Paço do Lumiar
já está com a água até aqui no nariz, eu quero até saber até que ponto,
eu vim aqui pedir ajuda dos parlamentares, já pedi para o aliado do
governo amigo dele, Bira do Pindaré, que me prometeu ler esse
manifesto e fazer uma ajuda para a questão do luminense que está
sofrido. E a “Odepeste” agora é a maior amiga do prefeito de Paço do
Lumiar, sabe-se lá por que cargas d’água, eu não sei o que está
acontecendo que o prefeito, que chamava de “Odepeste”, agora chama
de Odebrecht e ainda diz como é, não é Odebrecht, ele chama Odebrecht.
O Domingos Dutra agora está tão amigo da Odebrecht que eu não sei o
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que está acontecendo. Fica aqui o recado do Sousa Neto, deputado,
que vai trabalhar intensamente para ganhar corpo, vamos trazer para
as comissões as discussões de Paço do Lumiar, porque a população
não aguenta mais tanta perseguição. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Bloco Parlamentar Independente.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (Questão
de Ordem) - Senhor Presidente, eu gostaria que, se houver consenso
entre as lideranças, de pedir que a gente fizesse uma inversão aqui no
tempo dos Blocos. A Deputada Andréa gostaria de se pronunciar e
ainda está a caminho, se eu pudesse utilizar, se for de consenso, se eu
pudesse utilizar o tempo do nosso Bloco, o Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão, eu acho que poderia ficar satisfatório para todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rogério, eu lhe respondo já. Bloco
Parlamentar Independente não vai utiliza o tempo, aí agora seria o
Bloco de Oposição. Deputado Edilázio o Partido Verde vai utilizar o
tempo? O Bloco Parlamentar Democrático também vai declinar. Então
eu acho o Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão e, em seguida, fala
o Bloco de Oposição. Deputada Andréa Murad por seis minutos com
aparte.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
cumprimentar os moradores de Paço e dizer que estou nessa luta com
vocês. Recebi aqui a reivindicação de vocês. Vou ler com todo o carinho,
mas pelo que eu já vi, o que vocês denunciam para que essa Assembleia
tome alguma providência junto ao prefeito Dutra, o governo do estado
em relação a essa promessa de títulos de terras, que não foram cumpridas
pelo prefeito e que está com uma ação de despejo de mais de 500
famílias, a creche da Avenida 13 que está parada, escolas precárias sem
estrutura, sem material didático, sem merenda, sem professores, sem
transporte, sem combustível para ambulância que não consegue atender
a nenhum chamado, nenhuma ocorrência, unidades básicas de saúde
sem funcionar por não ter médico nem remédios, buraco nas estradas.
Foi o que eu peguei um resumo da carta que me foi dada e sinceramente,
prefeito Dutra, está na hora de começar a trabalhar! Está mais do que
na hora de começar a honrar os votos que recebeu de Paço do Lumiar,
e é um verdadeiro absurdo isso que está acontecendo. Então, espero
que o governo também se sensibilize com essa questão do despejo que
o Prefeito Dutra tinha assegurado que não ia acontecer, o Governo do
Estado também se comprometeu, mas não adiantou de nada, vão ser
despejados se não tomar uma providência, deputado Edilázio. Então,
eu espero que o Prefeito Dutra também cumpra o seu papel de prefeito
e comece a trabalhar pelo município. Hoje, eu tenho uma denúncia
para fazer muito, o governo já não me surpreende mais, eu acho que,
não sei se vocês já estão sabendo sobre que a unidades prisionais,
deputado Sousa Neto, os presídios do Maranhão não têm médico, há
três meses. Há três meses que não há médicos no sistema prisional do
Maranhão. Por que, deputada Ana do Gás? O Governo do Estado não
paga os médicos, há três meses, através, Deputado Othelino, do
Instituto INVISA, que está sob suspeita no Rio de Janeiro, que teve
toda a sua diretoria presa. É esse o instituto que já recebeu do Estado
do Maranhão mais de R$ 164 milhões, que toma conta de várias unidades
do Estado como: Hospital Nina Rodrigues, CAPS AD, CAPS III,
Residência terapêutica I, II, III, o UAT da Cohab, Hospital Regional
Dr. José Murad, que fica em Viana, Hospital Geral de Monção, Hospital
Geral de Lago dos Rodrigues e Hospital de Bacabal. É impressionante
como o Governo e isso tudo começou através de um processo sem
licitação, emergencial. Tem que haver a contratação, Deputado Edilázio.
Então se contratou e nesse contrato já receberam só para as unidades
prisionais mais de R$ 3 milhões. E o que acontece com isso, Deputado
Rogério Cafeteria, é que não pagam médicos. Não existem médicos no
sistema prisional do Maranhão. Isso é muito grave! E os médicos que
trabalhavam não recebiam há três meses. Existem três médicos no

sistema prisional, que são os concursados. E isso daí a gente realmente
não pode achar que é uma coisa normal essas irregularidades, esse
verdadeiro absurdo. A falta de medicamentos no sistema prisional; a
falta de materiais básicos, Deputado Edilázio, no sistema prisional
para os presos, epidemia de várias doenças que têm acontecido, não
tem atendimento médico, não tem médico, não tem nada. A falta de
valorização do médico, que eu venho denunciando nesta tribuna dia e
noite, manhã e tarde, deputado Edilázio. Então, a situação dos presídios
maranhenses, além de precária pela estrutura, também é precária pela
falta de oferta de profissionais que consigam trabalhar com dignidade.
Até quando esse governo vai achar que pode tratar os funcionários
desse jeito?! Deputado Edilázio, eu denunciei várias vezes aquele
problema de funcionários terceirizados não terem sequer carteira
assinada. V. Ex.ª acha que isso foi resolvido? Não. Eu estou com vários
no meu gabinete agora. Isso é um verdadeiro absurdo. É criminoso o
que estão fazendo com a vida dessas pessoas. As pessoas trabalharem
e não terem carteira assinada, não terem seus benefícios, não terem
nada. Agora os médicos, deputado Edilázio, que são contratados por
essa INVISA, sabe como é que eles recebem o dinheiro, quando
recebiam? Pegavam uma nota fiscal com um médico de Timon para eles
poderem receber o dinheiro. Tudo assim, é o governo da bagunça, é o
governo da esculhambação, é o governo que não valoriza os seus
profissionais. Então eu quero dizer que eu vou pedir uma auditoria de
todos os contratos da INVISA que estão sob suspeita de ser um instituto
criminoso, então vou pedir auditoria porque é um verdadeiro absurdo
uma empresa como essa que não está cumprindo com suas obrigações
no Estado, ter ainda tantos contratos no Maranhão dessa maneira.
Então, eu realmente espero que o governo forneça as informações e
que seja realmente feita a auditoria, que eu vou exigir que seja feita se
não for por meio daqui da Assembleia, nós vamos fazer, vamos para o
Ministério Público, vamos denunciar aí até dizer já chega, o que não
pode é a gente achar que vai ficar tudo por isso mesmo como parece
que sempre fica, mas eu creio ainda na Justiça e acredito que a Justiça
abrirá os olhos para esse governo corrupto, fraudulento e ruim que o
Maranhão pegou aí para si, obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Bloco Unidos pelo Maranhão, deputada Ana
do Gás, por cinco minutos, com apartes. Deputado Rogério, porque
foi nesta ordem que eu recebi aqui, o nosso líder nos entregou.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS (sem revisão da
oradora) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
internautas, TV Assembleia. Eu gostaria hoje de agradecer a caravana
de governo de todos que, na última sexta-feira, dia 5, e no sábado,
esteve na região do Munim, em especial na cidade de Presidente
Juscelino, servindo e levando alguns serviços de cidadania, de saúde
para aquele município. Onde estive presente junto com alguns
secretários de estado, acompanhado pelo prefeito Magno Teixeira.
Fomos também ao município de Cachoeira Grande, onde lá estava
também a caravana do Governo de Todos, que tem sido um grande
sucesso e bem aceita pela população do Estado, que vem recebendo os
nossos secretários, esses serviços com muita alegria. Muitas mulheres
que precisam e necessitam do atendimento mínimo de saúde. A carreta
da mulher acompanha a caravana, pelo que eu parabenizo a Secretária
da Mulher, a Laurinda. Parabenizo o Secretário de Saúde, que esteve lá
presente, ouvindo as necessidades, porque são discutidas as
necessidades desses municípios. Eu só tenho a agradecer pelo carinho
com o qual o povo daquela região nos recebeu. Eu também não poderia
deixar de agradecer ao Governador Flávio Dino, pelas ambulâncias que
entregamos na última sexta-feira ao município de Esperantinópolis e
Paulo Ramos, que contavam desde janeiro, quando assumiram a
prefeitura, com ambulâncias locadas. E hoje o município está em festa
por receber esse bem para a população para melhor servir a saúde dos
municípios de Esperantinópolis e Paulo Ramos. Nós só temos a
agradecer o Governador Flávio Dino. Já alcançando mais de 60
ambulâncias destinadas aos municípios do Estado do Maranhão. No
sábado também eu estive acompanhando o nosso Governador junto
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com o Deputado Federal Rubens Júnior. Nós fomos ao município de
Cururupu, onde entregamos àquela população, em especial a mais de
300 jovens do ensino médio, uma escola totalmente reconstruída, a
escola Centro de Ensino João Marques de Miranda. O Governador em
grande estilo e com muita responsabilidade entregou essa escola de
ensino médio naquele município a esses jovens, que agradeceram
bastante e que receberam o nosso Governador com muito carinho.
Quero agradecer também ao Secretário Felipe Camarão, que tem feito
um grande trabalho na Secretaria de Educação. Nós já vamos passando
mais de 500 escolas entregues aos municípios do nosso Estado do
Maranhão, escolas novas e escolas reconstruídas. Na oportunidade,
também agradecer ao Governador Flávio Dino pela ambulância para o
município de Cururupu, onde a prefeita Rosinha solicitava com uma
determinada urgência por aquele município ter uma regional, ter a Santa
Casa, que atende ali os municípios vizinhos. Mas graças a Deus e a
sensibilidade do nosso governador Flávio Dino, foi entregue também
uma ambulância para o município de Cururupu. E venho trazer os
agradecimentos daquela população, onde o nosso Governador também
anunciou para o município de Cururupu mais benefícios, ele anunciou
a reforma de mais duas escolas, da Escola Joana Batista e da Escola
Gervásio dos Santos, que será entregue ainda este ano, recuperada. Ele
anunciou também a construção do IEMA, esse investimento de mais
de R$ 5 milhões, professor Marco Aurélio, naquela região, onde aqueles
jovens pedem há bastante tempo, que se deslocam ao município de
Pinheiro, mas a gente já pôde contar e encontrar já em fase de
terraplanagem. Então, acreditamos que logo, logo será entregue o IEMA
para o município de Cururupu. Ele anunciou também a conclusão e a
restauração do Caic, para levar educação em tempo integral. E todos
nós ficamos muito felizes com esses benefícios para o município de
Cururupu, e não parando por aí, se comprometeu de incluir o município
no Programa Mais Asfalto, para a restauração e implantação de asfalto
naquele município de Cururupu. E a tão sonhada reforma do Mercado
Municipal, que é o cartão postal, a entrada da nossa cidade que será
um investimento de mais de R$ 1 milhão. Eu só tenho a agradecer, que
o nosso Governador Flávio Dino e tem sido válido aprovar todos os
projetos do Governo do Estado para que esses benefícios cheguem à
população. Para finalizar, eu gostaria de parabenizar o município de
Passagem Franca pelos seus 182 anos que comemorou em grande estilo,
desde sexta-feira até ontem, o deputado Rogério esteve lá presente
também votado no município, eu não poderia deixar de parabenizar
aquela cidade, parabenizar o prefeito, os ex-prefeitos porque eu tenho
certeza de que muito vão fazer por aquele município. Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Rogério Cafeteira, por dez minutos,
com apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras deputadas e senhores
deputados, Membros da Mesa. Eu venho com uma grande alegria para
falar de uma grande transformação que está ocorrendo na área de
Comunicação do nosso Estado, Senhor Presidente. Nós estamos
presenciando a revitalização da Rádio Timbira AM, que agora passa a
ser conhecida como a nova 1.290, porque realmente passa por grande
revitalização no Governo do Flávio Dino. Ela passou mais de 24 anos
abandonada e foi inclusive, em 1995, extinta oficialmente e, em dois
anos e quatro meses, a rádio ganhou novo parque de transmissões, com
novas torres de link, de transmissão, novo sistema de irradiação e
passou a transmitir também via satélite. Voltou a ser ouvido, senhores
deputados, hoje está em mais de 50 municípios e vai se expandir por
todo o Maranhão. Essa semana entrou no ar a nova programação com
comunicadores consagrados e outros jovens profissionais de talentos.
Nunca é demais lembrar que em pleno ano de 2014, mesmo sucateada,
a emissora pública proibiu a participação de ouvintes. Absurdo corrigido
imediatamente pela atual gestão, garantindo a milhares de maranhenses
o direito fundamental de acesso à informação e à liberdade de expressão.
A expansão da nova 1.290 é uma realidade com dezenas de emissoras
em todas as regiões do Estado com parcerias de conteúdo inédito na

história da comunicação pública do Maranhão. A programação, que
terá jornalismo, cultura, esporte, prestação de serviço, integração com
os ouvintes como prioridades, conta com um grande número de
profissionais da radiofonia maranhense. Vamos ter lá, temos já Gilberto
Lima, Edvaldo Oliveira, Batista Matos, Mônica Moreira Lima, Ivison
Lima, Silvam Alves, José Raimundo Rodrigues, Renato Júnior, Edivan
Fonseca, Maria Espíndola, Marden Ramalho, Ronald Pimenta, Marcos
Saldanha, Ademar Danilo, Gisa Franco, Noel Soares, Laércio Junho,
Daniel Amorim, Gil Porto, Roni Moreira, um time de primeiríssima
qualidade. O conteúdo jornalístico contemplará todas as regiões e
municípios. As emissoras parceiras produzem reportagens com
informações regionais de interesse público. É o Maranhão falando com
o Maranhão. A pluralidade de vozes tão necessária para efetiva
democratização da mídia. A rádio de todos nós também esta com novo
site, mais dinâmica e intuitiva e amigável. A página da nova 1.290 da
internet tem informações multimídia com instantaneidade. A Timbira
pode ser acessada no endereço eletrônico www.radiotimbira.ma.gov.br
e pelos aplicativos Tuneln, Radiosnet, além de aplicativo próprio Play
Store. Tem ainda os perfis nas redes sociais com autorização permanente
e maior interação com os ouvintes e internautas, transmissões ao vivo,
vídeos e áudios de reportagens e entrevistas, tudo para aproximar cada
vez mais a população da emissora e ampliar o processo de diálogo.
Senhor Presidente, para finalizar, eu quero registrar a minha alegria da
qual V. Ex.ª e o deputado Fábio Macedo compartilham, que é essa
revitalização, essa reconstrução da Rádio Timbira. Como a deputada
que me precedeu, a deputada Ana Gás, queria registrar a visita que fiz
ao Médio Sertão com destaque para Buriti Bravo, onde visitei varias
obras com o prefeito Cid Costa. Fui fazer uma visita a antigos amigos,
velhos amigos por quem eu tenho carinho muito especial, um município
que eu tenho um grande carinho, que foi o município onde tive a maior
votação em 2010, que é Passagem Franca. Foi uma satisfação muito
grande poder ir lá reencontrar amigos, eleitores. A forma como me
receberam foi extremamente gratificante. Então voltei dessa viagem
com o coração amaciado e com muita alegria. Era o que tinha a falar,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

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

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

Primo.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Bira do
Pindaré, Cabo Campos, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo
Holanda, Eduardo Braide, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Hemetério
Weba, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Max
Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Raimundo Cutrim,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Sousa Neto, Stênio Rezende
e Wellington do Curso. Ausentes os Senhores Deputados: Alexandre
Almeida, Antônio Pereira, César Pires, Edson Araújo, Fábio Braga,
Glalbert Cutrim, Graça Paz, Humberto Coutinho, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sérgio Vieira,
Valéria Macêdo, Vinícius Louro 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
ao Deputado Wellington do Curso. Não havendo mais oradores inscritos
no Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
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anunciando que não havia “quórum” regimental para apreciar a matéria
que ficou transferida para a próxima Sessão Ordinária e submeteu à
deliberação da Mesa o Requerimento nº 310/2017, de autoria do
Deputado Eduardo Braide, solicitando que seja justificada sua ausência
na Sessão Plenária realizada no dia 26 do mês de abril do corrente ano
em virtude de sua participação no Parlamento Amazônico, na Cidade
de Imperatriz. Na forma do Art. 113 do Regimento Interno, foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o Projeto de
Lei nº 170/2017, de autoria do Deputado Bira do Pindaré e os
Requerimentos nºs: 312/2017, de autoria do Deputado Wellington do
Curso; 313/2017, de autoria da Deputada Valéria Macêdo e 314/2017,
de autoria do Deputado Léo Cunha. No primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos
ouviu-se o Deputado Wellington do Curso pelo Bloco Parlamentar
Independente. As demais agremiações declinaram do tempo a elas
destinado. No Expediente Final ouviram-se os Deputados Othelino
Neto, Andréa Murad, Rigo Teles, Cabo Campos, Wellington do Curso
e Sousa Neto. 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, 08 de maio de 2017.

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

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

Júnior.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Ana do Gás, Bira do Pindaré, César Pires,
Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga,
Francisca Primo, Graça Paz, Humberto Coutinho, Josimar de
Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Professor
Marco Aurélio, Raimundo Cutrim, Roberto Costa, Sousa Neto,
Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores Deputados:
Alexandre Almeida, Andréa Murad, Antônio Pereira, Cabo Campos,
Doutor Levi Pontes, Edson Araújo, Fábio Macêdo, Glalbert Cutrim,
Hemetério Weba, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sérgio Vieira,
Stênio Rezende, Valéria Macêdo e Vinícius Louro. O Presidente declarou
aberta a Sessão: “Em nome do povo e invocando a proteção de Deus”.
Em seguida, efetuou-se a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da
Sessão anterior, que foi aprovado e do seguinte expediente; Projeto de
Lei nº 089/17, do Deputado Cabo Campos, que considera de Utilidade
Pública o “Instituto Técnico de Ensino Profissionalizante – 11 ELO”,
com sede e foro no Município de São Luís. Moção nº 006/17, do
Deputado César Pires, ao Presidente do Senado Federal, ao Presidente
da Câmara dos Deputados e aos Parlamentares da Bancada Maranhense
na Câmara dos Deputados e no Senado, manifestando apoio à redação
integral da Lei Complementar nº 157/2016 e, por consequência,
contrariedade ao Veto Parcial aposto pelo Governo Federal.
Requerimentos nºs: 244/17, do Deputado Eduardo Braide solicitando
que seja realizada uma Sessão Especial no dia 17 de maio de 2017, em
comemoração aos 50 anos de autonomia do Ministério Público Estadual
em função dos relevantes serviços prestados por essa instituição à
sociedade maranhense; 245/17, do Deputado Ricardo Rios para que
seja registrado nos anais desta Casa votos de congratulações á população
do Município de Vitória do Mearim, pela passagem de seu 184º
(Centésimo Octogésimo Quarto) aniversário, que ocorre neste dia 19
de abril; 246, 247 e 248/17, do Deputado Adriano Sarney, solicitando
que sejam registrados nos Anais desta Casa e encaminhando Votos de
Congratulações às populações dos Municípios de Pedreiras, Morros e
Riachão, pela passagem de seus  aniversários comemorados em abril;

Requerimento nº 249/17, do Deputado Bira do Pindaré, para que seja
registrado nos Anais desta Casa e encaminhado Votos de Congratulações
à Dom Vilsom Basso, parabenizando-o pela nomeação como bispo da
Diocese de Imperatriz, anunciada pelo Papa Francisco; Requerimento
Nº 250 / 17, do Deputado Wellington do Curso, encaminhando
Mensagem de Congratulações, pela passagem do Dia do Policial Civil,
comemorado em 21 de abril, requer ainda, que seja dada ciência ao
Senhor Elton John da Rocha Neves, Presidente do SINPOL; 251/17,
do Deputado Wellington do Curso, enviando Mensagem de
Congratulações ao Prefeito e ao Presidente da Câmara Municipal do
Município de Buriti, parabenizando-os pela passagem do aniversário
de fundação da cidade, que ocorreu no dia 22 de abril; 252/17, do
Deputado Júnior Verde, que seja justificada a sua ausência na Sessão
Plenária realizada 17 de abril, conforme atestado médico; 253/17, da
Deputada Ana do Gás, solicitando que seja realizada uma Audiência
Pública no Plenário desta Casa, com o Tema: “A Prevenção do Câncer
Ginecológico e de Mama” por intermédio da Comissão de Saúde em
data e local a serem definidos; 254/17, do Deputado Wellington do
Curso, à Comissão de Administração Pública desta Casa, solicitando
que seja realizada no dia 05 de maio de 2017, no Auditório Fernando
Falcão, uma Audiência Pública com o objetivo de discutir sobre os
“Avanços e retrocessos na educação pública”, contando com a presença
do Ministério Público, Secretarias de Educação, professores, estudantes,
entre outros; 255/17, do Deputado Júnior Verde, para que seja registrado
nos Anais desta Casa Votos de Congratulações à população do
Município de Vitória do Mearim, pela passagem de seu aniversário,
comemorado no mês de abril; 256/17, do Deputado Bira do Pindaré,
requer o registro da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da
Pessoa com Deficiência perante a Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa; 257/17, do Deputado Eduardo Braide, solicitando que seja
discutido e votado em Regime de Urgência, em uma Sessão
Extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº 061/
2017, que denomina a Unidade de Ensino situada no Povoado de Nazaré
do Bruno, localizado no Município de Caxias. Indicações nºs: 558/17,
do Deputado Júnior Verde, ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino, com encaminhamento para o Secretário de Estado
de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, para que efetue a conclusão
das obras de duplicação da BR-135, neste Estado; 559/17, do Deputado
Júnior Verde, ao Governador do Estado do Maranhão, com
encaminhamento para o Secretário de Estado de Infraestrutura, para
que efetuem a pavimentação asfáltica da rodovia MA-123, no trecho
que liga os Municípios de Afonso Cunha a Chapadinha; 560/17, do
Deputado Wellington do Curso, ao Prefeito de São José de Ribamar,
Senhor Luís Fernando e ao Secretário Municipal de Obras, Habitação,
Serviços Públicos e Urbanismo, Senhor Glauber Miranda Garreto
solicitando a recuperação asfáltica da Avenida Paraíso, da Alameda dos
Bosques, Alameda Balsas, Rua da Felicidade e Rua da Paz, situadas no
Bairro Jardim Tropical; 561/17, da Deputada Ana do Gás, ao
Governador do Estado do Maranhão, com cópia para o Secretário
Estadual de Infraestrutura, bem como para o Prefeito Municipal da
Cidade de São Luís, com cópia para o Secretário de Obras e Serviços
Públicos Municipal, solicitando a construção de galerias de esgoto,
bem como a drenagem de águas pluviais e posterior pavimentação
asfáltica da 1ª e 2ª Travessa João Luís, localizadas no bairro do
Diamante; 562/17, do Deputado Bira do Pindaré, ao Governador do
Estado do Maranhão, para que determine ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, a inclusão dos bairros Novo Cohatrac, Cohabiano,
Trizidela da Maioba, Village do Cohatrac V e Alvorada, em São José de
Ribamar, no Programa Mais Asfalto. Não havendo mais matéria para
leitura, o Presidente determinou que o expediente fosse encaminhado à
publicação e concedeu a palavra aos Deputados César Pires, Fábio
Braga, Wellington do Curso, Léo Cunha, Bira do Pindaré e Eduardo
Braide. O Deputado César Pires que solicitou adesão de seus pares à
Moção, de sua autoria, encaminhada ao Presidente da República,
manifestando apoio à redação integral da Lei Complementar nº 157/
2016 e, por consequência, contrariedade ao veto parcial aposto pelo
Governo Federal. Em seguida o Deputado Fábio Braga solicitou ao
Governo do Estado para que faça a recuperação da estrada de Palestina
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a Buriti fazendo o recapeamento total dessa rodovia e também que se
lute, junto aos Deputados Federais, para federalizar o trecho que vai
de Chapadinha até Brejo. Em seguida, ouviu-se o Deputado Wellington
do Curso informando que o Prefeito de Barreirinhas já começou a
nomear os aprovados do último concurso, também relatou ter
protocolado um Requerimento, solicitando uma audiência pública para
o dia 05 de maio, para tratar dos avanços e retrocessos na educação
pública no Estado do Maranhão. Por sua vez, o Deputado Léo Cunha
agradeceu ao Governador Flávio Dino pela doação da área de
aproximadamente 175 mil metros quadrados para o município de
Imperatriz, destacando o compromisso do Governador em autorizar a
construção de uma praça com área de preservação, área de alimentação
e parque de diversão. Na sequência o Deputado Bira do Pindaré
cumprimentou os representantes da Igreja Católica, da Arquidiocese
de São Luís, presentes na Sessão para tratar sobre o tema da Campanha
da Fraternidade, que, este ano, aborda mais uma vez a questão ecológica,
ambiental, com o tema dos biomas brasileiros. Em seguida, relatou a
Audiência Pública para discutir as privatizações no Brasil, informando
sobre a criação de uma Frente Parlamentar em Defesa das Empresas
Públicas e contra as Privatizações. Por fim, manifestou-se o Deputado
Eduardo Braide afirmando que o Governo do Estado não honrou o
compromisso que fez com os professores da Universidade Estadual
do Maranhão, explicando que compromisso acertado pelo Governo do
Estado seria a implantação de uma gratificação para os professores da
ativa. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente,
o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia anunciando que não havia
“quórum” regimental para apreciar a matéria que ficou transferida para
a próxima Sessão Ordinária. Na forma do Art. 113 do Regimento
Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária
os Requerimentos nºs: 244/17, de autoria do Deputado Eduardo Braide;
245/17, do Deputado Ricardo Rios; 246, 247 e 248/17, de autoria do
Deputado Adriano Sarney; 249/17, do Deputado Bira do Pindaré; 250/
17, de autoria do Deputado Wellington do Curso; 252 e 255/17, de
autoria do Deputado Júnior Verde. No primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos ou
Blocos o Deputado Júnior Verde ocupou a Tribuna pelo Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão para elogiar o trabalho
desenvolvido pela Comissão de Segurança Pública desta Casa
agradecendo a todos os Deputados que estão acompanhando as reuniões
da Comissão de Segurança, e fortalecendo a segurança pública no sentido
de dar provimento a tudo que está sendo debatido e proposto pela
Comissão e encaminhado ao Governo do Estado. O Deputado
Wellington do Curso pelo Bloco Parlamentar Independente teceu duras
críticas à Gestão do Prefeito Edivaldo Holanda. No Expediente Final
não houve orador inscrito. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi
encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada, será devidamente
assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 20 de abril de 2017. Deputado Humberto
Coutinho - Presidente. Deputado César Pires - Primeiro Secretário,
em exercício. Deputado Edilázio Júnior - Segundo Secretário, em
exercício.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 414 /2017

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

RESOLVE:

NOMEAR os Deputados Roberto Costa e Hemetério Weba
como membros titular e suplente da Comissão Permanente de Direitos
Humanos.

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

em São Luís – MA, 04 de maio  de 2017. Deputado Othelino Neto  -

Presidente, em Exercício. Deputado Ricardo Rios - Primeiro Secretário.
Deputada Nina Melo - Quarta Secretária.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 415 /2017

  A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 289/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 02 de maio do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias no período
de 13 a 21 de abril do deputado Levi Pontes, tendo em vista o mesmo
encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 03 de
maio de 2017. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADO RICARDO RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO.
DEPUTADO STÊNIO REZENDE - SEGUNDO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 416 /2017

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 279/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 27 de abril do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias nos dias
10, 11, 12,13, 19 e 20 de abril, da Deputada Nina Melo, em virtude da
mesma encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 02 de
maio de 2017. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADO RICARDO RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO.
DEPUTADO STÊNIO REZENDE - SEGUNDO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 417 /2017

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 290/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 02 de maio do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias nos dias
13, 17, 18,19 e 30 de abril do Deputado Fábio Macedo, tendo em vista
o mesmo encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 03 de
novembro de 2017. DEPUTADO OTHELINO NETO -
PRESIDENTE. DEPUTADO RICARDO RIOS - PRIMEIRO
SECRETÁRIO. DEPUTADO STÊNIO REZENDE - SEGUNDO
SECRETÁRIO

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

1 – RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 406/2017, de 04 de maio de 2017, exonerando RICARDO

FREITAS RODRIGUES, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1
de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 407/2017, de 04 de maio de 2017, nomeando PAULO
RYLDON CLAUDINO DE OLIVEIRA COSTA, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.
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Nº 408/2017, de 05 de maio de 2017, exonerando JANAINA

DOS SANTOS JANSEN, 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 409/2017, de 05 de maio de 2017, nomeando SILVANA
DA SILVA SANTOS, 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 410/2017, de 05 de maio de 2017, exonerando ESTEFANIA
MARIA LARANJEIRA, 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 411/2017, de 05 de maio de 2017, exonerando HERCHEL
BARROSO VIEIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2 de
Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º
de maio do ano em curso.

Nº 412/2017, de 05 de maio de 2017, nomeando HERCHEL
BARROSO VIEIRA, 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 413/2017, de 05 de maio de 2017, nomeando HELIO
GOMES FIUZA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2 de
Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º
de maio do ano em curso.
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