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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23/04/2018 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23.04.2018

I - PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO (MP. NºS 270/18)
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1. PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 004/2018, DE
AUTORIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA ORIUNDO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 270/2018
(MENSAGEM Nº 08/2018), QUE ALTERA A LEI Nº 7.936, DE 14
DE JULHO DE 2003, QUE CRIA O FUNDO ESTADUAL PARA
HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
ACATANDO EMENDA OFERECIDA PELA REFERIDA
COMISSÃO, EM CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 6º
DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 450/2004. – RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PARA A ORDEM DO DIA DA
PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

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

2. PROJETO DE LEI Nº 037/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE ESTABELECE AS
DIRETRIZES PARA A INSTITUIÇÃO DA CAMPANHA
PERMANENTE SOBRE GUARDA RESPONSÁVEL DE ANIMAIS
DOMÉSTICOS NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.
COM PARECERES FAVORÁVEIS DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. (RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM); E DA COMISSÃO DE
SAÚDE – (RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO).

3. PROJETO DE LEI Nº 038/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE INSTITUI A SEMANA
ESTADUAL DE ORIENTAÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS
NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA. (RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM).

III – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º  TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4. PROJETO DE LEI Nº 032/18, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 12/18), QUE “ALTERA A LEI
ESTADUAL Nº 9.664, DE 17 DE JULHO DE 2012, QUE DISPÕE
SOBRE O PLANO GERAL DE CARREIRAS E CARGOS DOS
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA
E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL –
PGCE E REVOGA DISPOSITIVOS DA LEI ESTADUAL Nº 9.299,
DE 23 DE NOVEMBRO DE 2010, QUE DISPÕE SOBRE A
CRIAÇÃO DE CARGOS EFETIVOS DAS CARREIRAS DE
ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO

GOVERNAMENTAL, DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E
DE FINANÇAS E CONTROLE, NO ÂMBITO DO PODER
EXECUTIVO ESTADUAL”. - COM PARECERES FAVORÁVEIS
DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DO TRABALHO. – RELATOR DEPUTADO JÚNIOR
VERDE.

5. PROJETO DE LEI Nº 048/18, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 18/18), QUE “INSTITUI O
PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À MULHER EM
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR”. - COM
PARECER EM CONJUNTO DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA; DEFESA DOS
DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS, ACATANDO
SUBSTITUTIVO. – RELATOR DEPUTADO ROGÉRIO
CAFETEIRA. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PARA
A ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

IV – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

6. REQUERIMENTO Nº 151/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
PARNARAMA, PELA PASSAGEM DO SEU 68º (SEXAGÉSIMO
OITAVO) ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE ABRIL DO CORRENTE
ANO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM
DO DIA 16 E 19 DE ABRIL POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL. ASSIM COMO DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO.
(2ª SESSÃO).

7. REQUERIMENTO Nº 152/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
COLINAS, PELA PASSAGEM DO SEU 127º (CENTÉSIMO
VIGÉSIMO SÉTIMO) ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE ABRIL DO
CORRENTE ANO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA 16 E 19 DE ABRIL POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL. ASSIM COMO DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO.
(2ª SESSÃO).

8. REQUERIMENTO Nº 161/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANDRÉA MURAD, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,
EXMO. SENHOR FLÁVIO DINO, ENVIE CÓPIA DOS
COMPROVANTES COM OS GASTOS DA VIAGEM QUE
REALIZOU PARA A CIDADE DE CURITIBA EM VISITA
POLÍTICA. INDEFERIDO – EM CONFORMIDADE COM O ART.
159 DO R.I, A AUTORA RECORREU DA DECISÃO DA MESA,
AO PLENÁRIO.

9. REQUERIMENTO Nº 167/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA SESSÃO
SOLENE NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018, PARA A ENTREGA
DA MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL
BECKMAN” AO REVERENDÍSSIMO PADRE CLÁUDIO SOUSA
FERNANDES. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
PARA A ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA
POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

10. REQUERIMENTO Nº 168/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACEDO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE NO
DIA 09 DE MAIO DE 2018, ÀS 11 HORAS, NO PLENÁRIO



SEGUNDA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2018                                                                                     DIÁRIO DA ASSEMBLEIA4
DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PARA “ENTREGA DE
TÍTULO DE CIDADÃ MARANHENSE, À SENHORA
MIGUELINA PAIVA VECCHIO”. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO PARA A ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO
ORDINÁRIA POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

11. REQUERIMENTO Nº 170/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE NO
DIA 28 DE JUNHO ÀS 11 HORAS, EM HOMENAGEM À
CULTURA POPULAR MARANHENSE, COM A ENTREGA DE
TÍTULOS E PLACAS DE HOMENAGEM. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PARA A ORDEM DO DIA DA
PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

12. REQUERIMENTO Nº 169/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE
AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO
MARANHÃO, SR. FELIPE CAMARÃO, SOLICITANDO
INFORMAÇÕES QUANTO AOS ENDEREÇOS DAS “MAIS DE
700 ESCOLAS QUE PASSARAM POR ALGUMA
INTERVENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO,
REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO OU TOTALMENTE
CONSTRUÍDAS, PELO PROGRAMA  ESCOLA DIGNA, DESDE
O INÍCIO DA GESTÃO FLÁVIO DINO”.  INDEFERIDO – EM
CONFORMIDADE COM O ART. 159 DO R.I, O AUTOR
RECORREU DA DECISÃO DA MESA, AO PLENÁRIO.

13. REQUERIMENTO Nº 171/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
CODÓ, PELA PASSAGEM DO SEU 122º (CENTÉSIMO
VIGÉSIMO SEGUNDO) ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE ABRIL
DO CORRENTE ANO.

14. REQUERIMENTO Nº 172/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
BACABAL, PELA PASSAGEM DO SEU 98º (NONAGÉSIMO
OITAVO) ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE ABRIL DO CORRENTE
ANO.

15. REQUERIMENTO Nº 173/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA SUBMETIDO A DELIBERAÇÃO DO
PLENÁRIO O PARECER Nº 130/2018, REFERENTE AO PROJETO
DE LEI Nº 055/2018, ORIUNDO DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE REJEITA A
REFERIDA PROPOSIÇÃO.

16. REQUERIMENTO Nº 176/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME
DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A
REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE LEI Nº 063/2018, ENVIADO PELA MENSAGEM Nº 023/2018,
DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.

V - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

17. REQUERIMENTO Nº 175/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOTA PINTO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR Á
FAMÍLIA DA SENHORA JOSELINA SANTANA DE SOUSA, POR
OCASIÃO DO SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO ÚLTIMO
DIA 17 DE ABRIL DE 2018 NESTA CAPITAL.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 23/04/2018 – SEGUNDA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 087/18, de autoria do Senhor

Deputado Bira do Pindaré, que considera Patrimônio Cultural Imaterial
do Maranhão a dança típica Cacuriá.

2. PROJETO DE LEI Nº 088/18, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública a
Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Maranhão.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 025/18,
de autoria do Senhor Deputado Eduardo Braide, que concede a Medalha
de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Pastor Gildenemir Lima
de Sousa.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 026/18,
de autoria da Senhora Deputada Valéria Macedo, que acrescenta a
alínea “K” ao art. 139 da Resolução Legislativa Nº 449, de 24 de junho
de 2004, Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão criando a Medalha “Maria Firmina”.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 024/18,

de autoria do Senhor Deputado Bira do Pindaré, que concede o Título
de Cidadã Maranhense à Senhora Denise Albuquerque por sua atuação
para o desenvolvimento social e ambiental no Estado do Maranhão.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 19 DE ABRIL DE 2018.

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

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

Almeida.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior

Verde.

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

I – ABERTURA.

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

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

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



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                               SEGUNDA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2018 5
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO – Ata lida e considerada aprovada.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 087 / 18

Considera Patrimônio Cultural Imaterial do
Maranhão a dança típica Cacuriá.

Art. 1º Fica considerado Patrimônio Cultural Imaterial do
Maranhão o Cacuriá, dança típica maranhense.

Art. 2º O Poder Público Estadual, na forma do que dispõe o
art. 228 da Constituição do Estado do Maranhão, promoverá e executará
todas as medidas com vistas ao cumprimento desta Lei.

Art. 3º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 18 de abril de 2018.

JUSTIFICATIVA

O Cacuriá é uma dança típica do estado do Maranhão. Embora
já seja parte constituidora do folclore brasileiro, sua origem não remonta
mais do que quarenta anos atrás.  A dança é apresentada especialmente
durante a Festa do Divino Espírito Santo, que é considerada uma das
manifestações culturais mais importantes do estado.

Muito embora a Festa do Divino pareça uma comemoração
cristã, no Maranhão ela é bastante sincrética, com uma mistura popular
de diferentes crenças ao apresentar elementos católicos e de religiões
africanas. Durante a festa, várias danças são apresentadas como o
Tambor de Crioula e o Carimbó. Após a apresentação do Carimbó, foi
introduzido o Cacuriá como uma dança característica mais voltada ao
profano.

A música e as danças do Cacuriá são constituídas por músicas
menores, com seu ritmo sando dado por caixas e sempre com uma
pessoa que introduz a ladainha, seguida pelos participantes que, além
de dançar, respondem ao coro.

Dança feita aos pares ou em formato de roda, geralmente as
moças dançam com blusas geralmente curtas e saia comprida rodada,
sempre adornadas por flores. Já os rapazes costumam usar colete sem
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camisa por baixo e calças curtas. Ambos dançam descalços. De tradição
inegável no panorama cultural do estado, impossível se falar de Cacuriá
sem falar em Dona Teté.

Figura notória da cultura popular maranhense, além de cantar
e tocar Cacuriá, papel pelo qual se tornou mais conhecida, Dona Teté
era coreira do Tambor de Crioula do Mestre Felipe e rezadeira de
ladainhas, desde que largou a vida de empregada doméstica, só o que
fez foi se dedicar à cultura popular.

Dona Teté foi a grande responsável pela divulgação da dança
do Cacuriá no Maranhão, que, apesar de ter sido criado em 1973 por
seu Lauro, só ganhou notoriedade em 1986, quando ela resolveu criar
seu próprio grupo.

Destaca-se também o papel fundamental do Laborarte na difusão
do Cacuriá. Juntamente com Dona Teté ele possibilitou a junção de
artistas para as performances e organizou a dança nos festivais culturais
estaduais, promovendo a difusão cultural com acesso à toda população.

Nascida em pleno São João, no dia 27 de junho de 1924, no
Sítio da Conceição, bairro do Batatã, em São Luís, Dona Teté faleceu
aos 87 anos, no dia 10 de dezembro de 2011, entretanto seu legado
permanecerá como basilar na cultura maranhense, não à toa Cacuriá de
Dona Teté é nomenclatura conhecida por todos ao se referir a dança.

Frente à tal representante da cultura popular, face a riqueza
histórica e a força cultural da dança do Cacuriá, inexistente em qualquer
outro lugar que não nosso Estado, nada mais acertado do que condecorar
o Cacuriá com o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Maranhão,
de modo a promover a perpetuação de sua tradição.

São Luís, 18 de abril de 2018. - BIRA DO PINDARÉ -
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 088 / 18

Considera de Utilidade Pública a Federação das
Câmaras de Dirigentes Lojistas do Maranhão.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Federação das
Câmaras de Dirigentes Lojistas do Maranhão, inscrita no CNPJ 69.568/
0001-10, com sede e foro na rua da Rua da Estrela, nº 508 ,no bairro
Centro, no Município de São Luís, neste Estado.

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

PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 18 de Abril de 2018. -
EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 025 / 18

Concede a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Pastor Gildenemir Lima de Sousa

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º - É concedida a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel

Beckman” ao Pastor Gildenemir Lima de Sousa.
Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de

sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PLANÁRIO “MANUEL BACKMAN” EM 18 DE ABRIL DE 2018
- Eduardo Braide - Deputado Estadual

Gildenemir Lima de Sousa
Histórico

Gildenemir Lima de Sousa nasceu em 1977 na cidade de
Monção, município do Maranhão. Filho de Raimundo Lima de Sousa
e de Maria Gilça de Lima Sousa, aos 16 anos, Gildenemir mudou-se
para a capital do Estado, São Luís. Estudava diuturnamente, o que
viria a lhe render sucesso passando no vestibular para estudar na
Universidade Federal do Estado do Maranhão – UFMA.

Sempre teve em seu peito a vontade de servir aos outros.
Conhecedor, praticante da fé cristã e desejoso por ser utilizado na
seara de Cristo, o jovem não mediu esforços para fazer a obra de Deus.
Ele viria a ser então o líder de todos os jovens que compunham a Igreja
Assembleia de Deus da qual ainda hoje é membro. Sob sua liderança, as
frentes de evangelismo e serviço social jovem tornaram-se ativas.
Naquela época, além disto, Gildenemir lançou mão da realização de
seminários inéditos e congressos pioneiros que tinham por objetivo a
formação de outros líderes. Esses pastores jamais se esqueceram dos
rudimentos bíblicos e motivacionais lançados por Gildenemir – o líder
– que já era então conhecido como Gil.

Neste período de sua vida, que já se mostrava diferente daquilo
que sonhara em Monção, Gil recebeu o que lhe foi apresentado como
um desafio: trabalhar na Convenção Estadual das Assembleias de Deus
do Estado do Maranhão – CEADEMA. Como secretário adjunto da
CEADEMA o jovem Gildenemir Lima de Sousa passou a ser conhecido
como Gil – o Pr.Gil.

Durante 21 anos o Pr. Gil conheceu as mais difíceis e desafiadoras
demandas e problemáticas pelas quais atravessavam pastores e por
vezes seus rebanhos em diferentes lugares do Estado.

Passou então a viajar por outras regiões do Brasil e isso lhe
serviu para o crescimento do desejo por um Maranhão melhor para
todos.

O Pastor Gil desempenha hoje a função de secretário-geral da
Convenção da Assembleia de Deus do Estado do Maranhão, onde,
principalmente, é responsável por atender aos Pastores de todo o
Estado, além de coordenar campanhas humanitárias.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PLANÁRIO “MANUEL BACKMAN” EM 18 DE ABRIL DE 2018
- Eduardo Braide - Deputado Estadual
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REQUERIMENTO Nº 171 / 18

Senhor Presidente,

Requeiro a Mesa, conforme preconiza o art. 148 do Regimento
Interno, que seja encaminhado Mensagem de Congratulações à
população do município de Codó, pela passagem de seu 122º (centésimo
vigésimo segundo) aniversário no dia 17 de abril do corrente ano.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. -
São Luís, 18 de abril de 2018 - DEPUTADO SÉRGIO FROTA –
PSDB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 23.04.18
EM: 20.04.18

REQUERIMENTO Nº 172 / 18

Senhor Presidente,

Requeiro a Mesa, conforme preconiza o art. 148 do Regimento
Interno, que seja encaminhado Mensagem de Congratulações à
população do município de Bacabal, pela passagem de seu 98º
(nonagésimo oitavo) aniversário no dia 17 de abril do corrente ano.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. -
São Luís, 18 de abril de 2018 - DEPUTADO SÉRGIO FROTA –
PSDB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 23.04.18
EM: 20.04.18

REQUERIMENTO Nº 173 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 182, § 4º, requeiro a Vossa Excelência, que
após ouvida a Mesa, seja submetido a deliberação do Plenário o Parecer
nº 130/2018, referente ao Projeto de Lei Ordinária nº 055/2018, oriundo
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que rejeita a referida
Proposição de Lei.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 18 de abril de 2018. - BIRA
DO PINDARÉ - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 23.04.18
EM: 20.04.18

REQUERIMENTO Nº 174 / 18

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 autorizada a realização de Audiência Pública, a ser promovida
pela Comissão de Administração Pública, para tratar sobre a
problemática envolvendo a regularização de áreas para trabalhadores
rurais do município de Vila Nova dos Martírios, fomentando a
agricultura familiar na região.

Na oportunidade, sugerimos que a aludida audiência pública
seja realizada no dia 12 de maio (sábado) do corrente ano, às 15:00h,
no auditório do CRAS, localizado na sede do município de Vila Nova
dos Martírios/MA.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, São Luís, 17 de abril de 2018 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE A
DIRETORIA LEGISLATIVA, PARA AS PROVIDÊNCIA.
EM: 19/04/18

REQUERIMENTO N.º 175 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o artigo 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada mensagem de  pesar à família da Senhora JOSELINA
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SANTANA  DE SOUSA, por ocasião do seu falecimento ocorrido no
ultimo dia 17 de abril no nesta cidade .

A senhora JOSELINA SANTANA DE SOUSA, exerceu
diversos gargos publico nos   Governos Municipais, ex-secretaria de
Saúde do Municipio,  ex - Diretora do socorrão no Governo de
Municipal de GARDENIA CASTELO, e ex –Diretora do PAN
DIAMANTE  no Governo de Dr. JAKSON LAGO, na cidade de São
Luis,

Com seu falecimento deixou a família enlutada, e grande
consternação aos parentes e aos amigos, onde  a mesma era muito
reconhecido pela seriedade dos seus trabalhos juntos  área de Saúde.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 18 de abril de 2018. -
JOTA PINTO - Deputado Estadual - PEN- PATRIOTA
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 23.04.18
EM: 20.04.18

REQUERIMENTO Nº 176 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
( art. 163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão extraordinária, logo após a presente, o Projeto de Lei nº 063/
2018, enviado pela mensagem nº 023/2018, de autoria do Poder
Executivo.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, SÃO LUIS, 20 DE ABRIL DE
2018. – Rafael Leitoa – Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 23.04.18
EM: 20.04.18

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA - Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

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

O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, deputadas, galeria,
imprensa. Senhor Presidente, uso o Pequeno Expediente desta quinta-
feira para trazer, Deputado Edivaldo, uma preocupação do povo, o
Deputado Raimundo Cutrim conhece muito bem, que mora ali em
Viana, Matinha. Ontem por volta da meia-noite, Deputado Cutrim, eu
recebi uma ligação de alguns moradores, pequenos produtores daquela
região preocupados com ameaça de invasão de alguns índios em algumas
propriedades. Eu moro uma vida toda na Baixada e não sabia que na
Baixada tinha índio, mas diz que tem uma tribo de índios, Gamelas.
Ano passado houve um conflito onde houve muitos feridos. Essa tribo
fica na região Baías, em Viana, e há um conflito, Deputado Edivaldo,
muito grande hoje desses índios com os pequenos produtores,
fazendeiros, os moradores mesmo daquela região. E todos estão muito
apreensivos e chamo atenção aqui do setor de Segurança para que tome
as providências e fique dando atenção para que não haja o que aconteceu
no ano passado. Ano passado houve um conflito em que alguns índios
e fazendeiros saíram feridos e há essa ameaça novamente de invasão. A

FUNAI ficou de definir a delimitação dessa área. A informação que
tive agora pela manhã é que até hoje não ficou definida essa delimitação
dessa área que faz parte da tribo Gamelas. É uma preocupação grande
porque todos os fazendeiros já estão aguardando a chegada dos índios
e é melhor tomar uma medida preventiva para que não haja
derramamento de sangue e até mortes naquela região. É um conflito
que vem se arrastando desde o ano passado já, é uma situação que o
povo que mora ali em volta dos municípios de Viana e Matinha está
apreensivo e já hoje de manhã cedo eu encaminhei uma mensagem para
o Secretário de Segurança para que já deixe em alerta o comando daquela
região, para que sejam tomadas todas as medidas preventivas. Eu queria
registrar isso com muita preocupação e que o setor de Segurança também
possa ficar atento para que evite qualquer ação ou qualquer conflito
nessa região. Muito obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Mensagem bíblica. Disse Jesus: E, logo depois da aflição
daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a luz, e as estrelas
cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. (Mateus 24:30).
Com essa mensagem, Senhor Presidente, e também reiterando a
mensagem que lemos ainda pouco: “Bem-aventurados os pacificadores
porque eles serão chamados filhos de Deus”. Mateus 5:9, nós iniciamos
o nosso pronunciamento aqui saudando todos com os nossos
cumprimentos, ao Exmo. Senhor Presidente Deputado Othelino Neto
e em seu nome também cumprimentar também todos parlamentares, a
imprensa, a galeria, todos que nos acompanham em todo Estado do
Maranhão. Só destacando que hoje, 19 de abril, é o Dia do Índio.
Então, eu quero aqui parabenizar todos os índios, até pelo aspecto
importante da nossa formação. Temos também nas nossas veias a
miscigenação deste País, não é diferente também do Maranhão a
formação de que compõe a miscigenação também, o povo indígena,
aqui parabenizo e que esses parabéns sejam de conquistas, de
realizações, até porque nós temos muitos conflitos, como ainda pouco
destacou o deputado, e nós precisamos apaziguar os conflitos e
apaziguar os conflitos é levar direitos, é garantir direitos e esses direitos
é o que eles têm, à terra, todos os condicionantes necessários para o
bem-estar das suas tribos. Então, fica aqui também a nossa homenagem
a todos os índios do Maranhão e deste País. Parabenizar, Senhor
Presidente, o Município de Vitória do Mearim, município importante
do Estado do Maranhão que hoje está sendo conduzido pela Prefeita
Dídima Coelho, uma gestão exitosa, no dia de hoje, haverá várias
inaugurações, a inauguração da sede administrativa, a reforma de escolas,
obras com recursos próprios da prefeitura e aqui eu quero parabenizar
porque a prefeita tem feito uma gestão comprometida com as pessoas,
recentemente inclusive destaquei nesta tribuna, nós tivemos a
oportunidade de participar de um momento histórico, em Vitoria do
Mearim, no povoado Coque, onde foi celebrado um convênio com o
INCRA intencionando a busca de recursos para o município, por meio
dos agricultores familiares, dos assentados, e ali, naquele momento,
nós podemos até perceber a vocação, a disposição e a vontade que tem
a prefeita Dídima para com o seu povo buscando melhorias para o
fortalecimento da economia local e, claro, visando sempre a
infraestrutura. Prova disso é que nós temos recursos solicitados pela
prefeita para calçamento daquele município, ela também tem recursos
de outros deputados para o mesmo fim buscando realmente a melhoria
da infraestrutura do município. Então, há um comprometimento por
parte da Prefeita Dídima e aqui também cumprimentar o grande líder
político daquele município, que é o senhor Almir Coelho, que é o
esposo da prefeita, que também tem feito um grande trabalho, um
trabalho de articulação voltando os seus esforços também à melhoria
daquele município estando, claro, ao lado dessa gestora e na
compreensão da necessidade da interação das lideranças junto aos órgãos
competentes visando estabelecer, desde diretrizes a convênios para
com o município. Então, ficam aqui os nossos parabéns ao município
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de Vitória do Mearim pela sua emancipação política que está sendo
comemorada no dia de hoje, inclusive fizemos a nossa homenagem nas
redes sociais, está lá disponível. Mas, Senhor Presidente, eu quero
também aproveitar o tempo do Pequeno Expediente para destacar o
Edital de Divulgação nº 6253/2018 da SEGEP, que é a convocação para
a investigação social e matrícula no Curso de Formação Sub Judice do
Edital do Concurso Público nº 0310 de 10/10/2012. Então esse edital
de convocação está sendo comemorado, claro, hoje por
aproximadamente cento e noventa e sete sub judice. Está aqui o Edital
de Convocação. Eu vinha falando. Eu vinha solicitando, demandando
ao Governo do Estado, sempre destacando a necessidade de fortalecer
a segurança pública, de convocar os sub judice do Estado do Maranhão.
E muitos daqueles que antes também tinham essa defesa, infelizmente,
recuaram considerando que seria hoje impossível que mais sub judice
fossem convocados. E a prova da perseverança, a prova da vocação da
vontade, da determinação em querer ajudar as pessoas, de fortalecer a
segurança pública. E aqui parabenizar o Governador Flávio Dino por
sua sensibilidade em convocar mais sub judice. E eu não tenho dúvidas
que nós avançaremos. Inclusive no dia 26, na próxima semana, nós
teremos uma reunião no auditório de comunicação aqui da Assembleia,
a partir das 8h, aguardando aqueles que não foram convocados, para
discutirmos, deliberarmos e alinharmos algumas proposições. No
sentido de poder realmente, com os nossos esforços, continuar essa
luta em defesa da convocação daqueles que querem servir este Estado
e que precisam de uma oportunidade. E o Estado está dando essa
oportunidade da convocação deste edital. Então isso prova a importância
realmente da união, da interação. E claro, aqui, eu sempre fiz a defesa
do sub judice e sempre pedi diálogo. Busquei entendimentos, porque
não adianta simplesmente vir aqui ou fazer uma proposição, como já
fizemos várias proposições para a convocação. Nós vamos reiterar,
inclusive, essa solicitação. Só que dessa vez colocando aqueles que não
foram convocados, e para que nós possamos avançar. É algo permanente
que nós temos. Nós temos um contingente permanente. A relação é
diferenciada porque estão sub judice. O que tem que se ter é o
entendimento e, claro, dentro das liminares que vão advir da justiça das
devidas convocações. Então eu quero tranquilizar todos os sub judice
do estado do Maranhão, porque nós vamos continuar nessa luta. Não
é porque o Governo do Estado fez a convocação dos aprovados no
último concurso, do concurso agora deste ano, que nós vamos deixar
de ter também a convocação daqueles que têm ações judiciais, que
estão buscando um resultado, que são suas convocações. E que por
ora, às vezes, pela não convocação desanimam, acreditam que não vão
mais ser convocados. Mas eu acredito na justiça, acredito no trabalho,
na determinação e, acima de tudo, acredito em Deus. Porque Deus é
que é o advogado dessa causa e tem tocado no coração do nosso Governo
e aqui permitido que ele compreenda que quando há vontade de servir
e aqueles que querem servir têm que ter uma oportunidade. E é por
isso que nós estamos defendendo a oportunidade daqueles que visam
realmente o ingresso na função pública para servir este Estado. Muito
obrigado e que Deus abençoe a todos.

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

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados,
todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV Assembleia. Essa
semana nós tivemos um encontro, um jantar com a empresa, com
representantes da empresa Suzano, que já há alguns anos tem projetos
no estado do Maranhão. Os deputados estaduais do Maranhão foram
convidados para que se pudesse ter uma explanação dos investimentos
do que tem sido feito e do que pode ser feito pela empresa Suzano. Só
para se ter uma ideia, a Suzano inaugurou recentemente, em menos de
três anos, uma grande fábrica na cidade de Imperatriz, a segunda maior
cidade maranhense, um dos maiores polos comerciais do Maranhão,
um dos maiores entrepostos do Nordeste e uma das regiões que mais
se desenvolvem no Maranhão. O Deputado Edivaldo Holanda,

Deputado Max Barros, Deputado Othelino, Deputado Edilázio,
Deputada Francisca, Deputado Léo Cunha, Deputado Marco Aurélio,
Deputado Sérgio Vieira e vários outros deputados estiveram nessa
reunião sobre o investimento da Suzano em Imperatriz, que é na ordem
de três bilhões de dólares, incluindo aí centros e fábricas, produção de
unidades florestais na região para abastecer essas fábricas. Os
questionamentos que foram feitos lá e alguns explanados pelos
representantes da empresa mostram que a fábrica é uma das mais
modernas do mundo, gerando emprego e renda para a cidade e para a
região de Imperatriz e Açailândia. Foram questionamentos pertinentes
e que esta Casa, os deputados e todos que vivem e moram na região
têm sempre a fazer. Com essa produção, com essa fábrica, com esse
investimento na cidade de Imperatriz, a Suzano tenta compensar com
programas sociais que, desde 2010, têm sido implantados em algumas
regiões, principalmente nas regiões de Imperatriz, Urbano Santos e
São Benedito do Rio Preto, uma no Baixo Parnaíba e outra na Região
Tocantina. Digo isso porque conheço a região de Urbano Santos e São
Benedito, onde fica boa parte das unidades florestais da Suzano. Na
época, foi fomentada a questão de uma fábrica também na região de
Chapadinha, na região do Baixo Parnaíba, que incluiria no projeto da
Suzano não só a parte boa dos investimentos com a quantidade de mais
de um milhão e meio de toneladas anuais de celulose. Para quem não
sabe, a celulose é uma substância polissacarídica existente na maioria
dos vegetais, de característica fibrosa. Não é para o ser humano digerir,
mas para os animais, tipo cabra, cavalos e bois, por conta do sistema
digestivo de todos eles que citei que são ruminantes, têm a capacidade
de digerir a celulose. E também é uma substância importante para a
complementação alimentar de vários da cadeia produtiva de alguns
animais. Mas entendemos que apesar de todo esse investimento, geração
de emprego de mais de 7.000 pessoas, investimento na região,
pagamento de impostos, nós temos uma preocupação, é a preocupação
com as estradas que são usadas pelos caminhões bitrens. E aí foram lá
e mostraram a capacidade imensa desses caminhões que não param,
são full time, o tempo todo sendo usados, sendo colocados nas estradas,
principalmente nos percursos das fazendas até a fábrica, uma vez que
esse sistema, segundo a Suzano, é todo monitorado, todo equipado
para que não haja prejuízo por parte da fábrica em não ter a quantidade
certa desses materiais na fábrica. Nós entendemos que as estradas
usadas por eles têm que ser recuperadas. A Suzano tem que fazer um
investimento. Outra coisa que nos preocupa são as questões ambientais.
Há muito do que se falar, principalmente na nossa região, quando
foram implantadas essas florestas imensas em áreas da nossa região,
principalmente ali do Baixo Parnaíba, a preocupação nossa é com a
questão das reservas de água no subsolo. Preocupação essa dos povos
que vivem naquela região, preocupação dos governantes locais saberem
o porquê dessas florestas e como tirar proveito dessas florestas para
que se possa deixar algum investimento, principalmente em projetos
sociais, para as comunidades que vivem principalmente à margem
dessas unidades florestais da Suzano. E essas preocupações nós temos
sempre que ficar atentos. Foi mostrado lá todo um plano e um projeto
socioambiental de proteção e fortalecimento produtivo e da questão
da preservação ambiental por parte da Suzano. Mas fica aqui a
preocupação, porque sabemos que investimentos, geração de emprego
e geração de impostos cada vez mais fortalecidos esses investimentos
no estado do Maranhão nós sabemos da importância. A nossa
preocupação é no sentido de preservar as questões ambientais, preservar
as nossas estradas, porque esses caminhões causam inúmeros de
incidentes por parte da população, principalmente quem necessita. E
aí foi questionado pelo Deputado Leo Cunha, a questão da
trafegabilidade entre Imperatriz e Açailândia, o que se levava pouco
mais de meia hora ou quarenta minutos, está se levando o dobro para
que se chegue à cidade de Açailândia partindo de Imperatriz, por conta
dos inúmeros caminhões que fazem o transporte do eucalipto, que é a
principal fonte de matéria-prima para essa fábrica em Imperatriz, que
gera também, além da celulose, gera também um excedente em energia.
E esses caminhões, uma vez que fazem esse trajeto da fábrica até a
fazenda e da fazenda até a fábrica, fazem com que a trafegabilidade em
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alguns trechos das regiões que são de estradas que ligam a Imperatriz,
tenham um problema sério ocasionando sempre problemas para as
comunidades que vivem, residem e precisam se deslocar na região.
Portanto, eu queria ressaltar, queria mostrar também que a Suzano a
partir do momento que quis explicar, explanar e também discutir com
os deputados do estado do Maranhão tenha pelo menos a preocupação
em saber que o investimento feito na região de Imperatriz, feito na
região do Baixo Parnaíba, feito na região de Urbano Santos, São
Benedito, Chapadinha pode, sim, ser melhorado a partir do momento
que sejam observados princípios básicos para que proteja o meio
ambiente, para que proteja as comunidades que vivem em torno dessas
fábricas e dessas plantações.

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

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, galeria, imprensa.
Senhor Presidente, eu venho registrar aqui que ontem estivemos em
Brasília, a convite também do Senador João Alberto, para participarmos
de uma audiência no Senado Federal, na Presidência do Senado, com o
Ministro da Integração Nacional, Antônio Pádua, que é o Ministro
responsável pelo Governo Federal de dar toda a assistência a essa
questão dos desabrigados pelo aumento do nível dos rios no Maranhão.
A Bancada Federal, inclusive já esteve com o Ministro também
reivindicando e ontem com o Senador João Alberto nós estivemos,
mais uma vez, reivindicamos que o Ministério da Integração Nacional
venha dar o apoio necessário para dar as condições mínimas de dignidade
ao povo do Maranhão nesse momento de dificuldade, nesse momento
que o Maranhão tem sido atingido de uma forma muito agressiva pelas
chuvas e que têm causado um grande transtorno em todo o Estado e aí
na nossa região, ali do Médio Mearim, tratamos também da
problemática do município de Pedreiras, de Trizidela, de São Luís
Gonzaga também, que já foi atingido fortemente pelas chuvas, por
Coroatá e Bacabal, que, mais uma vez, retratamos a situação de
abandono em que a cidade se encontra, Bacabal é uma cidade que você
não consegue dar um passo, Deputado Paulo Neto, sem ter que cair em
um buraco ou na lama. E com esse aumento das chuvas e o aumento do
nível do Rio Mearim tem causado um grande transtorno a toda
população, demonstramos ao Ministro exatamente a necessidade de
uma atitude urgente por parte do Governo Federal no sentido de dar
um suporte a isso. E, para surpresa nossa, Deputado Edivaldo Holanda,
o Ministro Antônio de Pádua disse que cerca de dez municípios já
decretaram emergência no Estado do Maranhão. Mas, para espanto
nosso, o município de Bacabal ainda não decretou emergência, nós já
temos cerca de mais de oitocentas pessoas desabrigadas e que estão
abrigadas, de forma desumana, por parte da Prefeitura de Bacabal, em
um ambiente onde eu aqui já mostrei as fotos, já mostrei os vídeos,
declarações delas que não tem água, não tem alimentação, não tem
colchão, não tem médico e não tem medicação. E, hoje, a informação
que nós temos, Deputado Vinícius Louro, é que o Rio voltou a aumentar
o volume de água, o nível aumentou e com isso causou mais desabrigados
também na cidade de Bacabal. Mas ontem com o Ministro ficou acertado
junto com o Senador João Alberto que Bacabal, mesmo não decretando
emergência por irresponsabilidade do prefeito Zé Vieira, será o ponto
de apoio de todas as ações que o Ministério da Integração Nacional
com a Defesa Civil Nacional venha a fazer na região para atender toda
essa demanda. Então foi uma audiência extremamente proveitosa e que
trouxe um certo alento para que a gente possa atender de forma digna
a população da região do Médio Mearim, a população do Maranhão,
que está sendo atingida por essas enchentes. Para que a gente possa
dar o mínimo de assistência para que elas possam passar esse momento
tão difícil na vida delas. Então, Senhor Presidente, um ponto também
fundamental, Deputado Vinícius Louro, é que tratamos com o Ministro
o problema da Barragem do Rio Flores, porque não existe um
funcionário, não existe nenhuma informação oficial a respeito da situação
em que a barragem se encontra. E para surpresa nossa, Deputado

Vinícius, até o Ministro não sabia dar muitas informações em relação a
essa situação. E demonstramos a ele toda essa situação de preocupação
também com a Barragem do Rio Flores, porque se a barragem sangrar
ou abrir uma comporta, será tragédia na certa, Deputado Edivaldo
Holanda. Porque o volume aumentará de forma assustadora que poderá
trazer um prejuízo muito maior do que nós estamos sofrendo até hoje.
Então, Senhor Presidente, eu fico feliz de ter participado ontem em
Brasília dessa reunião com o Ministro da Integração Nacional junto
com o Senador João Alberto, para que a gente possa unir as nossas
forças no sentido de lutarmos por melhorias para essa população que
tem sofrido drasticamente com essas enchentes. E a gente precisa, de
todas as formas, dar o mínimo de dignidade neste momento tão difícil
dessas famílias. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA – Queria falar ao Deputado Roberto Costa que esta
preocupação com a Barragem dos Flores, eu e o Deputado Vinícius
Louro estivemos especialmente lá em uma audiência publica na cidade
de Trizidela do Vale. Visitamos e fizemos inúmeros requerimentos
para que se pudesse se restabelecer o bom funcionamento daquela
barragem. Queria chamar o Deputado Vinícius Louro, por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste poder. Senhor Presidente, realmente é um problema
que vem afligindo todos os ribeirinhos do Rio Mearim. Um rio com
mais de 900 km de extensão, que banha mais de oitenta cidades no
estado do Maranhão. E a gente fica muito preocupado com o que vem
acontecendo. Eu passei a semana passada toda na cidade de Pedreiras,
Trizidela do Vale. Visitei, na segunda-feira agora, a cidade de São Luís
Gonzaga. E nós constatamos realmente várias situações que chamam a
atenção de nós agentes públicos. Queria até aqui, Deputado Roberto
Costa, pedir que V. Ex.ª antecedesse junto com o Ministro, já que V.
Ex.ª esteve em Brasília, conversando com o Ministro da Integração,
Senador João Alberto, mas que realmente essa força fosse para Trizidela
do Vale. Por que, deputado? É a união de esforços, porque Trizidela do
Vale é a cidade mais devastada pelas enchentes do estado do Maranhão,
então a importância direta da mão amiga do governo federal, do estado
do Maranhão, isso que já o Governador Flávio Dino vem fazendo,
então seria muito importante se essa força fosse para Trizidela do
Vale. Eu aqui, se V. Ex.ª quiser, estiver realmente, se a gente entrar
nesse entendimento, seria muito importante eu ir com V. Ex.ª para
realmente discutir novamente com o Senador, com o Ministro, e
mostrar a problemática da região de Trizidela do Vale e Pedreiras. Já
passa de 1.600 desabrigados na cidade de Trizidela do Vale e mais de
400 na cidade de Pedreiras. Todos são conhecedores de que, desde o
início do nosso mandato, nós fizemos nossas reivindicações ao governo
do Estado do Maranhão que de antemão constituiu, com a reivindicação
do Deputado Vinícius Louro, Deputado Edilázio, o Corpo de Bombeiros
na cidade de Trizidela do Vale, o nosso Governador Flávio Dino, como
também um restaurante popular na cidade de Pedreiras, Deputado
Edivaldo Holanda. Duas obras de grande importância, de grande
funcionalidade, haja vista que Trizidela do Vale é a cidade mais devastada
do estado do Maranhão pelas águas. O nosso pensamento, assim que
nós iniciamos o nosso mandato, era justamente do Corpo de Bombeiros
para cuidar das pessoas ali na questão da prevenção, na questão mesmo
dos acidentes fluviais. O restaurante popular da cidade de Pedreiras
hoje está servindo muito e entregando alimentação diretamente aos
desabrigados nos lugares que estão ali mantendo as pessoas. É de
tamanha importância, porque nunca na história houve um governo,
Deputado Edilázio, que tenha oferecido alimento diretamente para
essas pessoas. Está ali o restaurante popular entregando mais de 600
alimentos, Deputado Neto Evangelista. Foi uma obra grandiosa do
governo do Estado do Maranhão a construção do restaurante popular
no município de Pedreiras. Hoje esse restaurante está entregando
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alimentação para os desabrigados e nunca na história aconteceu isso,
então eu quero agradecer aqui ao Governador Flávio Dino, ao próprio
Deputado Neto Evangelista que outrora era secretário e atendeu a
nossa reivindicação, vindo em nosso gabinete. Muito obrigado, Neto
Evangelista, Governador Flávio Dino. Quero dizer que essas ajudas
têm que se intensificar. O governo do Estado do Maranhão vem
mandando alimentos e medicamentos à Força Estadual de Saúde em
Pedreiras e Trizidela do Vale, atendendo a população, reivindicação
nossa como também a questão do restaurante popular, Deputado Levi,
para que esse alimento fosse entregue diretamente aos dois municípios,
só se ocupando com a logística desse alimento. Então hoje é uma
junção de esforços, parceria governo do Estado do Maranhão e
prefeituras municipais. Aí, Deputado Roberto Costa, que entra o
senador para que o governo federal possa intensificar essa ajuda às
cidades de Pedreiras e Trizidela do Vale, como Bacabal e São Luís
Gonzaga que já estão com mais de 300 pessoas desabrigadas, para que
realmente essa ajuda, como Vossa Excelência colocou, que é
importantíssima, mas que isso possa ter uma efetivação mais rápida
porque não adianta essa ajuda chegar após a enchente. Outro assunto
que se deve chamar atenção é a questão da Barragem do Flores.
Deputado, tem uma empresa que está fazendo a manutenção dessa
barragem. Eles iam abrir as comportas da Barragem dos Flores sem
sequer conversar com os gestores municipais, nem com a população
para fazer uma prevenção e quando o Prefeito Fred Maia detectou que
essa comporta ia ser aberta, ligou para o DNOCS em Teresina, Deputado
Edivaldo Holanda. O DNOCS, lá em Teresina, nem sabia dessa
autorização e disse que isso não ia acontecer, era impossível abrir as
comportas da Barragem do Flores. E aí Teresina liga para Fortaleza,
para a matriz do DNOCS e lá já tinha uma autorização, um documento
autorizando o responsável lá da empresa, que foi contratada para dar
manutenção da Barragem do Flores, abrir. Olha o tamanho da
irresponsabilidade. Imaginemos nós aqui abrindo aquelas comportas
para tirar a pressão da parede, haja vista que faltava um metro e sessenta
ainda para sangrar pelo seu vertedouro e abrir as comportas sem avisar
os prefeitos, sem avisar a população, ia ser a maior catástrofe fluvial
que o estado do Maranhão ia registrar. E quando tivemos conhecimento
fomos à Barragem do Flores com os dois prefeitos, conversamos com
o responsável e ali, Deputado Eduardo Braide, ficou realmente que o
rapaz da empresa só abrisse as comportas depois da autorização dos
dois gestores. Porque, primeiro, ia conscientizar a população de
Pedreiras e Trizidela do Vale a realmente ele pegar seus pertences e já
deixar no ponto de serem retirados pelos carros da Defesa Civil. Segundo,
as pessoas faziam uma programação, que essa água no lugar de chegar
lá sem aviso, fizesse uma programação de que entrasse nas cidades, o
volume dessa água, que só depois de 24h ou 36h ia chegar à cidade de
Pedreiras, tivesse toda uma equipe programada para tirar essas pessoas
desabrigadas. E, terceiro, tinha todo um aparato nos locais que essas
pessoas iam ficar, realmente nesses abrigos, também já tivessem toda
uma estrutura para acomodá-las. Então isso sim foi toda uma
preocupação nossa, do Deputado Vinícius Louro, Prefeito Fred Maia,
Prefeito Antônio França, Defesa Civil municipais das duas cidades,
Corpo de Bombeiros e o Governador Flávio Dino, realmente se
preocupando, foi várias vezes, como o Vice-Governador Brandão foi,
o Marcos Pacheco que foi à cidade de Trizidela do Vale, a Gerência
Regional de Pedreiras, no nome da pessoa do Marcos Louro, se
preocupando ali presente e está, a todo o momento, dando total
assistência a esses dois municípios. Então são essas as minhas palavras,
Senhor Presidente, e muito obrigado.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA – Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) – Senhor Presidente, hoje comemoramos o Dia do Índio, dia

19 de abril, e gostaria de registrar a presença, no Plenário desta Casa,
da índia Edinária Guajajara, que é da Comissão Nacional das Mulheres
Indígenas do Brasil e também do Acampamento Indígena
Revolucionário. Então é um prazer tê-la aqui no Plenário desta Casa e
acho que é um justo registro que deve ser feito.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Senhor
Presidente, pela Ordem, rapidamente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA – Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (Questão de
Ordem) - Só para dar uma informação, que ontem como estive em
Brasília, nessa audiência com o ministro e acompanhando o Senador
João Alberto, até em função do discurso do Deputado Vinícius Louro,
que faz de forma muito apropriada essa reivindicação, nós também
estivemos com o Prefeito Fred Maia, de Trizidela, também com o
ministro. Porque sabemos que a situação dessas enchentes tem abalado
todo o Estado, mas Trizidela é uma cidade também que sofre muito
com essa situação e hoje é o maior número de desabrigados no Maranhão
e se concentram em Trizidela do Vale. Mas a nossa preocupação
também, com toda a região, também foi colocada, externada pelo
ministro, inclusive também na presença do prefeito e do Deputado
Victor Mendes que estava acompanhando também essa audiência.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA – Eu aconselharia a todos os deputados,
principalmente das regiões que estão com maior problema, com a
questão das enchentes que nós fizéssemos um documento e
enviássemos a todos os representantes da Bancada Federal e senadores
e aos ministros dessa área, para que pudéssemos ter um consenso nos
pedidos e nas informações que são dadas aqui neste Plenário.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA – Deputado Eduardo.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Aproveitar
este assunto tratado pelo Deputado Vinícius Louro, Deputado Roberto
Costa, Deputado Wellington do Curso, que também estão tomando à
frente, assim como V. Exa., eu gostaria de consultar a Mesa se já foi
encaminhado o pedido de informações ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado de um requerimento, de nossa autoria,
solicitando as ações do Comitê de Prevenção a Inundações e Enchentes,
cópia do mapeamento das áreas de riscos, assim também como Plano
de Contingência que o Governo do Estado deveria ter feito nesse
sentido. Foi um requerimento que foi aprovado pela Mesa Diretora,
salvo engano, na Sessão de segunda-feira, e eu gostaria só de consultar
a Mesa se já foi encaminhado oficialmente ao Excelentíssimo Senhor
Governador?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA – Eu vou consultar a Diretoria da Mesa e logo que
tiver informação lhe será transmitida. Eu quero aqui elogiar a questão
dos deputados, questão de enchentes e parabenizar o Dia do Índio e
também a representante indígena , que se encontra neste Plenário.
Deputado Carlinhos Florêncio, por cinco minutos, sem aparte.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados.
Realmente, as enchentes que afligem todo Maranhão é bastante
preocupante, a gente tem dados levantados de que vários municípios
já têm pessoas desabrigadas e principalmente no rio Mearim, onde
corta bastante cidades e cidades grandes, cidades que têm muita
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população ribeirinha e a gente sabe do trauma que isso tem causado,
principalmente à cidade de Trizidela do Vale, Pedreiras, São Luís
Gonzaga, ainda muito pouco, Bacabal aumentando agora nos últimos
dias, e assim, a nossa preocupação, em Bacabal, ela sempre teve uma
preocupação extrema com a população de Bacabal, no caso de Bacabal,
não houve nenhum caso em que a água entrou para que a casa seja
totalmente devastada para que a pessoa saísse de lá para os abrigos
que lá em Bacabal existe. Então assim, Bacabal, até a semana passada,
só tinha 67 famílias desabrigadas, hoje, o número é 137, o que realmente
já causa uma preocupação muito grande, estive também visitando todos
os abrigos da nossa cidade, onde a gente vê, que, claro, que a condição
de desabrigado é uma condição de desabrigado, mas que lá tem as
divisões entre desabrigados, onde eles montam a sua casa lá dentro
daqueles abrigos, onde tem médico dando assistência, hoje mesmo
Bacabal está com médico e a saúde bucal também trabalhando na
situação dos desabrigados e, com certeza, Bacabal está muito atenta a
essa situação, tanto é que todos os dias eu entro em contato com o
pessoal de Trizidela do Vale, de Pedreiras para saber como é que está
o nível, a situação da barragem também sob controle, e aí eu quero
parabenizar os colegas, ali de Pedreiras e Trizidela, o Fred, o Vinícius,
o Raimundo Louro com essa preocupação, buscando, sempre atento à
questão da Barragem de Flores, que a gente sabe que pode agravar
muito a situação dos desabrigados da nossa região. E, no mais, o
Deputado Roberto Costa fez uma referência à situação das nossas ruas
de Bacabal, é verdade. Bacabal, quando nós assumimos, o Governo Zé
Vieira assumiu, no ano passado, diante de uma situação jurídica
desgastante para o município, mas a prefeitura tem feito o seu papel e
tem feito o seu trabalho. Eu gostaria de lembrar aos colegas que Bacabal
com recursos próprios, só no ano passado, só no ano passado foram
feitos praticamente trinta quilômetros de asfalto na nossa cidade, a
revitalização da saúde dos hospitais de Bacabal, reforma e tudo
funcionando a pleno vapor. É lógico que Bacabal tem problemas. Bacabal
foi herdado numa situação calamitosa, gritante, onde 100% das ruas do
nosso município estavam com problema de infraestrutura. E
naturalmente não tem, não tem município nenhum no país que tenha
condição de revitalizar uma cidade daquele porte, daquele tamanho em
um ano de governo. Mas gostaria de lembrar os colegas que de novo,
mais uma vez agora, este ano as águas têm a mesma quantidade de
quilômetro de asfalto para Bacabal. Então veja bem, Bacabal elegeu
prioridade. Bacabal tem cumprido as suas prioridades. Infelizmente
com os recursos que Bacabal dispõe infelizmente não dá para se fazer
tudo dentro de um ano. Agora, sim, Bacabal sempre pediu ajuda àqueles
que fazem política na nossa cidade. Sempre, sempre nós pedimos
ajuda. Tanto é que o Zé Vieira, no primeiro ano de mandato, mandou,
e eu recebi no meu gabinete um ofício, a todos os deputados e senadores
que tiveram voto em Bacabal. Ele encaminhou a todos nós solicitando
ajuda para o nosso município. Sem dúvida nenhuma, os últimos quatro
anos de Bacabal foram avassaladores, foram terríveis, onde
desestruturou completamente o município, e nós temos problema. É
por isso que nós contamos, nós contamos com as emendas dos nossos
colegas. É isso o que nós gostaríamos. Nós precisamos das emendas
dos nossos colegas. Bacabal sempre teve o Senador João Alberto, que
tem as suas emendas e até hoje nós não recebemos nenhuma emenda.
Não recebemos do João Marcelo, enfim de todos aqueles que fazem
política de Bacabal. É claro que nós precisamos e nós estamos
precisando, nós estamos precisando. Foi criada a Frente Parlamentar
para a questão dos desabrigados. Uma ótima iniciativa a qual eu também
já assinei e quero fazer parte disso. A viagem do Deputado Roberto
Costa a Brasília, eu acredito que ele deveria ter estendido esse convite
a pessoas que também fazem política nas áreas ribeirinha, para que
pudéssemos todos nós estarmos lá junto com ele, reivindicando, assim
como nós temos feito junto ao Governo do Estado. Era isso que nós
gostaríamos que tivesse acontecido com a presidência dessa Comissão,
e eu também iria. E assim que soube assinei, assinei e gostaria que a
Casa informasse a todos os membros dessa Comissão, Vinícius Louro,
Carlinhos Florêncio, todos os deputados que têm interesse. A grande
maioria aqui tem interesse, porque realmente é uma situação de

calamidade. Foi falado aqui sobre uma festa na situação do aniversário
de Bacabal. Era uma festa que, quando foi licitada, quando foi feita
essa licitação, Bacabal ainda não tinha nem desabrigado, não tinha
motivo. Com apenas 80 desabrigados, a gente cancelou uma festa
grandiosa onde a população de Bacabal e a população de nossa região
esteve em peso. A maior festa que Bacabal já viu. E no outro dia teve
um show gospel de grande volume da população. Perguntem para a
população de Bacabal, perguntem para a população de Bacabal se eles
acharam bom ou não acharam aquele show, aquelas festas e as
confraternizações do aniversário de Bacabal. É claro que nós estamos
atentos e a prefeitura está atenta à situação dos desabrigados, tanto é
que até agora não teve nenhuma casa com danos materiais no sentido
de móveis, porque nós estamos sempre atentos e tirando sempre as
pessoas antes de acontecer a fatalidade da água entrar nas casas. Estamos
cuidando. O Prefeito Zé Vieira é um prefeito de responsabilidade,
sempre teve isso, agora nós gostaríamos de contar com a ajuda de
todos os deputados e senadores que foram votados na nossa cidade,
para recuperar aquela nossa infraestrutura porque, infelizmente, o
dinheiro da prefeitura não tem condições de fazer tudo em um ano,
mas já tem previsão para 30 quilômetros de asfalto este ano, assim
tiraremos a nossa cidade daquele caos que nós herdamos. Portanto,
Senhor Presidente, eu gostaria que V. Ex.ª colocasse uma posição na
Mesa, não pode haver nenhuma atividade dessa Frente Parlamentar,
pelo menos eu e os deputados, que têm seus municípios envolvidos,
fiquem sem conhecimento. Gostaria de ressaltar essa situação, não
gostaríamos que nenhum evento dessa comissão seja feito sem o convite
expresso de todos os deputados interessados nas pessoas desabrigadas
da nossa região. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, Deputado Wellington do Curso, uma questão de
ordem ao Deputado Carlinhos Florêncio. Além da Frente Parlamentar,
Deputado Carlinhos Florêncio, a Assembleia também aprovou, na
manhã de ontem, a criação da Comissão Especial. Hoje eu falei com o
Deputado Roberto Costa e tanto a comissão como a frente parlamentar
trabalham em consonância, trabalham em conjunto, portanto, estaremos
avisando a todos os deputados sobre todas as ações tanto da comissão
como da frente parlamentar.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Com a benevolência de V. Ex.ª, solicito a conferência de quórum, por
favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço que zere o painel. Senhoras e senhores deputados, quem
quiser confirmar a presença o painel já está liberado. Não há quórum
para deliberação, a Ordem do Dia fica transferida para a sessão de
segunda-feira. Requerimento à deliberação da Mesa. Convido o
Deputado Stênio Rezende para compor a Mesa. Requerimento n.º
169/2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso. (lê).
Indeferido.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, Questão de Ordem.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO – Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, mais uma vez, solicitar o posicionamento do Plenário
com relação a esse requerimento, mais uma vez, solicitar a benevolência
dos deputados com relação à transparência do Governo do Estado. Eu
peço ao Presidente que possa autorizar e recorrer ao Plenário, por
favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington, já fica incluído na Ordem do Dia da
Sessão de segunda-feira. Inclusão na Sessão Ordinária de segunda-
feira, 23 de abril: Requerimentos nº 171 e 172, Deputado Sérgio Frota;
173, de autoria do Deputado Bira do Pindaré e 175, de autoria do
Deputado Jota Pinto, além das outras matérias constantes na Ordem
do Dia de hoje.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Inscrito o Deputado Neto Evangelista, por trinta minutos,
com apartes.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, galeria, imprensa, internautas, todos que nos acompanham.
Senhor Presidente, três temas, dois, muito rápido para que eu possa
adentrar no ponto seguinte. Ontem, a Casa aprovou, Deputada Andréa,
uma Comissão Especial para acompanhamento do caso das enchentes,
há em andamento a criação de uma Frente Parlamentar. Nós temos as
comissões temáticas permanentes da Casa. Vamos tomar cuidado para
que a Assembleia Legislativa não crie diversos movimentos, e esses
movimentos fiquem na verdade sem ter funções, nós temos comissões
temáticas e nós temos uma Frente Parlamentar ampla, e na Frente
Parlamentar podem ser discutidos todos esses temas. Eu peço atenção
dos Senhores Deputados, das Senhoras Deputadas, da Mesa da Casa,
talvez isso, na verdade, seja até antirregimental, a Mesa inclusive tem
que discutir, Senhor Presidente, a respeito desse tema. O outro tema é
fazer um convite para todos os deputados, sociedade maranhense, na
sexta-feira, nós vamos receber aqui em São Luís o Presidente da Câmara
dos Deputados, Deputado Federal, Rodrigo Maia, em que as entidades
empresariais, a ACM, AME, CDL, FAEM, FAEMA, FECOMERCIO,
FIEMA E SINDUSCON estão oferecendo um encontro com o
presidente da Câmara dos Deputados para que seja debatido a respeito
das legislações, sobretudo, especialmente, nesse dia, no que diz respeito
aos interesses do nosso empresariado e no dia seguinte, no sábado pela
manhã, estaremos na cidade de Santa Inês, junto com a prefeita Vianey
Bringel, do Presidente do Democratas, aqui no estado, Deputado Federal
Juscelino Filho, os deputados estaduais democratas, eu faço questão
de citar um por um, Deputado Stênio Rezende, Deputado Paulo Neto,
Deputado Rogério Cafeteira, Deputado Antônio Pereira, e eu que vos
falo. Então, fica o convite para que nós possamos estar com o Presidente
da Câmara e pré-candidato à Presidência da República, na cidade de
Santa Inês, neste sábado. E o Presidente da Casa, obviamente, como
bom anfitrião, Presidente do Legislativo Estadual recebendo o nosso
Presidente do Legislativo Federal, na câmara baixa da Câmara dos
Deputados, mas, senhores deputados e senhoras deputadas, o tema
que me trouxe a esta tribuna diz respeito a um tema que chegou ao
nosso estado para ser tratado, que, no último dia 28, no dia, a bem da
verdade, no dia 28 de março de 2018 deste corrente ano, o sinal analógico
foi desligado na cidade de São Luís e em mais nove cidades do nosso
estado: São José de Ribamar, Raposa, Paço do Lumiar, Icatu, Rosário,
São Bento, Alcântara, Bacurituba e Bacabeira. O Governo Federal
promoveu uma licitação, em que uma associação sem fins lucrativos,
reunindo aí diversas operadoras, chamada “Seja Digital”, ganhou o
processo licitatório com duas missões. Uma de fazer o desligamento

do canal analógico e o outro de poder fornecer às famílias de baixa
renda, famílias com prioridade as que já sejam beneficiárias de programas
sociais, estejam inscritas no Cadastro Único, para que elas possam
receber um kit digital, para que tenham na sua casa o fornecimento do
sinal digital aqui do Maranhão. A gente sabe que no interior do nosso
estado muitas pessoas têm a antena parabólica e recebem o sinal oriundo
do Rio de Janeiro. Então é importante o movimento que nós possamos
estar atentos. E é por isso que eu fiz uma indicação para a Secretaria do
Desenvolvimento Social, destinado ao Secretário Francisco de Oliveira
Júnior, no sentido que o Governo do Maranhão possa chamar esta
empresa, sentar, dialogar e criar os mecanismos para que possa terminar
a entrega dos kits digitais. Foram entregues duzentos e quatro mil
quites. E da meta ainda faltam quase noventa mil quites a serem
entregues. Então encaminhei esta indicação para o Secretário do
Desenvolvimento Social do Estado, pedir uma reunião com a Secretaria
para que possa criar essas estratégias e as pessoas que ainda faltam
receber, para se ter uma ideia, em São Luís ainda faltam mais de 60 mil
famílias receber o kit digital do Governo Federal. Em São José de
Ribamar mais de dez mil. Em Paço do Lumiar mais de cinco mil e assim
nas outras cidades que aqui eu citei. Então é importante que a sociedade
maranhense, sobretudo as pessoas que já estão inscritas no Cadastro
Único, possam procurar o Centro de Referência de Assistência Social,
o CRAS, para que seja refeito o seu cadastro. É importante, de dois em
dois fazer o recadastramento, para que possa ter direito a receber o kit
digital que será muito em breve informado, volto a esta tribuna para
informar a forma com que esses quase 90 mil kits para quase 90 mil
famílias ainda serão entregues. Então vamos trabalhar incansavelmente
para que a gente dê o direito para todas as famílias de baixa renda do
Maranhão ter um kit de digital e possa ter uma televisão, um sinal de
televisão de qualidade na sua casa. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão. Deputado Fábio Braga, por cinco minutos, com
apartes. Deputado Andréa.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Tempo da
Liderança depois, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fábio, V. Exa. está inscrito por cinco minutos, com
apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados,
imprensa, todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV
Assembleia. Eu fiz um pronunciamento agora pouco, e falei da questão
da Suzano de Imperatriz, da região do Baixo Parnaíba e Urbanos Santos,
onde olho investimentos. Houve vários e vários deputados que me
antecederam e alguns outros que falaram hoje, falaram durante a semana
sobre a questão das enchentes, das cheias dos rios. Subo a esta tribuna
primeiro com a preocupação da população do estado do Maranhão,
principalmente essa que foi afetada pelo alto índice pluviométrico das
últimas semanas. Há uma preocupação muito grande com as casas
invadidas pelas águas, com as ruas que foram invadidas, deixando
pessoas desabrigadas, pessoas que moram perto dos leitos, dos córregos
e rios, principalmente na região onde há uma quantidade dessa população
atingida, mas nós temos um sem número de pessoas que, por conta
desse fator climático, por conta da quantidade de água que ocasionou a
enchente nos rios, nos córregos, nos riachos e igarapés que são afetados.
Eu cito o caso aqui, por exemplo, da minha cidade de Vargem Grande.
A sede do município não é cortada por nenhum rio, mas boa parte da
zona rural é por córregos, por riachos que afetaram sensivelmente a
questão do ir e vir do cidadão, principalmente do estudante, do
professor, do agente de saúde, do funcionário público que tinha que se
deslocar até a zona rural para prestar algum serviço. As estradas foram
completamente alagadas, algumas desapareceram, viraram leitos de
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córregos de rios e isso afetou também essas populações por conta do
isolamento que foi ocasionado nesse período de chuva, fazendo com
que estradas e pontes tivessem sido danificadas nesses últimos dias, o
mesmo aconteceu em Nina Rodrigues, o mesmo acontece em algumas
regiões. E quero aqui lembrar mais uma preocupação, por conta da
qual eu tenho sido cada vez mais cobrado, que é a preocupação com a
MA-006 que liga Balsas a Alto Parnaíba, passando pela cidade de
Tasso Fragoso, a mais conhecida, a nossa Tassinho. Nesse período,
ocorre um problema sério com aquela comunidade em questão de
deslocamento, principalmente para um centro mais avançado na área
de educação, na área de saúde, na área de prestação de serviço, que é o
deslocamento até a cidade de Balsas e a também Imperatriz por essa
via de acesso. Essa via de acesso não só é importante para o
deslocamento das comunidades, mas o deslocamento também das
pessoas que fazem negócio na região do Matopiba, na região da produção
de grãos que também faz limites com o estado do Piauí. Daí a minha
preocupação em saber que essas enchentes provocam cada vez mais,
na já tão danificada rodovia, aumenta ainda mais, porque está sendo
transportado o grão por essa rodovia, está sendo o transporte humano,
as necessidades de saúde e educação por essa rodovia. Então, a minha
preocupação não é só com essas pessoas desabrigadas. Repito, existem
pessoas desabrigadas em toda a região de Pedreiras, Trizidela do Vale
e Bacabal. Existe toda uma preocupação com aquela região que, ano
após anos, tem essa dificuldade quando se aumenta a quantidade de
água, principalmente no leito da bacia desses rios. Minha preocupação
também foi, é e será na questão da Barragem do Flores, que conheci e
que vi, que estive no local reivindicando pedindo aos órgãos,
principalmente ao DNOCS, para que se recuperasse a engrenagem que
faz com que as comportas da barragem sejam facilmente manuseadas
para situações como essa, por situações como essa que estamos
passando. A preocupação aqui que vi do Deputado Vinícius Louro,
que me acompanhou, que esteve comigo na Barragem do Flores. Tenho
preocupação também com a Barragem do Bacanga aqui, que estive com
o Deputado Eduardo Braide, com as comunidades, com órgãos e com
os representantes da SINFRA no sentido de que aquela barragem tivesse
um funcionamento adequado, perfeito e fizesse o papel para que ela
foi projetada, na época. Nós estivemos in loco, fizemos reivindicação,
estivemos com os engenheiros mostrando a engrenagem, fizemos com
que em um curto prazo de tempo eles fizessem a entrega e os reparos
necessários para aquela barragem. Tenho, portanto, essa preocupação
com várias e várias regiões do estado do Maranhão...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Deputado
Fábio Braga, Vossa Excelência está falando no tempo do Bloco ou
tempo da Liderança?

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA - Do Bloco,
Deputado Eduardo.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Assim que
possível me conceda um aparte?

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA - Concedido o
aparte, Deputado Eduardo.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (aparte) -
Eu quero aqui dar o meu testemunho do empenho de Vossa Excelência
à frente da Comissão de Obras, não só no período que exerceu a
Presidência, mas como membro em todas as vezes que esta Casa
solicitou, não por meio do Deputado Eduardo Braide, mas de qualquer
deputado, Vossa Excelência sempre esteve à disposição e sempre
participou efetivamente de todas as vistorias. E em relação a essa
vistoria que V. Ex.ª faz menção, que é a vistoria da Barragem do Bacanga,
realmente foram muito importantes as vistorias que fizemos lá, as
visitas técnicas que lá fizemos, V. Exa. viu o andamento da obra e como
passou a ter outro ritmo depois do trabalho da Comissão de Obras da
Assembleia e sabe que a Barragem do Bacanga, além de tudo ali na

região, serve para prevenir as inundações também daquela região mais
baixa ali. Então quero aqui parabenizar V. Exa. e dar o meu testemunho
da dedicação e empenho que V. Exa. tem como membro e quando
assumiu a Presidência da Comissão de Obras e Serviços Públicos desta
Casa.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA – Deputado
Eduardo Braide, e mais ainda, nós estivemos lá, acho que não era do
conhecimento nosso e foi mostrado pelos técnicos, que a necessidade
da barragem funcionar adequadamente é por conta, principalmente
nesse período em que há uma quantidade maior de chuva, que se desloca
água das várias e várias nascentes que existem na região, por conta
também do asfaltamento de boa parte de uma área lá que faz com que
o subsolo não consiga fazer o adequado funcionamento, que é quando
a água cai e ela possa se infiltrar na água, e por conta do asfalto, do
calçamento, das estradas, das rodovias faz com que essa água se
desloque para a barragem, o não funcionamento dela era um perigo
para aquelas comunidades geralmente ali, como da Areinha, Bairro de
Fátima e adjacências, para inundações e que foi mostrado para a gente
que o não funcionamento adequado ocasionaria nesse problema. Assim
como também da Barragem do Flores foi nos mostrado que a contenção
de água, a contenção de uma quantidade imensa que faz com que seja
uma das maiores áreas inundadas daquela região, possa conter as
enchentes do rio e faça com que não chegue essa água por completo às
regiões de Bacabal, Trizidela e Pedreiras. Portanto, queria aqui mostrar
a todos essa necessidade da gente e todos da comunidade, técnicos, o
pessoal do governo municipal, do governo estadual, do governo federal,
para que se possa reparar num curto prazo de tempo e no futuro
prevenir essa questão de enchente, principalmente essas que são
corriqueiras, que sempre, anos após anos, e isso eu digo que é um ciclo
de mais ou menos 10 anos em que temos os processos de La Nina, El
Nino, que fazem com que a questão dos oceanos, principalmente do
Pacífico e do Atlântico, que tenham essa quantidade de água localizada
em uma determinada região, em uma determinada faixa do hemisfério
para que se tenha essa necessidade de sabermos que a questão climática
é algo previsível, é algo que nós podemos prevenir, é algo que nós
podemos tornar cada vez menos problemática para as populações
mais necessitadas e aquelas que vivem às margens dessas bacias
hidrográficas. Portanto, Senhor Presidente, era isto que eu tinha.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Bira do Pindaré, ainda pelo Bloco Unidos pelo
Maranhão, por cinco minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, eu pedi esse tempo
do Bloco para registrar o nosso repúdio a um evento que foi
propagandeado, aqui em São Luís e no Maranhão, que apresenta como
título: “Os falsos mártires da teologia da libertação”, e coloca a imagem
da Irmã Dorothy e do Padre Josimo, um evento que aconteceria na
Universidade Ceuma, e essa divulgação circulou nas redes sociais da
maneira mais absurda possível, atacando violentamente a memória
daqueles que lutam, daqueles que sonham em transformar a realidade
do Maranhão e do Brasil e do mundo, atacando pessoas que são
símbolos de uma luta real, concreta, e que pagaram com as próprias
vidas para manter as suas convicções. A história de Padre Josimo e a
história de irmã Dorothy são histórias conhecida pelo Brasil e pelo
mundo e, infelizmente, a gente tem que conviver com manifestações
deploráveis como essa, e, por essa razão, eu estou nesta Tribuna para
repudiar, nem sei quem são os autores, não conheço e não faço a menor
ideia, mas, certamente, são pessoas que desejam e que se alinham com
o fascismo e por essa razão é que não podemos silenciar diante de tais
aberrações, porque é uma aberração e pra mim, em particular, que tem
uma trajetória vinculada às pastorais sociais da igreja, desde a minha
adolescência na pastoral da juventude, me envolvendo em tantas lutas
sociais no Maranhão, ter que ver uma manifestação como essa é
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realmente de entristecer e de se lamentar. Por sorte o CEUMA, de
imediato, emitiu uma nota que eu faço questão aqui de lê-la, pelo
menos parcialmente, onde diz: A Universidade CEUMA repudia toda
ou qualquer manifestação contrária aos direitos humanos ao exercício
da cidadania, com respeito a memória de luta social e ambiental do
nosso país. Uma nota que desautoriza o uso da marca da instituição
em relação a esse tipo de evento. O Padre Josimo foi morto aqui no
Maranhão. Vivia na cidade de Imperatriz. Foi vítima da pistolagem. A
Irmã Dorothy, da mesma forma, perseguida e vítima da pistolagem. E
aí vêm pessoas que se alinham a esse pensamento de direita,
conservador, ultrapassado, retrógrado e que ataca a memória de uma
luta, de história, de todo um ideário que é representado pela irmã
Dorothy e também pelo padre Josimo. Nós não podemos ouvir uma
manifestação como essa e ficar em silêncio. Nós temos que reagir e é
essa nossa atitude neste momento. Eu sei que o debate político no
Brasil está acirrado. No Brasil e no mundo, a direita se levantou. A
direita não tem mais vergonha de dizer que é de direita. Porque até
outro tempo quem era de direita ficava envergonhado de dizer que era
de direita, não assumia esse papel. Agora não. Agora existe uma legião
que ocupa os mais diferentes espaços da sociedade brasileira e mundial
que faz questão de dizer que é de direita, que defende as piores
atrocidades representadas em símbolos como Hitler, que liberou o
nazismo. O maior líder da história da direita mundial: Hitler. Essa é a
referência deles e querem atacar as nossas referências. Pessoas dignas,
honestas, que lutaram bravamente, que dedicaram suas vidas. Porque a
maior prova de amor que pode existir de um ser humano é a doação de
sua própria vida e foi o que essas pessoas fizeram. E aí vêm uns
imbecis, uns idiotas e expressam posições como essa. Com todo
respeito. Mas realmente é muito difícil a gente ouvir manifestações
como essa sem expressar nossa indignação. É lamentável. Deputado
Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (aparte) – Deputado
Bira, V. Ex.ª traz um tema que tem sido muito debatido nesses últimos
dois dias nas redes sociais e que é importante ter uma manifestação
aqui deste Parlamento. A sua voz muito bem nos representa quando V.
Ex.ª diz que esse ato fascista, travestido de palestra, nada mais é do
que tentar desmoralizar grandes líderes como a irmã Dorothy, que foi
assassinada em 1995, em Anapu do Pará, e o Padre Josimo, também
assassinado em 86, na cidade de Imperatriz, com um crime de grande
repercussão, não só em nível estadual, como em nível nacional. Dois
bravos lutadores, cristãos que lutavam em favor dos oprimidos e contra
a oligarquia latifundiária estabelecida no estado do Pará e no estado do
Maranhão. Esses confrontos se davam em grande medida por acesso a
terras griladas, tanto na região do Pará como na região do Maranhão.
Nós temos conhecimento da quantidade de terras da União griladas em
mãos de latifundiários no estado do Maranhão. Essa luta vem de muitos
anos e é acirrada no estado do Maranhão, desde a década de 80, e
continua vitimando muito trabalhadores e muitas lideranças, como a
Irmã Dorothy, como o Padre Josimo. Além de não poder ser esquecida,
é importante que tenha manifestação como a sua, como a nossa,
repudiando atos como esse que, mesmo nós reconhecendo o direito à
livre manifestação de pensamento que está lá na Constituição Federal,
mas a mesma Constituição Federal não admite ato de terrorismo, ato
fascista, que é o que essas pessoas que estão promovendo essas pseudo-
palestras estão fazendo. Então isso é o acirramento do ódio que está
estabelecido hoje na sociedade brasileira e que nós temos que repudiar
com veemência. Vossa Excelência foi feliz e sua história também de
luta em favor dos oprimidos, em favor da classe trabalhadora com um
gesto de indignação fez Vossa Excelência trazer esse tema para cá, para
este plenário, que tem todo o meu apoio. Acho que devemos ir além,
acho que este Plenário deve repudiar atitudes extremas como essa para
que a gente não permitir que novas atitudes como essa se repitam.
Muito obrigado pelo aparte.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Muito
obrigado, Deputado Inácio. Só para concluir e dizer, Deputado Inácio,

que o sentimento que está por trás de manifestações como essa é o
mesmo sentimento que levou ao assassinato de Chico Mendes, por
exemplo, que é uma referência mundial em defesa do meio ambiente e
é o mesmo sentimento que está por trás do assassinato brutal da
Marielle, que perdeu a vida há poucos dias, é esse sentimento fascista,
nojento e que, infelizmente, tem pessoas que estão sendo vítimas
desse preconceito, dessa desinformação, dessa ignorância que existe
hoje em parcelas, em parcela considerável da sociedade brasileira, da
sociedade mundial. Eu acho que o grande escritor italiano Umberto
Eco, ele realmente tinha razão, quando ele disse antes de falecer que as
redes sociais deram voz a uma legião de imbecis, que de alguma forma
sempre existiram, mas agora todos falam. E falam entre si e se encontram
e se identificam um com os outros e eles descobrem que não estão sós.
De maneira que é lamentável esse acontecimento. Parabenizo a
Universidade CEUMA pela reação imediata e, mais uma vez, afirmo
que atitudes como essa é um desserviço para a memória daqueles que
sonham, que lutam e que continuam bravamente dedicando as suas
vidas pelo que há de melhor no ser humano, naquilo que é bom, naquilo
que é belo e naquilo que é justo. E não vamos aceitar, em nenhuma
hipótese, que essas manifestações se proliferem e simplesmente
silenciar diante desse tipo de manifestação. A nossa luta vai prosseguir.
Viva, Irmã Dorothy e viva Padre Josimo e viva a luta do povo brasileiro.
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputada Andréa, V. Ex.ª havia pedido pela liderança, mas
agora já é o Bloco de Oposição. V. Ex.ª vai mesmo pela liderança?
Bloco Parlamentar de Oposição, Deputado Roberto Costa, por seis
minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, galeria, imprensa.
Senhor Presidente, subo a essa tribuna, mais uma vez, até de forma
assustada com o discurso do Deputado Carlinhos Florêncio aqui nesta
tribuna. Eu até gostaria que o Deputado Carlinhos estivesse aqui para
que ele pudesse também rebater. Acho que dá tempo inclusive de ele
vir do gabinete para cá. Quando Carlinhos Florêncio tenta defender o
indefensável, ele gagueja, gagueja, gagueja e não fala nada. Ele falar que
em Bacabal, semana passada, não tinha desabrigado, é porque o
Deputado Carlinhos Florêncio não conhece Bacabal, não conhece o
povo de Bacabal e não anda na cidade. Chegou o Deputado Carlinhos
Florêncio. O Deputado Carlinhos Florêncio dizer que os desabrigados,
uma hora não tem desabrigado, tem hora que a água não invadiu a casa
das pessoas em Bacabal. Eu vou levar o Deputado Carlinhos Florêncio
lá na prainha. Deputado, o Deputado Vinícius está dizendo que ele
teve que passar por dentro d’água, mas o Deputado Carlinhos Florêncio
não sabe, o Deputado Carlinhos Florêncio não conhece Bacabal. O
Deputado Carlinhos Florêncio dizer que não invadiu a casa de ninguém
em Bacabal é porque ele não anda na Trizidela, ele não anda no presídio.
E ele sobe na tribuna para justificar esse medo terrível que eles têm de
Zé Vieira. Ele foi no Correão, como eu fui, e ele viu a situação de
abandono que aquelas pessoas estão lá, os depoimentos das pessoas
não terem água potável, não ter água para tomar banho, não ter colchão,
não ter médico, não ter remédio. Será que ele não olhou os vídeos que
circulam em Bacabal, nos blogs de Bacabal? Será que ele não olhou nos
telejornais, na TV Mirante que mostrou toda situação de abandono em
Bacabal? Será que o Deputado Carlinhos Florêncio ainda quer justificar
aquela situação de abandono da cidade? Você vai no bairro da Areia é
buraco e lama. Você vai na Trizidela é água, buraco, lama e falta de
postos de saúde. Você vai na Vila São João é buraco e lama. Por onde
você anda na cidade de Bacabal é só buraco e lama e quer dizer que a
responsabilidade é do Deputado Roberto Costa, é do Senador João
Alberto? Ele disse muito bem, de forma clara: “Ah, que o Zé Vieira
pegou um buraco na cidade”. Ele só esqueceu de dizer que o buraco que
ele pegou foi do Zé Alberto, e que o Carlinhos Florêncio, o Zé Vieira e
o Zé Alberto estavam no mesmo palanque da eleição. Esqueceu de
falar. O grande problema do Deputado Carlinhos Florêncio, eu acho, é
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que acha que o povo de Bacabal tem que viver como vive lá na fazenda
Tremedal dele, lá em Parnarama, tratado como escravo. O povo de
Bacabal, Deputado Carlinhos, não é escravo. O povo de Bacabal merece
respeito. O senhor defende às vezes a prefeitura, mas o senhor tem
que justificar que o senhor defende a prefeitura por que o hospital
materno que mata as nossas crianças, é de sua propriedade, que o
senhor ganha dinheiro com aquele aluguel. Que o senhor ganha dinheiro
com o aluguel do SAMU em Bacabal. Aí tem que defender, tem que
subir nessa tribuna e defender Zé Vieira. Defender o povo não defende.
Dizer que não havia desabrigados, semana passada em Bacabal?
Justificar um show de um milhão de reais, enquanto as pessoas não
tinha um colchão, um copo de água para beber dentro do Correião, por
falta da Prefeitura não dar o suporte. Querer justificar o Senador João
Alberto para colocar Emenda? Emenda para quê? Para desviar, como
eles desviam com o dinheiro da educação? Fizeram uma licitação de
três milhões de reais, para limpar fossa das escolas. Três milhões de
reais. Fizeram uma licitação para podar as árvores da cidade, Deputado
Vinícius Louro, de quase um milhão de reais. Quem é que não sabe
como são os esquemas daquela prefeitura? Eu botei Emenda minha
paga pelo Governo do Estado. Está aqui o Deputado Neto Evangelista,
mas eu botei a emenda, diga-se de passagem, com a ajuda do Deputado
Neto quando foi Secretário de Ação Social, para se criar, se construir a
Fazenda Esperança em Bacabal, para tratar dos dependentes químicos.
Porque a minha preocupação em Bacabal não é com os filhos dos
poderosos, daqueles que estão saqueando a prefeitura e deixando a
população completamente abandonada. Todo dia, Deputado Vinícius,
morre criança no Materno, todos os dias. E só a dor de uma família que
perde uma criança sabe o que elas estão passando. Todos os dias em
que se vai ao Socorrão, hospital da prefeitura, não tem médico e quando
tem não tem medicação. Manda ir aos postos de saúde daquela cidade
para ver o que é que tem, se tem médico, se tem medicação nos postos
de saúde. Agora, para o Deputado Carlinhos Florêncio está muito bem.
O filho é Vice-Prefeito. Ele tem os contratos de hospital, de SAMU e
de outros órgãos. Tem uma parte da prefeitura, fica muito fácil. Agora
o povo de Bacabal, Presidente, vive num sofrimento só. E suba na
tribuna para dizer que eu estou mentindo aqui em alguma coisa, porque
toda a documentação eu tenho e mostro e já deixei claro. Agora, como
eu estou dizendo, o povo de Bacabal não é escravo. O povo de Bacabal
não vive dentro de curral de fazenda para ser tratado da forma que
estão tratando. Quer defender? Quer justificar? Faça. Mas, antes de
qualquer coisa, lembre-se da verdadeira situação que o povo de Bacabal
vive. E não subir nessa tribuna aqui para atacar ao Senador João Alberto,
o Deputado Federal João Marcelo, porque não botaram emenda, emenda
para quê? Para desviar como fazem com o dinheiro da prefeitura? A
única coisa que tem lá ele esqueceu de dizer. Ele não diz que foi feita foi
pelo Governo do Estado. O asfalto quem botou lá foi o Governo do
Estado, porque da prefeitura nada se tem. Ontem mesmo - não sei se
ele olhou - o Conselho Tutelar, que é um órgão fundamental na vida da
cidade, porque defende aquelas crianças que vivem em área de risco,
aquelas crianças vulneráveis, foi fechado. As conselheiras tutelares
ontem na reportagem da Mirante, porque não tem o mínimo de apoio.
Agora como não são as crianças deles, aí tudo pode acontecer com as
nossas crianças da cidade. Então quando subir nessa tribuna para
defender o Zé Vieira, querer defender a dona Patrícia para justificar
esse apoio, suba. Agora não venha dizer que o povo não está sofrendo,
não venha dizer nessa tribuna que não tem enchente dentro daquela
cidade, que água não invadiu casas. E dizer que a prefeitura botou
caminhão. Diga-me qual foi o caminhão que a prefeitura botou para
tirar qualquer família? Quem estava botando eram os vereadores, o
Venâncio lá na Trizidela. Nem água tem dentro dos abrigos. Não sou eu
que estou dizendo, foi o depoimento das pessoas que vivem hoje,
estão necessitando naquele abrigo. Então, Senhor Presidente, para
encerrar, eu fico triste com essa situação. Não pela defesa que o
Deputado Carlinhos faz do seu Zé Vieira e de dona Patrícia. Agora em
ele dizer que o povo de Bacabal não está sofrendo com essa situação
toda, em ele dizer que não existia desabrigado semana passada. Quer
defender, defenda, agora não esqueça que, se o senhor é deputado, se

eu sou deputado, nós devemos muito ao povo de Bacabal. Esse povo,
deputado, que nós não podemos abandonar. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO –
Senhor Presidente, eu fui citado e gostaria de usar o Tempo da Liderança
do meu bloco na tribuna.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Liderança do Bloco, mas após o pronunciamento da
Deputada Andréa, que já estava inscrita pelo Bloco Parlamentar de
Oposição, pela liderança do Bloco de Oposição. Deputada Andréa,
por seis minutos, cinco minutos.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria,
imprensa. Ontem eu fiz o pronunciamento do caso Mariano e já circula
a informação de que a carta-denúncia do Mariano foi autenticada pelas
irmãs em depoimento à polícia de Teresina. Assim como também temos
a informação, a confirmação da autoria da primeira carta através de um
dos advogados, o Zé Carlos, em entrevista em programa de rádio, para
quem o Mariano de fato entregou o manuscrito. Como eu falei, ontem
sabemos que nessa carta o Governador Flávio Dino é claramente citado
e a maneira dele se defender é dizendo que a carta é inventada, que são
reportagens e fotos fraudadas, mentiras. Essa é a maneira de defender
esse escândalo em que ele está envolvido. Ele deve estar se perguntando
como vai sair dele. O fato é que ele não vai sair, ele vai entrar cada vez
mais porque ele está dentro, ele é a cabeça disso tudo que aconteceu. E
muito outros são citados também nesse esquema escandaloso. Eu dou
o exemplo aqui do Luís Júnior, que eu alertei inclusive o Flávio Dino
quando ele nomeou o Luís Júnior como gestor da rede estadual de
saúde, o mesmo que assaltou, e eu falei aqui na época, a Prefeitura de
Coroatá com o Luiz da Movelar, nos anos de 2008 a 2012. Mesmo
assim, ele nomeou o Luís Júnior que está em prisão domiciliar e precisa
ter cuidado para não acontecer com ele o mesmo que aconteceu com o
Mariano, quando querem descarregar a culpa somente nos funcionários.
E voltando ao Luís Júnior, ele foi condenado pelo TCE a devolver mais
de sete milhões ao Município em apenas um ano de gestão julgada.
Ainda faltam sete anos de contas para serem julgadas, ou seja, o que
ainda vai aparecer pela frente? E foi essa pessoa que ele colocou na
Secretaria de Saúde. Então como está na carta, ele é sócio, parceiro e
operador com Mariano e pode falar o que fez para se livrar da cadeia.
Vamos aguardar os acontecimentos. Outro fato estarrecedor são aqueles
narrados por Mariano de uso de recursos desviados da Saúde para agir
pontualmente nos municípios em que o governador tinha interesse na
eleição municipal, como em Coroatá, comprando até ar-condicionado,
fazendo pagamentos e outros absurdos com recursos da Saúde
transferidos para a sua conta pessoal e usados de forma irregular.
Então imaginem o que não saiu da conta de Mariano para compra de
votos, apoio a vereadores e tantas outras ilegalidades. E esses fatos,
como bem demonstrou o blogueiro Luís Pablo, contaram com a
participação direta e presencial de Flávio Dino. Por isso é necessária
uma investigação do Superior Tribunal de Justiça para pegar a cabeça
da cobra, não adianta só o corpo. E para finalizar, quero ressaltar que
a degradação da política no Governo Flávio Dino chegou a patamares
nunca vistos, como exemplifico o comportamento do ex-deputado e
ex-secretário Marcelo Tavares. Renegou o próprio tio, verdadeiro pai
dele optando por abandoná-lo para permanecer no governo com a
garantia de ser eleito, deixando José Reinaldo ser humilhado sem uma
palavra a seu favor. E o pior, adotou as práticas corruptas dos
comunistas, como se comprova na carta do médico, utilizando recursos
da Saúde do povo para pagar exames de seus familiares. Vejam só,
Marcelo Tavares utilizou recursos da Saúde, do povo, para pagar exames
de seus familiares. É o fundo do poço, é uma vergonha o que está
acontecendo no Maranhão. Obrigada a todos.
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O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Senhor

Presidente, tempo da Liderança do Bloco.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – O tempo da liderança, Deputado Bira, foi solicitado
anteriormente pelo Deputado Carlinhos Florêncio, que fará neste
momento o uso da palavra.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de
Ordem) – Questão de Ordem, Senhor Presidente. Eu, como líder
parlamentar democrático, se o deputado Carlinhos Florêncio solicitar
o tempo do Bloco, está cedido já para que continue na tribuna.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
é natural que o Deputado Roberto Costa, que gerava uma expectativa
muito grande de se eleger a prefeito de Bacabal, jamais pensou e ele
alardeava pelos quatro cantos aqui no Maranhão, aqui na Assembleia,
que já era o prefeito eleito de Bacabal, é natural que ele tenha essa
mágoa por não ter conseguido esse intento de se tornar o prefeito da
nossa querida Bacabal. O deputado subir à tribuna para dizer que eu
não conheço Bacabal, até acho que é uma brincadeira, porque nasci ali,
me criei ali, passei um tempo estudando fora, voltei para lá, me casei,
criei meus filhos e, graças a Deus, alguns deles também voltaram porque
também trabalham no sentido de viabilizar que a nossa cidade se torne
cada vez mais uma cidade melhor. Por isso acredito no projeto do Zé
Vieira, acredito no projeto político do nosso grupo. O Deputado
Roberto Costa disse que o ex-Prefeito José Alberto estava no nosso
palanque. Ele não estava em nosso palanque. O grupo que deu
sustentação à campanha do Zé Vieira, o grupo dele estava, mas ele não
subiu nenhuma vez em nosso palanque. Gostaria de lembrar ao
Deputado Roberto Costa, que foi uma articulação do grupo político
dele que levou o Zé Alberto até a Prefeitura Municipal de Bacabal, foi
uma articulação e a gente tem que parabenizar o senador, porque ele
realmente é muito hábil em articulação e com o poder que ele tem de ser
senador, ter um filho deputado federal, ter deputado estadual dentro
do seu grupo, ele tem esse poder de articulação muito grande no sentido
e que viabilizou naquele momento a eleição e foi uma surpresa muito
grande para todo Bacabal quando o Zé Vieira perdeu aquela eleição
com uma margem até grande de voto com a força do grupo político do
senador João Alberto, o qual ele deu sustentação até a eleição de
deputado estadual, porque na eleição de deputado estadual, aquela
votação que V. Exas.. sabem que o deputado Roberto Costa teve, nada
mais é do que foi o grupo da Prefeitura. O grupo da Prefeitura apoiava
o Roberto Costa em Bacabal e o prefeito Zé Alberto apoiou, inclusive,
inclusive, na casa do irmão do nosso ex-prefeito Zé Alberto era um
comitê eleitoral de V. Exa., você não pode de maneira nenhuma cuspir
no prato que comeu. E até aquele momento quando V. Exa. vislumbrou
a possibilidade de ser prefeito de Bacabal, V. Exa. deu apoio completo
e integral àquele desastre. E é claro, eu sempre digo que o João Alberto
ele articula, ele fez isso com o Lisboa e depois ele fez isso com o Zé
Alberto, ele articula, ganha a eleição, mas ele trata de matar, o fruto de
Bacabal está naquela problemática todinha nada mais é do que o
abandono do grupo do senador João Alberto e aí eu incluo aqui o
deputado Roberto Costa de total abandono à nossa cidade, porque ele
não bota emenda para Bacabal ele não bota emenda para Bacabal,
Presidente, ele não bota emenda para Bacabal, mas não é por conta que
é o Zé Vieira não, não é não porque ele fez isso nos dois últimos
mandatos de apoiadores dele ele também nunca botou emenda para
Bacabal, ele nunca tratou de ajudar Bacabal, a única coisa que aconteceu
em Bacabal nada mais foi do que o Roberto Costa quando comandava
o DETRAN de Bacabal fez um convênio para pintura, seiscentos e
poucos mil reais na época realmente um verdadeiro escândalo aquela
situação daquele convênio lá em Bacabal, então o deputado Roberto
Costa quer botar palavra em minha boca, o deputado quer botar palavra
em minha boca, eu jamais disse que Bacabal não tinha desabrigados, e
jamais disse que Bacabal não tinha casa alagada, jamais disse isso. Eu

disse aqui na tribuna de que a água não pegou de surpresa a população
de Bacabal, porque nós estamos a tentos, Bacabal esta atenta, a Defesa
Civil, a Prefeitura de Bacabal está atenta ao que está acontecendo, não
pegou ninguém desinformado e desorientado, nós tiramos as famílias
antes que a casa fosse alagada, portanto tem danos materiais nos móveis
e nas roupas e enfim do que está acontecendo. Então é natural, é
natural de que é essa a nossa preocupação, não tem nenhum lugar do
mundo, do Brasil e do mundo em que a condição de desabrigados seja
condição de cinco estrelas, de maneira nenhuma, muito embora o povo
mereça isso, mas o povo, o povo está sendo bem cuidado, dizer que
não tem médico que não tem remédio, dizer que Bacabal gastou um
milhão no show, eu renuncio o meu mandato, se ele provar aqui que foi
gasto um milhão no show em Bacabal, eu renuncio o meu mandato, eu
renuncio o meu mandato, se ele gastou, se ele mostrar provando aqui
que gastou um milhão. A população de Bacabal também gosta de festa.
Sessenta desabrigados naquele momento que Bacabal tinha era
completamente permissível que se fizesse o show, que se fizessem as
comemorações de aniversário de Bacabal. Afinal de contas Bacabal se
aproxima de cem anos. Como é que não vai fazer uma festa em Bacabal
com sessenta desabrigados? Hoje aconteceu, acabei de receber o
relatório de hoje: são 137 famílias desabrigadas. Temos três abrigos
devidamente cuidados, sendo cuidados pela prefeitura. O que nós
queremos mesmo, senhoras deputadas e senhores deputados, o que
nós queremos mesmo é a contribuição dos nossos. Quem faz política
em Bacabal tem que contribuir. Eu botei um milhão de emenda para o
asfalto de Bacabal, porque eu sei que lá está precisando. Eu sei que nos
últimos oito anos, aliás o Senador João Alberto sempre esteve à frente
dos últimos prefeitos de Bacabal, sempre comandando, mandando e
desmandando. A minha relação com o prefeito Zé Vieira é uma relação
de respeito, é uma relação de gratidão. Porque foi ele que me ajudou e
me orientou na minha carreira política. C que eu não vou ter gratidão
nessa situação? Eu não sou carregador de mala, não. A minha relação
com o prefeito Zé Vieira é de amizade, é de cordialidade. eu não sou
carregador de mala, não. Eu sempre tive as minhas posições. Tanto é
que, na última eleição, o Zé Vieira lançou a sua esposa, Patrícia, candidata
a deputada estadual. Mas eu também não fugi. Eu fui para cima. Eu fui
para a luta, subi meus votos. Eu subi de vigésimo sexto para o décimo
sexto, o deputado mais votado. Significa que eu trabalhei, que eu
contribui, que eu ajudei por onde eu passei. Disse mais: três milhões -
três milhões. Bacabal tem 157 escolas, Deputado, municipais. Essa
licitação, eu boto de novo o meu mandato em jogo se V. Exa. provar
documentalmente que gastou três milhões nas licitações. Eu também
renuncio o meu mandato. Eu renuncio o meu mandato. V. Exa., nas
redes sociais, diz que Bacabal tinha 700 famílias desabrigadas. É defesa
civil, Deputado. Então só aqui citei três oportunidades em que V. Exa.
subiu à tribuna e não falou a verdade, três. Mas entendo, Deputado.
Eu entendo porque V. Exa. gostaria mesmo era de ser o prefeito de
Bacabal. Aliás, todo mundo aqui na Assembleia, quando eu dizia que V.
Exa. ia perder a eleição, todo mundo dizia: Não, o homem ganhou. As
pesquisas ai são imbatíveis, não sei o quê, não sei o quê... Gente isso
é fogo de palha. Vocês vão ver, nessa eleição em Bacabal, se a
popularidade do Zé Vieira não vai reverter a votação de deputado
estadual lá em Bacabal. Vocês vão ver. Nós vamos ter essa oportunidade,
porque eu sou a candidato à reeleição, e V. Exa. também é. Então nós
vamos ver agora nessa eleição. Se fazer uma festa com 67 desabrigados,
fazer uma grande festa como foi feita. Bacabal se aproxima de 100
anos. E aprove Deus que Zé Vieira vai estar à frente dessa festa de 100
anos, ali, sim, depois de quatro anos trabalhados com recuperação. V.
Exa. também disse que não tem dinheiro do município de Bacabal, que
foi o Governo do Estado que fez. O Governo do Estado fez e ele é
muito bem-vindo. Em 2015, o governo do Estado fez 10 quilômetros
de asfalto em Bacabal e, em 2016, fez cinco quilômetros de asfalto em
Bacabal, mas, em 2017, toda a execução asfáltica feita no nosso
município, deputado, foi feita com recursos próprios. Eu até dava um
alerta para o prefeito: “Prefeito, cuidado. O caixa do município é
delicado”. E V. Ex.ª dizer que em nenhum momento...
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

ZÉ INÁCIO – Deputado Carlinhos, por favor, conclua.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO –
Dizer que, em nenhum momento, foi executado asfalto em Bacabal?
Diante dessa situação, Senhor Presidente, é claro que nós gostaríamos
de contar com a ajuda do governo estadual, do governo federal, porque
estar desabrigado é uma situação realmente muito constrangedora para
aquelas pessoas que estão ali, mas infelizmente são catástrofes da
natureza, isso não se repete ao longo dos anos e Bacabal está lá e a
responsabilidade da prefeitura, do prefeito jamais deixará de ser
executada. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Pela Liderança do Bloco Parlamentar Independente,
Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem direito a
apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia e que Deus seja louvado. Quero
cumprimentar nossos amigos que estão na galeria, amigo Marivaldo lá
do Parque Vitória. Cumprimentar também a Edinária Guajajara, que é
da Comissão Nacional das Mulheres Indígenas do Brasil e do
Acampamento Indígena Revolucionário. Cumprimentar também o
Raimundo Guajajara, presidente do Conselho Supremo dos Índios
Cacique Grajaú. Estão aqui também na Assembleia Legislativa. Senhor
Presidente, quero trazer à memória a ocupação por parte dos índios na
Assembleia Legislativa no Estado do Maranhão. Por que eu quero
trazer à memória? Porque, ao trazer à memória, hoje, dia 19 de abril,
Dia do Índio, os índios estiveram acampados na Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. Ao acamparem na Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, vieram a esta Casa e se acorrentaram na galeria
com o único objetivo de solicitar do governo do Estado do Maranhão
apoio e atenção para as políticas públicas nas áreas indígenas. O que
nós observamos hoje, dia 19 de abril de 2018, três anos depois, é que
os índios ocuparam a galeria desta Casa, se acorrentaram nesta Casa,
mas nada ou quase nada foi feito. Deputado Zé Inácio, V. Exª era o
presidente da Comissão de Direitos Humanos desta Casa, eu era o
vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, nós travamos
debates e discussões em defesa dos índios, nós conquistamos a
confiança dos índios e conseguimos negociar para desocupar a galeria
desta Casa. Nós empenhamos a nossa palavra em nome do governo do
Estado, em nome do Secretário de Articulação Política, mas nada foi
feito. Desmoralizaram V. Ex.ª. Desmoralizaram o Deputado Wellington.
E nada foi feito. Deputado Zé Inácio, hoje é 19 de abril, Dia do Índio,
relembro que estivemos na OAB, o senhor como Presidente da Comissão
de Direitos Humanos, Deputado Eduardo Braide, Deputado Wellington
do Curso. E o Governo do Estado se comprometeu para a construção
de escolas na área indígena, contratação de diretores, de vigilantes e
merendeiras, reativação do Conselho Indígena, curso de formação
continuidade de professores indígenas, curso profissionalizante para
os indígenas que terminaram o ensino médio, reconhecimento das
escolas indígenas, construção do ginásio poliesportivo, habitação e
construção de casas populares, implantação de agricultura familiar e
combate à fome, assentamento na Secretaria Estadual de Igualdade
Racial, dentre outros. Sabe o que foi feito? Nada ou quase nada. Um
desrespeito total aos índios do Maranhão. O Governo do Estado, no
dia 13 de dezembro de 2016, fez uma postagem dizendo que iria, pelo
programa Escola Digna, estar sendo construídas 02 escolas de 04 salas
no município de Jenipapo dos Vieiras. Eu já tive informação de que
foram construídas, mas não foram reformadas. E já tem ordem de
serviço para a construção de outras 04 e previsão de construção de 50
escolas dignas, 54 escolas dignas na região de Grajaú, Jenipapo dos
Vieiras, Arame, 54 escolas dignas em terras indígenas, em 2018. Até

agora construíram 04, não inauguraram ainda. Deputado Zé Inácio,
tudo o que foi falado lá na OAB com a presença do Procurador Juraci
Guimarães, representante da FUNAI, Secretário Márcio Jerry,
Deputado Eduardo Braide, Deputado Wellington do Curso, nada foi
feito. Hoje em respeito aos índios vamos representar na Procuradoria,
no Ministério Público Federal e ao Procurador Juraci, mostrar para ele
que na presença dele foi firmado compromisso e nada ou quase nada
foi feito em defesa dos índios. É esse o governo da mudança. Nos
últimos 10 dias, fala-se da Saúde, desvio de recurso público na Saúde,
mas a população quer saber quando é que vão devolver os R$ 18
milhões desviados na Saúde, no Governo Flávio Dino. A população
quer saber quando vão devolver os R$ 18 milhões desviados do recurso
público da Saúde, no Maranhão. Se é transparente, se tem transparência
e se não tem problema, por que não assinam a CPI para investigar os
desvios de recurso público na Saúde do Estado do Maranhão? Alguns
estão defendendo o governo, alguns estão defendendo o Flávio Dino,
eu estou defendendo a população, estou defendendo o povo, estou
defendendo a Saúde pública de qualidade. Chega de corrupção, chega
de desvio do recurso público. E a população quer saber quando vão
devolver os R$ 18 milhões surrupiados, usados das mais diversas
formas, mamando nas tetas do governo, se utilizando do dinheiro
público para se locupletar, para se beneficiar? E a população pergunta:
quando vão devolver? Senhoras e senhores, lembrem-se que quando eu
falei em CPI no ano passado nós tínhamos uma denúncia e eu espero
ainda a criação dessa CPI porque nós temos denúncia que este dinheiro
que é sacado na boca do caixa inclusive, era levado para o Palácio dos
Leões. Senhoras e senhores, nós temos uma denúncia gravíssima na
saúde do Estado do Maranhão e, graças à Polícia Federal que faz um
trabalho sério, toda essa roubalheira veio à tona, todo esse caos na
saúde veio à tona, parabéns à Polícia Federal e, mais uma vez, a
população do Estado do Maranhão quer saber quando vão devolver os
18 milhões surrupiados, roubados na saúde no governo Flávio Dino.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Bloco Parlamentar Democrático, deputado Vinícius,
pela Liderança, cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Senhor Presidente, enquanto o deputado Vinícius
Louro não ocupa a tribuna é só fazer um registro de um amigo nosso
lutador, batalhador, lá na cidade de Carolina, que é o presidente do
Sindicato dos Servidores Públicos municipais, já estivemos em três
audiências públicas na cidade de Carolina e fazer o registro o nosso
amigo Jorge Luís, que é professor, que é funcionário público na cidade
de Carolina e presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de
Carolina. Que Deus abençoe e seja bem-vindo à Casa do Povo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Registro feito, deputado Wellington, Com a palavra, o
deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Senhor
Presidente, só uma Questão de Ordem. Eu estou falando pelo Bloco ou
pela Liderança?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – V. Ex.ª que define. Pelo Bloco só 6 minutos, é um
minuto a mais somente. Tempo dos Blocos.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, depois de tantos embates
aqui nesta tribuna, a gente escutando os deputados, cada um brigando
por sua cidade, que é a Cidade de Bacabal, mas hoje eu vim aqui,
Deputado Wellington do Curso, V. Ex.ª que vem tanto aqui a esta
Tribuna para falar do Governo Flávio Dino, eu venho aqui também
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falar do Governo Flávio Dino, Deputado Wellington do Curso, eu
venho falar que o Governador Flávio Dino inaugurou agora, nessa
segunda-feira, na cidade de São Luiz Gonzaga, um Farol do Saber, um
Farol que estava abandonado, uma obra importantíssima que traz a
educação para os nossos jovens, para as nossas crianças e lá nós
estivemos com o Secretário Felipe Camarão, com toda a equipe da
SEDUC, que, Deputado Neto Evangelista, que esteve lá na cidade de
São Luiz Gonzaga realmente trabalhando em prol daquele povo. Eu
fico feliz e quero aqui parabenizar esse secretário, que é o Felipe
Camarão, pelo seu trabalho, pelo seu empenho incansável na luta de
melhorar a educação do nosso Estado porque a gente vê um secretário
que se desloca numa noite para inaugurar uma obra e no outro dia já
está na cidade de Peritoró onde foi entregue uma Escola Digna no
povoado Mendonça, no município de Peritoró. Para quem não lembra,
esse povoado Mendonça, Deputado Neto Evangelista, foi o povoado
da criança, do menino Cauã, que foi para Fátima Bernardes, esteve no
Jornal da Globo. E lá, naquele momento, ele pedindo que o sonho dele
era estudar numa escola realmente que desse total apoio, conforto,
comodidade, uma escola digna. E essa é a palavra que o Governo do
Estado do Maranhão, o Governador Flávio Dino tem adotado nas
escolas que estão sendo construídas e reformadas, que são escolas
dignas. E hoje nós podemos constatar que no povoado Mendonça, na
cidade de Peritoró, tem uma escola digna que o Governador Flávio
Dino construiu naquela localidade. Uma localidade esquecida, uma
localidade pequena, distante, mas tem a mão amiga do poder do Estado
do Maranhão. E aí a gente fica muito feliz, Deputada Valéria Macedo,
porque a gente pode ver o nosso Governador Flávio Dino, o Filipe
Camarão inaugurando várias escolas, várias obras como ele tem feito
em todo o estado do Maranhão, em todo o estado do Maranhão, diga-
se de passagem, isso independente de prefeito A, prefeito B, ou C.
Não, está trabalhando em prol da população e principalmente da
população mais carente, da população mais humilde, que realmente
precisa dessa mão amiga do Estado. Então, Senhor Presidente, eu fico
muito feliz de fazer parte dessas duas inaugurações onde foi um pedido
do Deputado Vinícius Louro, do Prefeito Júnior, da cidade de São Luís
Gonzaga. E ali também nós pedimos, além das Escolas Dignas, porque
serão reformadas todas as escolas do município de São Luís Gonzaga,
a questão do Mais Asfalto já foi solicitado. Estamos só aguardando as
águas cessarem para começar o Mais Asfalto na cidade de São Luís
Gonzaga. Como também a compra do Hospital municipal para aquela
cidade foi uma promessa do Governador Flávio Dino através de nossas
reivindicações junto ao Governo do Estado. E em Peritoró quero
agradecer também ao Governador Flávio Dino pela questão da
implantação do Mais Asfalto. Já são quatro Escolas Dignas entregues,
ou serão entregues no município de Peritoró, como agora sábado será
entregue o mercado do povoado Independência, também no município
de Peritoró. Um pedido, também uma requisição do Deputado Vinícius
Louro, do Deputado Fábio Braga, que também atua lá junto com o
Prefeito Padre Josias. E isso é importante, a união de forças para
trazer qualidade de vida à população. Eram essas minhas palavras,
Senhor Presidente, muito obrigado.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Deputada Valéria Macedo, por 10 minutos, com direito
a apartes.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Deputado Roberto Costa, por 10 minutos, com direito
a apartes.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Deputado Carlinhos Florêncio, por 10 minutos, com
direito a apartes.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Como definido por mim, eu declaro a Sessão encerrada.

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

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

Neto.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio
Pereira, Bira do Pindaré, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor
Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz,
Jota Pinto, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Nina Melo, Othelino
Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Raimundo Cutrim, Rigo
Teles, Sousa Neto, Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os
Senhores Deputados: Alexandre Almeida, Cabo Campos, Fábio
Macedo, Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Neto Evangelista,
Rafael Leitoa, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Stênio
Rezende, Valéria Macedo e Vinícius Louro. O Presidente declarou
aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da
Ata da Sessão anterior e do Expediente que foi encaminhado à
publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos  Deputados: Júnior
Verde, Edivaldo Holanda, Antônio Pereira, Professor Marco Aurélio,
Wellington do Curso e Fábio Braga. Não havendo mais oradores inscritos
no Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, o Projeto
de Lei nº 076/2018, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda, que
dispõe sobre a instituição do “Dia Estadual do Jovem Cristão
Assembleiano” e suspendeu os trabalhos para que a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania emitisse o respectivo parecer.
Reabertos os trabalhos, o Deputado Glalbert Cutrim, Presidente da
CCJC informou que o Projeto foi aprovado na Comissão, sendo desta
forma submetido à deliberação do Plenário, que o aprovou em seus
turnos regimentais, encaminhado-o à sanção governamental. Em seguida,
foram aprovados os Requerimentos nºs: 153/2018, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, solicitando que seja constituída uma
Comissão Especial para, no prazo de 120 dias, acompanhar a
problemática das enchentes para a prevenção e assistência imediata
nos municípios maranhenses; 165/2018, de autoria do Deputado
Eduardo Braide, para que seja realizada Sessão Solene no dia 17 de
maio de 2018, para homenagear o Bumba-Meu-Boi do Maranhão e
166/2018, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim, solicitando a
realização de uma Sessão Solene para entrega do título de Cidadão
Maranhense ao Senhor Marco Antônio Coêlho Lara, no dia 02 de
agosto do ano em curso.  Os Requerimentos nºs: 151 e 152/2018, de
autoria do Deputado Sérgio Frota foram transferidos devido à ausência
do autor. Submetido à deliberação da Mesa, foi indeferido o
Requerimento nº 161/2018, de autoria da Deputada Andréa Murad,
solicitando que o Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio
Dino, envie cópia dos comprovantes com os gastos da viagem que
realizou para a Cidade de Curitiba em visita política. A autora recorreu
da decisão da Mesa e este Requerimento ficou incluído na Ordem do
Dia da próxima Sessão Ordinária. Em seguida, a Mesa deferiu o
Requerimento nº 163/2018, de autoria da Deputada Valéria Macedo,
solicitando que seja abonada sua falta na Sessão Legislativa do dia 04
de abril de 2018, em vista da sua participação no “Fórum da Mulher
Vereadora no Estado do Maranhão”, no Auditório Neiva Moreira,
nesta Assembleia Legislativa. Na forma do Regimento Interno, foi
incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão os Requerimentos nºs:
167/2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide; 168/2018, de
autoria da Deputada Valéria Macedo; 169/2018, de autoria do Deputado
Wellington do Curso e 170/2018, de autoria do Deputado Bira do
Pindaré. No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se a
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Deputada Andréa Murad. No tempo dos Partidos e Blocos o Deputado
Professor Marco Aurélio usou a Tribuna pela Liderança do Governo,
pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão e pela Liderança deste
Bloco. A Deputada Andréa Murad falou pelo Bloco Parlamentar de
Oposição e o Deputado Bira do Pindaré falou pelo Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão. As demais agremiações declinaram do tempo
a elas reservado. Não havendo oradores inscritos no Expediente Final
e nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado o presente
Resumo, que lido e aprovado será devidamente assinado. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
19 de abril de 2018.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº  446 / 18

  A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº163/18, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 18 de abril do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária do dia  04 de
abril/18, da Dep. Valéria Macedo, tendo em vista a mesma encontrar-
se participando no “Fórum da Mulher Vereadora no Estado do
Maranhão” representando esta Casa.

Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 19 de

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

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 437/2018

   A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO   MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e
tendo em vista o que consta do Processo nº 1074/2018-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º DESINCORPORAR, a pedido, o tempo de serviço
prestado pela servidora VILMA VEIGA BRUZACA, matrícula nº
345777, à Prefeitura Municipal de São Luís, no período de 01.06.1979
a 31.03.1987, que perfazem 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 03 (três)
dias, registrado na Certidão nº 547/07 e incorporado através da
Resolução Administrativa nº 1311/2007.

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

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 12 de abril

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 24/04/2018 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 08h30min
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE

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

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

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

04- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 069/2018, de autoria
do Senhor Deputado Fernando Furtado, que Estabelece o Padrão de
Identidade e as características do processo de elaboração da
Tiquira do Maranhão e dá outras providências - RELATOR
DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

05- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 053/2018, de autoria
do Senhor Deputado Welington do Curso, que Dispõe sobre a
obrigatoriedade de cobertura de locais públicos ou privados onde
ficam depositados ou estacionados veículos e motocicletas
apreendidos em virtude de lei e dá outras providencias- RELATOR
DEPUTADO  GLALBERT CUTRIM;

06- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 077/2018, de autoria
do Senhor Deputado Sergio Frota, que Considera de Utilidade
Pública Estadual a Associação Obras Sociais Frei Antônio
Sinibaldi, no Município de São Luís, Estado do Maranhão -
RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

07- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 075/2018, de autoria
do Senhor Deputado Marco Aurélio, que Considera de Utilidade
Pública o Centro de Assistência Profissionalizante ao Amputado
e Deficiente Físico de Imperatriz, no Município de Imperatriz,
Estado do Maranhão - RELATOR DEPUTADO GLALBERT
CUTRIM;

08- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 073/2018, de autoria
do Senhor Deputado Cabo Campos, que Considera Patrimônio
Cultural Imaterial do Maranhão a Banda de Música João Carlos
Dias Nazaré da Polícia Militar do Maranhão - RELATOR
DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

09- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 072/2018, de autoria
do Senhor Deputado Cabo Campos, que Institui o “Dia Estadual do
Círculo de Oração”, e dá outras providências - RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

10- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 071/2018, de autoria
do Senhor Deputado Fernando Furtado, que Declara de Utilidade
Pública a Associação dos Analistas Judiciários do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, no Município de São Luís, Estado
do Maranhão - RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

11- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 065/2018, de autoria
do Senhor Deputado Edivaldo Holanda, que Faculta à Administração
Estadual a instituição de Programas de Estágio nos finais de
semana - RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

12- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 041/2018, de autoria
do Senhor Deputado Bira do Pindaré, que Altera o art. 1º, da Lei nº
10.286, de 21 de julho de 2015, que dispõe sobre o Programa
Estadual “Cidadão do Mundo”, adequando-a a Lei nº 12.852, de
05 de agosto de 2013, que estabelece o Estatuto da Juventude -
RELATOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO;

13- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 070/2018, de autoria
do Senhor Deputado Fernando Furtado, que Estabelece o padrão de
identidade e as características do processo de elaboração da
Cachaça do Maranhão, e dá outras providências - RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

14- MOÇÃO Nº 004/2018, de autoria da Senhora Deputada
Valéria Macêdo, que Envia “Mensagem de Apelo”, ao Ministro de
Estado dos Direitos Humanos, Gustavo do Vale Rocha - RELATOR
DEPUTADO MARCO AURÉLIO;
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Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo

Franklim”, em 18 de abril de 2018. Máneton Antunes de Macêdo -
Diretor Legislativo

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL, DO ANO  DE
2018,  ÀS  10 HORAS E 30 MIUNUTOS,  NO PLENÁRIO
DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – PRESIDENTE
MARCO AURÉLIO
ANTÔNIO PEREIRA
EDUARDO BRAIDE
CARLINHOS FLORÊNCIO
EDILÁZIO JÚNIOR (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 076/

2018  – DISPÕE sobre a Instituição do “Dia Estadual do Jovem Cristão
Assembleiano” e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado EDIVALDO HOLANDA
RELATORIA:  Deputado  GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  19  de Abril de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO  DE 2018,  ÀS  8
HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM -  PRESIDENTE
MARCO AURÉLIO
ANTÕNIO PEREIRA
EDUARDO BRAIDE
CÉSAR PIRES
ROGÉRIO CAFETEIRA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 084/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº

030/2018 - (MENSAGEM  GOV. Nº 009/2018) –AUTORIZA o Poder
Executivo a celebrar contrato de concessão de uso onerosa de área de
terras e edificações do denominado “Parque Independência”, localizado
no Município de São Luís e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, na forma do texto

original, nos termos do Voto do Relator.
PARECER Nº 085/2018 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 270/2018 -– (MENSAGEM  GOV. Nº 008/2018) – ALTERA a Lei

nº 7.936, de 14  de julho  de 2003, que CRIA o Fundo Estadual para
Habitação e Desenvolvimento Urbano, e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO  por maioria, na forma do Projeto de

Lei de Conversão nº 004/2018, nos termos do Voto do Relator, contra
os votos dos senhores Deputados Eduardo Braide e César Pires.

PARECER Nº 117/2018 – Emitido ao  PROJETO DE
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 022/2018 – CONCEDE o Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor MURILO ANDRADE DE
OLIVEIRA, Secretário de Estado de Administração Penitenciária..

AUTORIA: Deputado OTHELINO NETO
RELATORIA: Deputado ROGÉRIO CAFETEIRA
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, na forma de

SUBSTITUTIVO, nos termos do Voto do Relator.
PARECER Nº 124/2018 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

062/2018 – CONSIDERA de Utilidade Pública a Associação do Centro
Cultural Recreativo Sambeneditense-CECRESBE, com sede e foro no
Município de São Benedito do Rio Preto-Ma.

AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: Pela PREJUDICABILIDADE, nos termos do

inciso I, do art. 169, do Regimento Interno, nos termos do Voto do
Relator.

PARECER Nº 125/2018 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº
233/2015  - DISPÕE sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos, e
dá outras providências.

AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, na forma de

SUBSTITUTIVO, nos termos do Voto do Relator.
PARECER Nº 129/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

316/2017 – DETERMINA constar em editais de licitações para
aquisição ou locação de novas viaturas policiais e de condução de
presos a especificação de para-brisas blindados.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: REJEITADO  por maioria, nos termos do Voto do

Relator,  contra os votos dos senhores Deputados Eduardo Braide e
César Pires.

PARECER Nº 130/2018 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº
055/2018 – DISPÕE sobre a obrigatoriedade de contratação de
bombeiros civis, no âmbito do Estado do Maranhão, por
estabelecimentos onde haja grande circulação de pessoas e dá outras
providências.

AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: REJEITADO  por maioria, nos termos do Voto do

Relator,  contra os votos dos senhores Deputados Eduardo Braide e
César Pires.

PARECER Nº 131/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
015/2018 – INSTITUI a Política Estadual de Prevenção Social à
Criminalidade.

AUTORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, na forma de

SUBSTITUTIVO, nos termos do Voto do Relator.
PARECER Nº 132/2018 – Emitido ao   PROJETO DE LEI Nº

033/2018 – DISPÕE sobre a criação da “Central de Apoio  ao Idoso.”
AUTORIA: Deputado EDIVALDO HOLANDA
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: REJEITADO  por maioria, nos termos do Voto do

Relator,  contra o voto do senhor Deputado Eduardo Braide.
PARECER Nº 134/2018 – Emitido à MENSAGEM  GOV. Nº

020/2018 – VETO TOTAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 236/
2017, que DISPÕE sobre a obrigatoriedade da realização de vistoria
anual, com emissão de laudo técnico para utilização de brinquedos em
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parques infantis de educação infantil ou ensino fundamental público
ou privado, parques públicos de diversão, clubes, condomínios hotéis
e similares e dá outras providências, de iniciativa do Deputado
EDUARDO BRAIDE.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLAUBERT CUTRIM
DECISÃO: Por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Total,

nos termos do Voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado
Eduardo Braide.

PARECER Nº 136/2018 – Emitido à MENSAGEM  GOV. Nº
025/2018 – VETO TOTAL aposto  ao PROJETO DE LEI Nº 053/
2017, que INSTITUI no âmbito do Estado do Maranhão, o Cadastro
para Bloqueio de Propaganda, de iniciativa do Deputado  RAFAEL
LEITOA.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto

Total, nos termos do Voto do Relator.
PARECER Nº 138/2018 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

067/2018 – INSTITUI o Dia do Analista Judiciciário da Justiça Estadual,
a ser comemorado anualmente, em todo o Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 19 de abril de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM
CONJUNTO COM A COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS
HUMANOS E DAS MINORIAS, REALIZADA AOS 17 DIAS DO
MÊS DE ABRIL DO ANO  DE 2018,  ÀS  8 HORAS E 30 MINUTOS,
NA SALA DAS COMISSÕES  DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – PRESIDENTE
MARCO AURÉLIO
ANTÕNIO PEREIRA
EDUARDO BRAIDE
CÉSAR PIRES
WELLINGTON DO CURSO
RAFAEL LEITOA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 108/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

048/2018 – INSTITUI o Programa de Atendimento Integral à Mulher
em Situação de Violência Doméstica e Familiar.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ROGÉRIO CAFETEIRA
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, na forma de

SUBSTITUTIVO,  nos termos do Voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 19 de abril de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇOES DE TRABALHO, REALIZADA AOS 18
DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2018, ÀS  08:30 HORAS,
NO PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA
ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
JUNIOR VERDE - PRESIDENTE
EDSON ARAUJO – VICE PRESIDENTE
EDIVALDO HOLANDA
FÁBIO BRAGA
MARCO AURELIO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 001/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI

ORDINARIA Nº 032/2018, de autoria do Poder Executivo, que Altera
a Lei Estadual nº 9.664, de 17 de julho de 2012, que dispõe sobre o
Plano Geral de Carreiras e Cargos dos Servidores da Administração
Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual - PGCE
e revoga dispositivos da Lei Estadual nº 9.299 de 23 de novembro de
2010, que dispõe sobre a criação de cargos efetivos das Carreiras de
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, de
Planejamento e Orçamento e de Finanças e Controle, no âmbito do
Poder Executivo Estadual.

AUTORIA:   PODER EXECUTIVO
RELATOR:  Deputado JUNIOR VERDE
DECISÃO: APROVADO, por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 23 de abril de 2018.

NADJA FERREIRA DA SILVA
Secretária da Comissão

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0628/2018-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788,
de 09 de agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio
de 2010 e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO
a inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, caput, inciso II c/c
artigo 13, inciso, VI, da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta
e emissão da Nota de Empenho com a empresa M V DOS SANTOS
TREINAMENTOS EPP (G D CURSOS) para a realização do curso
“Capacitação em Pregão Presencial e Eletrônico com Ênfase no Sistema
Comprasnet”, ministrado pelo professor o Sr. Alexandre Ciro, a ser
realizado nos dias  16 a 18 de maio de 2018, nesta Assembleia
Legislativa do Estado do MA, no valor total de R$ 39.320,00 (trinta
e nove mil trezentos e vinte reais), visando proporcionar a melhoria
na qualidade das técnicas e procedimentos em busca de maiores e
melhores resultados dos profissionais na execução dos serviços
prestados neste Poder. Determino a publicação do Ato na imprensa
oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia,
consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº 8.666/93.DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO,
SÃO LUÍS- MA,  19  DE  ABRIL DE 2018. Deputado Othelino
Nova Alves Neto-Presidente da ALEMA
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P O R T A R I A   Nº 285/2018

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do
processo administrativo nº 0662/2018-ALEMA,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores KAMYLLA DIAS

MAGALHAES, Assistente Técnico Legislativo, matrícula nº 1603901
e TARCISIO ALMEIDA ARAUJO, Procurador Geral, matrícula nº
1639608, ambos lotados na Procuradoria Geral, para atuarem,
respectivamente, como Gestor e Substituto da Ordem de Serviço de nº
01/2018-PGA que se  celebram, Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão e Empresa G.S.BRAGA-ME., que tem por objeto aquisição
de assinatura do programa Plenum Online Corporativo,  conforme
determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e Art. 67
da Lei nº 8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 18
de abril de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
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P O R T A R I A   Nº 277/2018

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o que consta do Processo nº 1632/2018-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º CONCEDER ao servidor MATHEUS NOBRE
COSTA,   ocupante do cargo de Assistente Legislativo Administrativo,
Especialidade Agente Legislativo, Classe A, Nível 2, matrícula nº
1630094, afastamento sem prejuízo da remuneração para realizar estudo
no exterior (cidade de Madri – Espanha), pelo período de 03 (três)
meses com fundamento no Art. 153, I, alínea a e b, da Lei nº 6.107 de
27 de  julho de 1994 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado do Maranhão).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação,
com efeitos à partir do dia 18/05 a 18/08/2018.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 17
de abril de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
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