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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11/05/2017 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE
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1. PARTIDO VERDE .....................................................06 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO.........08 MINUTOS
3. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO......32 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE.........08 MINUTOS
5. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............06 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11.05.2017 – QUINTA-FEIRA

I – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

1. REQUERIMENTO N º 327/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, APÓS
OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, SR. FELIPE
CAMARÃO, SOLICITANDO QUE ENCAMINHE OS
ENDEREÇOS DAS 303 ESCOLAS QUE SERÃO CONSTRUÍDAS
ATÉ O FINAL DE 2018 NO MARANHÃO, DE ACORDO COM A
PROPAGANDA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO.
SOLICITA-SE, AINDA, QUE SEJA INFORMADO QUANTAS
DESSAS ESCOLAS JÁ FORAM ENTREGUES, BEM COMO O
LOCAL DE FUNCIONAMENTO. – INDEFERIDO PELA MESA,
O AUTOR RECORREU AO PLENÁRIO DA DECISÃO
CONFORME O ARTIGO 159 DO REGIMENTO INTERNO.

2. REQUERIMENTO N º 328/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, APÓS
OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, SR. FELIPE
CAMARÃO, SOLICITANDO INFORMAÇÕES QUANTO AOS
ENDEREÇOS DAS 574 ESCOLAS REFORMADAS OU QUE
ESTEJAM EM PROCESSO DE REFORMA COM PRAZO DE
CONCLUSÃO ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2017, DE ACORDO COM
A PROPAGANDA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO. SOLICITA-SE, AINDA, QUE SEJA
ESPECIFICADO O TIPO DE REFORMA QUE FOI/ESTÁ SENDO
REALIZADA. - INDEFERIDO PELA MESA, O AUTOR
RECORREU AO PLENÁRIO DA DECISÃO CONFORME O
ARTIGO 159 DO REGIMENTO INTERNO.

3. REQUERIMENTO Nº 334/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, APÓS
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES AO JURISTA TARCISIO VIEIRA DE
CARVALHO NETO, PARABENIZANDO-O PELA SUA POSSE
COMO MINISTRO EFETIVO DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL (TSE) OCORRIDO NO DIA 09 DE  MAIO DE 2017
PARA O BIÊNIO 2017-2019.

4. REQUERIMENTO Nº 335/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, APÓS
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES AO DELEGADO JOÃO MARCELINO
ALVES DO NASCIMENTO NETTO, PARABENIZANDO-O,
PELA NOMEAÇÃO DE DELEGADO NO MINICÍPIO DE
PARAIBANO.

5. REQUERIMENTO Nº 336/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, APÓS
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES AO DELEGADO FÁBIO BRITO DO
AMARAL, PARABENIZANDO-O, PELA NOMEAÇÃO DE
DELEGADO NO MINICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA.

6. REQUERIMENTO Nº 337/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, APÓS
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES AO DELEGADO FRANCISCO SALES
TAVEIRA DE OLIVEIRA, PARABENIZANDO-O, PELA
NOMEAÇÃO DE DELEGADO NO MINICÍPIO DE SÃO JOÃO
DOS PATOS

7. REQUERIMENTO Nº 338/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA, PELA PASSAGEM DE SEU
151º (CENTÉSIMO QUINQUAGÉSIMO PRIMEIRO)
ANIVERSÁRIO, COMPLETADOS NO DIA 19 DE MAIO DO ANO
EM CURSO, DANDO CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, RUBENS SUSSUMU
OGASAWARA E AO PRESIDENTE DA CÂMARA DE
VEREADORES.

8. REQUERIMENTO Nº 339/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE NOVA IORQUE, PELA PASSAGEM DE SEU 112º
(CENTÉSIMO DÉCIMO SEGUNDO) ANIVERSÁRIO,
COMPLETADOS NO DIA 11 DE MAIO DO ANO EM CURSO,
DANDO CIÊNCIA A EXCELENTÍSSIMA SENHORA PREFEITA
MUNICIPAL, MAYRA RIBEIRO GUIMARÃES E AO
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES.

9. REQUERIMENTO Nº 340/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CAJAPIÓ, PELA PASSAGEM DE SEU 30º
(TRIGÉSIMO) ANIVERSÁRIO, COMPLETADOS NO DIA 11 DE
MAIO DO ANO EM CURSO, DANDO CIÊNCIA AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL,
MARCONE PINHEIRO MARQUES E AO PRESIDENTE DA
CÂMARA DE VEREADORES.

II - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

10.REQUERIMENTO N º 341/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, APÓS
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DA
SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 27 DO MÊS DE ABRIL
DO CORRENTE ANO, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NO
PARLAMENTO AMAZÔNICO, NA CIDADE DE IMPERATRIZ
(MA).

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 11/05/2017 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA  1  ª  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 107/17. De autoria do Senhor

deputado Eduardo Braide, que considra de Utilidade Pública, a
Associação Comunitária e Esportiva Amigos do Projeto Alcance do
Lima Verde, Safira  adjacentes com sede e foro na Rua da manga – 24,
nº07 Município de Paço do Lumiar, neste Estado.

2. PROJETO DE LEI Nº 108/17, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública a
Associação Assistencial, Esportiva e Cultural “MANCHA
TRICOLOR”, com sede e foro na Unidade 103, Quadra 06, Casa 11,
Cidade Operária, Município de São Luis, neste Estado.

3. PROJETO DE RESOLIÇÃO LEGISLATIVA Nº 018/17,
de autoria do Senhor Deputado Levi Pontes que concede a Medalha do
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Mérito Legislativo “Manuel Beckman” para o Senhor Ruy Palhano
Silva.

ORDINÁRIA 2º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 105/17, de autoria do Senhor

Deputado Bira do Pindaré, que considera de Utilidade Pública a
Associação de Pais e Amigos do Residencial Turiúba I, II, III, IV, V, VI,
VII.

2. PROJETO DE LEI Nº 106/17, de autoria do Senhor
Deputado Rogério Cafeteira, que Dispõe sobre a informatização da
carteira de vacinação no Estado do Maranhão.

PRIORIDADE 3º  E  ULTIMA  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 100/17, enviada pela Mensagem

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

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

ORDINÁRIA 3º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 102/17, de autoria do Senhor

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

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

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  10/05/17.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Bira do

Pindaré.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rogério

Cafeteira.

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

I – ABERTURA.

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

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

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

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 107 / 17

Considera de Utilidade Pública a Associação
Comunitária e Esportiva Amigos do Projeto
Alcance do Lima Verde, Safira e adjacentes.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Associação
Comunitária e Esportiva amigos do Projeto Alcance do Lima Verde,
Safira e adjacentes, com sede e foro n Rua da manga, quadra -24, nº 07,
Município de Paço do Lumiar, neste Estado.

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

PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 27 de Marco de 2017. -
EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 108 / 17

Considera de Utilidade Pública a Associação
Assistencial, Esportiva e Cultural “MANCHA
TRICOLOR”.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Associação
Assistencial, Esportiva e Cultural “MANCHA TRICOLOR”, com
sede e foro na Unidade 103, Quadra 06, Casa11, Cidade Operaria,
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 02 de Maio de 2017. -
EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 018 / 17

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” para o Senhor Ruy Palhano Silva.

Art.1º- Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
Manuel Beckman para o Senhor Ruy Palhano Silva.

Art. 2º- Esta resolução entra em vigor a partir da sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 09 de maio de 2017. - LEVI
PONTES - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 334 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido o Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações ao
jurista Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, parabenizando-o pela sua
posse como Ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
ocorrido no dia 9 de maio de 2017 para o biênio 2017-2019.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 10 de maio de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                    QUINTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2017 5
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.05.17
EM: 10.05.17

REQUERIMENTO N° 335 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido o Plenário, seja encaminhada a mensagem de congratulação
para o Delegado JOÃO MARCELINO ALVES DO NASCIMENTO
NETTO, parabenizando-o, pela nomeação de Delegado no Município
de Paraibano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de maio de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.05.17
EM: 10.05.17

REQUERIMENTO N° 336 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido o Plenário, seja encaminhada a mensagem de congratulação
para o Delegado FÁBIO BRITO DO AMARAL, parabenizando-o,
pela nomeação de Delegado no Município de Passagem Franca.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de maio de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.05.17
EM: 10.05.17

REQUERIMENTO N° 337 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido o Plenário, seja encaminhada a mensagem de congratulação
para o Delegado FRANCISCO SALES TAVEIRA DE OLIVEIRA,
parabenizando-o, pela nomeação de Delegado no Município de São
João dos Patos.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de maio de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.05.17
EM: 10.05.17

REQUERIMENTO Nº 338 / 17

Senhor Presidente,

Na Forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações a população do município de ALTO PARNAIBA, pela
passagem de seu 151º (centésimo quinquagésimo primeiro) aniversário,
completados no dia 19 de maio no ano em curso.

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

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

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.05.17
EM: 10.05.17

REQUERIMENTO Nº 339 / 17

Senhor Presidente,

Na Forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações a população do município de NOVA IORK, pela
passagem de seu 112º (centésimo decimo segundo) aniversário,
completados no dia 11 de maio no ano em curso.

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

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

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.05.17
EM: 10.05.17

REQUERIMENTO Nº 340 / 17

Senhor Presidente,

Na Forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações a população do município de CAJAPIO, pela passagem
de seu 30º (trigésimo) aniversário, completados no dia 11 de maio no
ano em curso.

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

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

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.05.17
EM: 10.05.17

REQUERIMENTO Nº 341/17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exa que, após a deliberação da Mesa, seja justificada a
minha ausência da Sessão Plenária realizada no dia 27 do mês de abril
do corrente ano, em virtude de participação no Parlamento Amazônico,
na cidade de Imperatriz (MA).

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de maio de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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REQUERIMENTO Nº 342 / 17

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso I), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
a Mesa, seja realizada uma Audiência Pública, no dia 19 de maio de
2017, no Plenário da Câmara Municipal de Açailândia, com início às
08:30 horas e término às 12 horas, a ser promovida pela Comissão de
Administração da Assembleia do Maranhão, contando com a
participação da Prefeitura Municipal de Açailândia; vereadores e
sociedade civil organizada, tendo por pauta:

•O impacto regional do fechamento da guzerias no município
de Açailândia

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de maio de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE A
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA AS PROVIDÊNCIAS
CABIVEIS.
EM: 10/05/17

REQUERIMENTO N° 343/17

Senhor presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VI), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
a Mesa, seja retirado de tramitação o Projeto de Lei Ordinária 077/
2017 de minha autoria.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de maio de 2017. -
Wellington do Curso - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, PARA QUE SEJA ATENDIDO
O PLEITO DO DEPUTADO, ATENDENDO O QUE DETERMINA
O ART. 168 DO REGIMENTO INTERNO.
EM: 10/05/17

REQUERIMENTO N° 344 / 17

Senhor presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VI), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
a Mesa, seja retirado de tramitação o Projeto de Lei Ordinária 078/
2017 de minha autoria.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de maio de 2017. -
Wellington do Curso - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, PARA QUE SEJA ATENDIDO
O PLEITO DO DEPUTADO, ATENDENDO O QUE DETERMINA
O ART. 168 DO REGIMENTO INTERNO.
EM: 10/05/17

REQUERIMENTO Nº 345 / 17

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VI), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
a Mesa, seja retirado de tramitação o Projeto de Lei Ordinária 079/
2017 de minha autoria.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de maio de 2017. -
Wellington do Curso - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, PARA QUE SEJA ATENDIDO
O PLEITO DO DEPUTADO, ATENDENDO O QUE DETERMINA
O ART. 168 DO REGIMENTO INTERNO.
EM: 10/05/17

REQUERIMENTO Nº 346 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos da Resolução Legislativa nº 773/2015, requeiro a
Vossa Excelência, o registro perante a Mesa desta Casa, da Frente
Parlamentar Brasil-China, entidade suprapartidária de cunho
associativo, sem fins lucrativos, constituídos nos termos da ata de
fundação e do estatuto em anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, São Luís (MA), 04 de maio
de 2017. - Wellington do Curso - Deputado Estadual

FRENTE PARLAMENTAR
ESTATUTO

Art. 1º - A Frente Parlamentar Brasil - China no Estado do
Maranhão terá caráter suprapartidário, tendo por objetivo reunir
parlamentares desta Casa comprometidos com o ideal de estreitar as
relações culturais e econômicas, além de fortalecer os laços de amizade
entre a República Popular da China e a República Federativa do Brasil,
principalmente com o Estado do Maranhão.

Parágrafo Único – A Frente Parlamentar Brasil - China, que
tem sede em São Luís - MA, é instituída sem fins lucrativos e com
tempo indeterminado de duração.

Art. 2º - Integram a Frente Parlamentar Brasil - China I como
membros fundadores.

I - os Deputados Estaduais que subscrevem o Termo de Adesão
para a constituição desta Frente;

II – como membros efetivos os parlamentares que subscreverem
o Termo de Adesão em data posterior à constituição desta Frente;

III- como membros colaboradores os vereadores e sociedade
civil que se interessem pelos objetivos desta Frente.

Art. 3º - A Frente Parlamentar terá uma Diretoria formada por
01 (um) Coordenador.

Art. 4º - Compete à Diretoria da Frente Parlamentar:
I – organizar e divulgar programas, projetos e eventos da Frente;
II – praticar todos os atos administrativos inerentes ao

funcionamento da Frente;
III- representar a Frente Parlamentar;
Art. 5º - O presente Estatuto entrará em vigor nesta data.
São Luís (MA), 04 de maio de 2017.

ATA DE FUNDAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DA FRENTE
PARLAMENTAR

Ao 04º dia do mês de maio de 2017, reuniram-se os Deputados
Wellington do Curso (PP), Edilázio Júnior (PV), Hemetério Weba
(PV), Paulo Neto (PSDC), Nina Melo (PMDB), Francisca Primo
(PCdoB), Max Barros (PRP), Rigo Teles (PV), Josimar do
Maranhãozinho (PR), Adriano Sarney (PV), Sousa Neto (PROS),
Antônio Pereira (DEM), Roberto Costa (PMDB), Zé Inácio (PT),
Sérgio Vieira (PEN), Eduardo Braide (PMN), Raimundo Cutrim
(PCdoB), César Pires (PEN), Rogério Cafeteira (PSB), Stênio
Rezende (DEM), Andréa Murad (PMDB), Fábio Macedo (PDT) e
Marco Aurélio (PCdoB) com a finalidade de constituir a Frente
Parlamentar Brasil-China. Assumiu a coordenação dos trabalhos o
Deputado Wellington do Curso onde comunicou a constituição da
Frente Parlamentar Brasil-China e foi aprovado o Estatuto. Houve
uma exposição dos motivos de criação da referida frente e em seguida
foi distribuído cópias do Estatuto que foi votado e aprovado por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar foi dada por encerrada a
Reunião.
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.05.17
EM: 10.05.17

REQUERIMENTO Nº 347 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos da Resolução Legislativa nº 773/2015, requeiro a
Vossa Excelência, o registro perante a Mesa desta Casa, da Frente
Parlamentar Maranhão do Sul, entidade suprapartidária de cunho
associativo, sem fins lucrativos, constituídos nos termos da ata de
fundação e do estatuto em anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, São Luís (MA), 04 de maio
de 2017. - Wellington do Curso - Deputado Estadual

FRENTE PARLAMENTAR
ESTATUTO

Art. 1º A Frente Parlamentar Maranhão do Sul terá caráter
suprapartidário, tendo por objetivo reunir parlamentares desta Casa
comprometidos com o ideal de discutir projetos e ações que favoreçam
o desenvolvimento social e econômico dos municípios.

Parágrafo Único – A Frente Parlamentar Maranhão do Sul, que
tem sede em São Luís - MA, é instituída sem fins lucrativos e com
tempo indeterminado de duração.

Art. 2º  - Integram a Frente Parlamentar Maranhão do Sul
como membros fundadores:

I - os Deputados Estaduais que subscrevem o Termo de Adesão
para a constituição desta Frente;

II – como membros efetivos os parlamentares que subscreverem
o Termo de Adesão em data posterior a constituição desta Frente;

III- como membros colaboradores os vereadores e sociedade
civil que se interessem pelos objetivos desta Frente.

Art. 3º - A Frente Parlamentar terá uma Diretoria formada por
01 (um) Coordenador.

Art. 4º - Compete à Diretoria da Frente Parlamentar:
I – organizar e divulgar programas, projetos e eventos da Frente;
II – praticar todos os atos administrativos inerentes ao

funcionamento da Frente;
III- representar a Frente Parlamentar;
Art. 5º - O presente Estatuto entrará em vigor nesta data.
São Luís (MA), 04 de maio de 2017.

ATA DE FUNDAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DA FRENTE
PARLAMENTAR

Ao 04º dia do mês de maio de 2017, reuniram-se os Deputados
Wellington do Curso (PP), Edilázio Júnior (PV), Hemetério Weba
(PV), Paulo Neto (PSDC), Nina Melo (PMDB), Francisca Primo
(PCdoB), Max Barros (PRP), Rigo Teles (PV), Josimar do
Maranhãozinho (PR), Adriano Sarney (PV), Sousa Neto (PROS),
Antônio Pereira (DEM), Roberto Costa (PMDB), Zé Inácio (PT),
Sérgio Vieira (PEN), Eduardo Braide (PMN), Raimundo Cutrim
(PCdoB), César Pires (PEN), Stênio Rezende (DEM), Andréa
Murad (PMDB), Fábio Macedo (PDT) e Marco Aurélio (PCdoB)
com a finalidade de constituir a Frente Parlamentar Maranhão do Sul.
Assumiu a coordenação dos trabalhos o Deputado Wellington do Curso
onde comunicou a constituição da Frente Parlamentar Maranhão do
Sul e foi aprovado o Estatuto. Houve uma exposição dos motivos de
criação da referida frente e em seguida foi distribuído cópias do Estatuto
que foi votado e aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a
tratar foi dada por encerrada a Reunião.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.05.17
EM: 10.05.17

INDICAÇÃO Nº 625 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, Flávio Dino, solicitando a perfuração de um poço
artesiano no Povoado Baixão do Cedro do município de Dom
Pedro, neste Estado.  É de suma importância o pleito, pois, haverá
de despertar nos moradores daquela comunidade, noções básicas
de higiene, bem como o espírito associativo entre os comunitários,
promovendo, assim, uma significativa melhoria de vida dos
munícipes, garantindo água com qualidade e evitando o risco de
os moradores contraírem diversas doenças.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de maio de 2017.
- Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 626 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, Flávio Dino, solicitando a formalização de convênio
com a Prefeitura de São Luís para envio de recursos para reforma
e ampliação da Associação Cultural Akomabu e da Escolinha
Professor Abdias do Nascimento.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de maio de 2017.
- Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 627 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Defensor Público Geral do
Maranhão, Werther de Moraes Lima, solicitando que seja urgentemente
instalada a Defensoria Pública Estadual na cidade de Balsas/MA, tendo
em vista a grande quantidade de hipossuficientes naquela região.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de maio de 2017.
- Alexandre Almeida - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 628 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, depois de
ouvida a Mesa, que sejam encaminhadas solicitações ao Governador
do Estado do Maranhão, Doutor Flavio Dino  e ao Secretário de Estado
da Infraestrutura, Clayton Noleto, no sentido de   priorizar a recuperação
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da Rodovia  MA 006, trecho que liga a sede do município de Pinheiro
ao povoado Pacas.

O recapeamento da via que se encontra deteriorado, causando
sérios transtornos aos usuários. Sua recuperação melhorará o fluxo de
veículos na região, inclusive o tráfego a outros municípios, justificando
assim, o pleito requerido.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em 10 de maio de 2017. - Othelino Neto - Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –  Deputado Professor Marco Aurélio, por cinco
minutos, sem apartes. Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) – Senhor Presidente, antes do deputado Marco Aurélio,
existe um Requerimento, de minha autoria, datado de 14 de fevereiro
de 2017, para que a Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa
possa promover uma audiência pública, no município de Açailândia, a
respeito da questão da crise das guzerias e, até hoje, nós já estamos no
mês de maio, não existe presidente da Comissão de Assuntos
Econômicos, eu queria fazer um apelo a esta Mesa Diretora, me
perdoem a palavra que eu vou usar, isso é inadmissível esta Casa
chegar no mês de maio e ainda não ter um presidente de uma Comissão,
isso atrapalha todo o andamento dos processos que dizem respeito a
Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa, não só em relação a
audiências públicas, à deliberações, mas como a tramitação de projetos
de lei que dependem de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos.
Portanto, eu faço um apelo à Mesa Diretora desta Casa para que tome
as providências necessárias para suprir essa lacuna, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Eduardo Braide, sua observação e
sua crítica são pertinentes, até amanhã, nós já teremos isso definido
para que, na próxima semana, a Comissão já esteja instalada.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados,
senhoras deputadas, todos que acompanham a transmissão desta
Sessão, eu venho nesta oportunidade ratificar o convite a todos os
parlamentares para uma audiência muito importante, hoje, às 16h, na
Reitoria da UFMA, com a Reitora Nair Portela juntamente com sua
equipe, por meio da Frente Parlamentar em Defesa da Bonificação nas
Notas do ENEM para Estudantes oriundos de Escolas Maranhenses.
Esta pauta nós temos discutido de forma recorrente aqui na Assembleia.
Inúmeras reuniões já fizemos com a Reitoria da UFMA, ainda quando
era o Reitor Natalino Salgado. Com a Reitora Nair Portela já foram
várias reuniões e estamos buscando as condições políticas, sociais e
jurídicas de modo a motivar, encorajar a Universidade Federal do
Maranhão a implantar o sistema de bonificação. Portanto eu quero

reiterar o convite a todos os parlamentares: hoje, às 16h, na Reitoria da
UFMA, aqui em São Luís. Esta audiência pública para corrigir injustiças
que têm sido feitas ao longo, desde 1999, quando a Universidade Federal
do Maranhão adotou o ENEM como porta principal, única de ingresso
dos estudantes maranhenses. E esta possibilidade tem trazido uma
esperança muito grande da implantação da bonificação, porque em
Imperatriz, por exemplo, que tem o Curso de Medicina, em Imperatriz,
dos quarenta estudantes que entraram, Deputado Antônio Pereira,
concluíram o primeiro período, o primeiro semestre, portanto, doze já
voltaram para suas regiões de origem. Dos quarenta, doze já voltaram
para as suas regiões de origem, ficando as vagas ociosas, enquanto
poderiam ter estudantes da nossa própria região que chegaram bem
perto, que tiraram setecentos e cinquenta pontos, setecentos e oitenta
pontos e não conseguiram entrar. Enquanto isso vêm candidatos de
outras partes do País, que se ficassem era bom. E se, depois de
formados, fixassem residência na região, seria muito bom, porque
mudaria a realidade da saúde na região. Mas não é isso que acontece,
sobretudo no curso de Medicina de Imperatriz, que foi criado como a
terceira etapa do programa Mais Médicos, que era justamente para
fixar residência dos médicos na região. E, infelizmente, não tem
cumprido o papel como era para ser. Nós temos dialogado
constantemente. Fiz em várias audiências que tive com a Reitora Nair
Portela. Ela não sentiu uma segurança jurídica, e fiz um pedido ao ex-
juiz de direito, hoje, advogado Dr. Marlon Reis, para que fizesse um
parecer jurídico mostrando essa segurança, para que essa universidade
pudesse ter um sentido pleno de avançar nesta conquista, Deputada
Francisca Primo. E o Dr. Marlon Reis preparou este parecer jurídico.
E, mais do que isto, nesta audiência de hoje, estará presente conosco,
juntamente com a Reitora e, dessa forma, nós vamos avançar bastante.
Eu quero reiterar o convite a todos os parlamentares: hoje, às 16h, na
Reitoria da UFMA. Outra pauta que eu quero discutir, Presidente,
neste momento, trata de uma grande conquista para o município de
Governador Edson Lobão, município de Ribeirãozinho. Na última
sexta-feira, estive participando da inauguração, muito simbólica, de
uma unidade vocacional do IEMA, do polo Coreiro, lá em
Ribeirãozinho, ao lado do Secretário Clayton Noleto, Secretário de
Infraestrutura, ao lado do Secretário Jonathan Almada, da Ciência e
Tecnologia, também de seus pró-reitores do IEMA, ao lado do
Secretário de Indústria e Comércio, Simplício Araújo, ao lado do Prefeito
Geraldo Braga, de vereadores e de lideranças do município e também
da reitora da UEMASUL. É muito simbólica a inauguração desta unidade
vocacional do IEMA, do Polo Coureiro, porque, até então, todos os
curtumes instalados no município, que geram muitos empregos, mas
só faziam a questão do aprimoramento do couro, simplesmente
produziam e exportavam ou vendiam para outras regiões do País, e lá
é que se conseguia beneficiar e que se conseguia agregar valor a esta
produção. De modo que, vendo esta necessidade, o Governo do Estado
deu todas as condições e, nesta parceria com o SINDCOUROS, com a
prefeitura de Ribeirãozinho, conseguiu adensar esta cadeia produtiva,
este elo de produção. E, a partir de então, esta inauguração traz uma
mão de obra qualificada. Se antes só se produzia o couro; hoje, já
produz sapato, bolsa, vários produtos que são produzidos ali, agregando
valor, melhorando esta mão de obra e também gerando mais arrecadação
para o município. De modo que, quando o Governo se une com toda a
sociedade e fortalece os pilares principais que trazem independência
do ser humano, que é a educação e o trabalho, aí, sim, nós conseguimos
olhar para frente e ter esperança. Parabenizo todo o Governo do Estado,
o Governador Flávio Dino e toda a sua equipe. Parabenizo ao governo
do município e também ao SINDCOUROS, prefeito Geraldo Braga, o
SINDCOUROS representado pelo Adão do curtume, e todos que
participaram desta grande construção que dá a independência às pessoas
e que traz uma esperança à população de Ribeirãozinho e a toda a
região. Obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Permutando com o Deputado Bira do Pindaré,
Deputado Júnior Verde, por 05 minutos sem apartes.
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O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Excelentíssimo Senhor Presidente Othelino Neto,
Excelentíssimo Senhores Deputados, Deputadas, e todos que nos
acompanham no Estado do Maranhão, bom dia. Cumprimentar também
a imprensa, a galeria. E dizer, Senhor Presidente, que ontem nós tivemos
uma reunião com o Procurador Geral do Estado, que foi reflexo das
nossas intervenções em reuniões nesta Casa através da defesa que nós
temos feito pela Comissão de Segurança. E entre essas defesas está a
do sub judice do Estado do Maranhão. Deputado Sousa Neto, ontem,
para nossa honra, tivemos a oportunidade de conversar com o Procurador
Geral, porque a questão do sub judice, nós sabemos, envolve como a
própria natureza do termo já expressa, envolve a justiça, princípios
que já foram contraditórios, foram ações impetradas por diversos sub
judice referentes a problemas de altura ou questão de nota de corte,
entre outras problemáticas já abordadas na questão de segurança,
Deputado Cabo Campos. Então, ontem, inclusive Vossa Excelência,
também foi convidado para a reunião, mas não deu para participar.
Nós tivemos essa oportunidade de conversar com o Procurador Geral,
acompanhado inclusive pela Fabi, outros representantes do sub judice
que ali também estavam para se fazerem ouvir enquanto interessados
pelas suas participações tanto no concurso, como também agora na
perspectiva de entendimento para que eles possam assumir os seus
cargos como policiais militares. Claro, primeiro, sendo convocados
pela Academia. E nós, ao dialogar com o Procurador Geral Rodrigo
Maia, ficamos satisfeitos, primeiro, pela interação. É preciso sempre
estar levando as demandas, dando vazão às demandas. E é claro que
nossa Casa aqui, nós, enquanto parlamentares, estamos aqui para
acompanhar as ações do Executivo, fazer leis, mas também, claro,
defender os anseios populares. Nesse sentido, nossa defesa, enquanto
Comissão de Segurança, foi nesse propósito de poder fazer com que o
sub judice pudesse ser ouvido, Senhor Presidente. E nós, graças a
Deus, conseguimos. O Procurador foi sensível, se mostrou muito
solicito à causa do sub judice. E aqui eu quero dizer a todos, prestando
contas com aquelas centenas de pessoas homens e mulheres ávidos
que querem realmente ingressar no serviço público, que estão buscando
esta oportunidade. E nós tivemos essa missão de poder, no diálogo,
expressar esse sentimento ali colocado pela Fabi e seus outros
companheiros que estavam ali, para poder direcionar uma palavra ao
Procurador. Inclusive eu citei uma expressão que eu costumo usar
como filosofia de vida: a melhor maneira de nós tomarmos uma decisão
é nos colocar no lugar do outro. Quando nós nos colocamos no lugar do
outro, nós vamos sentir o que o outro vai sentir com as ações que nós
vamos fazer. É até um princípio ético de respeito, Deputado Wellington
do Curso. Então nós precisamos, claro, desse diálogo, dessa interação.
E nós conseguimos. Através dessa audiência que tivemos com o
Procurador, passamos toda situação. E, claro, esperamos que o Governo
do Estado possa definir como agenda positiva e propositiva, claro, a
convocação dos sub judice para a Academia e posterior nomeação e,
assim, o reforço da segurança pública do Estado do Maranhão. Essa
foi mais uma reunião provocada pela Comissão de Segurança em defesa
dos interesses dos sub judice, como também mais uma reunião
acrescentando nossos esforços a essa intenção desses homens e
mulheres que estão empreendendo no dia a dia com várias ações, com
várias agendas em defesa dos interesses que eles hoje estão colocando
que é de servir. Os sub judice querem servir a este Estado e nós
precisamos dar essa oportunidade, portanto, eu espero em breve falar
com o governador do Estado, já está na nossa agenda, está na nossa
pauta de proposições ao governador Flávio Dino para que ele possa
avaliar e dar um posicionamento. Já estive inclusive com o secretário
Márcio Jerry, que nos recebeu muito bem e ficou de avaliar a situação
dos sub judice. Ele vai se reunir com outros secretários para definir
quais seriam realmente as ações do governo com relação aos sub judice.
O que nós queremos? Um posicionamento. Deputado Bira do Pindaré,
é importante, Vossa Excelência também já esteve na Procuradoria
defendendo os sub judice junto com o deputado Cabo Campos, o
deputado Sousa Neto, o deputado Wellington, todos os deputados,

deputado Levi, que compõem a Comissão de Segurança desta Casa.
Então, estamos unindo forças, porque o nosso propósito, enquanto
parlamentares, é defender a sociedade, pois não se trata apenas da
defesa hoje do interesse de um grupo, que são os sub judice. Trata-se
do interesse maior que é da sociedade. Nós precisamos de mais policiais,
isso é um fato, precisamos fortalecer a segurança pública, é um clamor
da sociedade. Esse eco que advém da sociedade hoje se faz evidente
nesta Casa e em todos os momentos das nossas defesas que nós temos
feito clamando pela segurança pública. Então, eu quero aqui agradecer
em nome desta comissão, agradecer em nome de todo os sub judice
pela oportunidade que o procurador nos deu e, claro, vamos ter outras
agendas porque queremos chegar a um entendimento e a um resultado
que é fortalecer a segurança pública, deputada Graça Paz, e assim dar
a sensação para todos nós que vivemos neste estado de uma sociedade
harmônica, uma sociedade sem violência, porque nós vamos ter o
resguardo das forças de segurança para poder proteger o cidadão de
bem que paga seus impostos e merece realmente a nossa consideração
enquanto Estado. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com a palavra, o deputado Bira do Pindaré, por
cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores parlamentares. Senhor
Presidente, eu trago o tema também da bonificação. Estarei hoje,
juntamente com o deputado Marco Aurélio e outros parlamentares
desta Casa, na audiência com a reitoria da Universidade Federal do
Maranhão. Reputo esse tema da maior relevância, porque o Maranhão
é o estado que tem o menor número de médicos por habitantes do
Brasil, por isso nós comemoramos aqui com muita alegria quando o
governo federal anunciou os novos cursos de Medicina na cidade de
Pinheiro e na cidade de Imperatriz, ampliando a oferta de vagas. O
problema é que com o advento do Enem nós temos perdido essas vagas
para estudantes de outros estados e, quando eles concluem o curso,
eles retornam para seus estados de origem, alguns inclusive conseguem
retornar até mesmo durante o curso e aí ficam as vagas ociosas. Portanto,
o maranhense está perdendo a oportunidade e o povo do Maranhão,
perdendo a chance de ter mais médicos para melhorar o atendimento
nos hospitais, que nós sabemos que ainda hoje enfrentam muitas
dificuldades. Portanto, Senhor Presidente, é um tema de relevância e
nós não estamos ferindo nenhum princípio, nenhum preceito
constitucional, muito pelo contrário, nós estamos garantindo o princípio
da igualdade do desenvolvimento regional, permitindo que todas as
regiões possam ser contempladas com as ações das políticas públicas.
E a formação de médicos pelas universidades é uma política pública e
que precisa ser ajustada, a fim de atender e favorecer a permanência
dos profissionais no local da sua formação. É o que nós desejamos com
essa luta em torno da bonificação. É algo bom para aqueles que querem
chegar, que são vocacionados para o curso de Medicina, os estudantes,
e é bom para o povo, porque você gera condições para que nós tenhamos
mais médicos atendendo a nossa população. É uma medida simples,
mas que requer todo o cuidado jurídico, é verdade, e nós vamos nos
empenhar nessa direção, já há um parecer jurídico conceituado que vai
ser colocado à disposição da universidade. Portanto, essa
movimentação, é importante que todos os nossos colegas
parlamentares, todos os que integram esta Casa, possam somar forças
para a gente garantir essa medida por parte da Universidade Federal. E
é uma medida, Deputado Cabo Campos, que a própria universidade
pode adotar, por meio do seu Conselho Universitário, como já fez o
Pará, como já fez Pernambuco e outros Estados estão fazendo, mas se
eles fazem, por que nós não podemos fazer? Nós que somos o Estado
com o menor número de médico por habitante do Brasil, nós temos o
direito de fazer, nós temos necessidade de fazer, portanto, o nosso
empenho nesse momento, é algo que abre uma perspectiva muito grande
para o estudante maranhense, que sonha pela carreira de médico, que é
a carreira mais cobiçada do País, é a carreira de médico. Muita gente
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aqui sonha em ser médico, mas a oportunidade está sendo perdida. Aí
alguém vem e diz assim: ‘não, nós estamos com essa proposta de
vocês destruindo a meritocracia, nós estamos favorecendo que os que
têm menos pontuação cheguem à universidade e ao curso de Medicina’.
Ora, nós não estamos defendendo isso porque a meritocracia é quando
você tem condições iguais, no entanto, as condições não são as mesmas.
Nós temos que reconhecer que o Maranhão está atrasado na matéria da
educação há algumas décadas e é preciso compensar isso. Mas esse
resultado só vem com muito tempo de trabalho e de investimento no
ensino médio e no ensino fundamental, coisa que o governo atual tem
feito, mas não vai resolver de imediato, e o problema é imediato porque,
se a gente não tomar essa providência agora, nos próximos anos vai
diminuir a quantidade de médicos que atuam profissionalmente no
estado do Maranhão. Por isso que essa medida é necessária, é uma
medida de caráter de urgência e emergência para garantir mais
oportunidade ao estudante maranhense e uma oferta maior de médicos
para a população do nosso estado que carece muito e sofre nas filas.
Qualquer um sabe do que eu estou falando e não é só no setor público,
não é apenas nos hospitais públicos, até aquele que tem convênio
médico, que tem um plano privado de atendimento médico às vezes
não consegue atendimento porque faltam médicos. Então essa é uma
necessidade para a qual a gente chama atenção quando debate essa
temática da bonificação. Convido todos a reforçarem a iniciativa.
Deputado Marco Aurélio, estarei lá presente e espero que outros
colegas possam somar força nessa luta, que é uma luta de todos nós.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO LÉO CUNHA (sem revisão do
orador) – Presidente, Deputados, Deputadas, Imprensa. Hoje, eu venho
falar sob o movimento que aconteceu segunda-feira em São Luís,
referente a Imperatriz. Quero parabenizar o Governador Flávio Dino
pela sua grande atitude de se reunir com os vereadores de Imperatriz,
tratar do assunto de tanta importância para a cidade, de alta relevância,
a necessidade do Governo do Estado estar presente, em Imperatriz.
Quero deixar registrado aqui que o Governador se comprometeu com o
asfaltamento na cidade de Imperatriz, recuperação de tapa buraco,
recuperação dos esgotos da CAEMA e a distribuição de água, a
construção do IEMA, a inauguração da UEMASUL e a gente fica
muito feliz, por falar nisso, o reconhecimento do governo, onde há
uma separação em relação à política e o interesse público, onde ele
demonstrou que a política fica para depois e sim que o momento é o
interesse público. Então, quero parabenizá-lo por tudo isso. Quero
também agradecer a atenção que ele deu pelos meus pleitos que solicitei,
como o sistema de monitoramento de câmera para Imperatriz, onde
haverá um estudo para ver a viabilidade e realmente a cidade presenciará
esse momento tão especial. Quero também aqui deixar registrado que,
na mesma segunda-feira, estive com o Prefeito de Campestre, lá com o
Governador, onde o Governador conversou como ele, deu uma grande
atenção ao município e também se propôs a grandes investimentos no
município. Portanto, eu só tenho a agradecer ao governador por essa
grande atenção que tem ao prefeito Valmir, com a população de
Campestre que realmente espera, com muita ansiedade, essa ação do
governo. Também quero parabenizar a cidade de Estreito, pois está
completando 35 anos. O primeiro prefeito de Estreito foi o Valmir
Vilar, um grande prefeito que teve no momento especial de Estreito e
hoje temos o prefeito Cícero Neco, o prefeito que realmente transformou
a história de Estreito. Eu me sinto orgulhoso e honrado de fazer parte
desse momento do prefeito Cícero. Parabéns, Estreito, parabéns à
população e aos filhos dessa maravilhosa cidade. Obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, galeria, imprensa.
Senhor Presidente, eu venho aqui mais uma vez tratar de uma situação
muito incômoda na cidade de Bacabal que tem atingido toda a nossa
população. Essa semana fizemos aqui um pronunciamento falando a
respeito dos superpoderes que a primeira-dama do município, Patrícia
Vieira, tem hoje na cidade. Ela posa na cidade hoje como prefeita, o
prefeito Zé Vieira ninguém vê, deputado Edilázio, é todo tempo no
quarto onde ninguém tem acesso a ele, nem seus familiares, nem seus
filhos, nem seus sobrinhos, nem seus netos, porque a primeira-dama,
a toda poderosa disse que ninguém fala com o Zé Vieira se não for por
intermédio dela. Ela tem uma mania terrível, até por ter sido rejeitada
em duas eleições na cidade de Bacabal, de perseguição. Agora nós
tivemos um o problema seríssimo, como eu disse, aqui na Comunidade
da Trizidela, um bairro, deputada Graça Paz, muito humilde, mas de
pessoas trabalhadoras, pessoas que merecem todo nosso respeito. A
escola que funcionava na Trizidela e atendia 120 crianças era num
prédio doado pela Igreja Católica para a prefeitura com o acordo de
que a direção da escola ficasse a cargo da direção da igreja e do conselho
da comunidade de fazer a indicação. Assim vinha acontecendo por
muitos anos na cidade de Bacabal. Dona Patrícia Vieira, por perseguição,
colocou agora uma posição radical de não aceitar na escola a diretora, a
Professora Diana, por uma questão pessoal. A Diana é uma pessoa
extremamente respeitada na cidade de Bacabal, é uma pessoa que tem
um trabalho religioso formidável com os jovens de Trizidela, é uma
pessoa que conseguiu desempenhar um trabalho educacional que é
aplaudido por todos na comunidade. De uma hora para outra foi taxada
pela primeira-dama como uma inimiga, como uma adversária, e proibiu
a entrada da Diana na escola. O que aconteceu? A igreja, a comunidade
tentou por diversas vezes falar com o prefeito que, como todos sabem
na cidade de Bacabal, ninguém vê. Nesses cinco meses à frente da
administração, com a liminar que ele tem, a população não viu o prefeito
Zé Vieira em nenhum bairro de Bacabal, não viu na zona rural, nos
maiores momento de sofrimento da cidade. Você não vê o prefeito na
prefeitura, a única pessoa que comanda o município, sem ter
legitimidade, é Dona Patrícia Vieira. Com isso a escola fechou e agora
nós temos 120 crianças completamente abandonadas pelo poder
público dentro da comunidade, sem ter o que fazer. Nós levantamos
essa questão aqui na Assembleia porque sabemos e conhecemos a
realidade de Trizidela. Sabemos que, se essas crianças não estiverem
numa escola, elas serão facilmente atraídas para o caminho das drogas,
o que nós não podemos permitir. Ontem o prefeito resolveu aparecer
para dizer que hoje iria à televisão para defender a mulher dele. Em
nenhum momento eu ataquei a Dona Patrícia de forma pessoal, mas
tenho que respeitar, na cidade de Bacabal, na verdade, as mulheres
dignas da cidade, as mulheres trabalhadoras, as mães de família que
hoje não têm com quem deixar seus filhos para irem ao trabalho. Eu
acho que, se o Zé Vieira quer fazer algo pela cidade, ele esqueça a
família dele, esqueça a esposa dele e comece a pensar no povo de
Bacabal que está completamente abandonado. Essas crianças não têm
hoje, deputada Graça, onde ficar. A mãe sai para o trabalho, o pai sai
para o trabalho e o local delas é na escola, muitas dessas crianças iam
para a escola, inclusive, deputado Cabo Campos, atrás da merenda
porque, às vezes, é a única refeição a que elas têm direito durante o dia.
Mas Dona Patrícia ainda se faz de vítima ao dizer que está sendo
atingida como mulher. Dona Patrícia, a senhora não está sendo atingida
como mulher. A senhora, na verdade, é a verdadeira carrasca dessas
mães bacabalenses, dessas mulheres que agora estão desamparadas
sem saber onde colocar os seus filhos. E o seu Zé Vieira, em vez de
defender a sua mulher, que ele procure ir ver a realidade das comunidades
de Bacabal. É andar na cidade e conversar com o povo, ir à comunidade
da Frei Solano, ver a situação das ruas. É ir ao Novo Bacabal, ver a
situação calamitosa que quando dá uma chuva a água, invade todas as
casas dos bacabalenses. Em vez de ele defender a mulher dele, ele tem
que ver a situação hoje da saúde, porque os postos de saúde continuam
sem medicação e o povo no sofrimento. Em vez de ele ir para a televisão
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defender a esposa dele, ele tem que ver o absurdo que estão fazendo
com milhares de pais de famílias e mães de famílias que não receberam
o salário e ainda tiveram a coragem de responsabilizar a Caixa
Econômica. Em vez de ele ir para televisão defender a esposa dele, ele
tem que compreender que ele é prefeito é do povo de Bacabal e não
está ali apenas para defender os interesses da princesa hoje de Bacabal,
que é a Dona Patrícia Vieira, que tudo o que acontece lá tem que passar
por ela. E ela quer dizer: não, eu sou de Bacabal! Mas quando perdeu
a eleição para deputado, para o Deputado Roberto Costa, ela fez um
texto dizendo que se envergonhava do povo de Bacabal. Então eu peço
ao Prefeito Zé Vieira, à Dona Patrícia Vieira que compreendam que a
Prefeitura hoje é um órgão que é para trabalhar pelo povo e seu Zé
Vieira largue de ser mandado pela mulher, largue de ficar dentro de um
quarto e procure atender as demandas da população. Não adianta ir
para uma televisão com discurso apenas de atacar pessoalmente as
pessoas. Esse tempo já passou porque ninguém tem medo de onça
desdentada. Se ele não consegue comandar na casa dele, porque é
mandado pela mulher, será que é a Prefeitura e a cidade de Bacabal que
ele vai comandar? Por isso, senhores deputados, eu venho fazer aqui
este desabafo e solicitar, pedir que em vez dessa onça sem dente ir para
a televisão, que ele procure fazer o que o povo espera, que é o trabalho,
são as obras públicas, são os investimentos na educação, para que as
nossas crianças não fiquem fora da sala de aula. E é isso que nós
queremos, Deputado Cabo Campos. E não vamos nos acovardar,
porque nós não temos medo de gritos, nós não temos medo de ameaça.
Nós não vamos permitir que a prefeitura continue sendo aí uma
prefeitura que beneficia poucos, e a grande maioria da população
continua desamparada. Nós não vamos permitir que o dinheiro da
prefeitura seja levado como está sendo levado dentro de caixas da
prefeitura para a residência de prefeito, para a residência do senhor
Jaime, que é empresário. Isso nós não vamos admitir. Nós não vamos
admitir que o dinheiro da prefeitura seja usado só para a família
Florêncio, que recebe trezentos mil de um aluguel de um prédio que
não vale cinquenta mil. Então, dona Patrícia Vieira, seu Zé Vieira, eu
não tenho medo de grito, eu não tenho medo de ameaça. Se continuarem
maltratando o povo de Bacabal, continuaremos aqui desta tribuna e em
Bacabal defendendo os interesses da população, porque essa é nossa
obrigação como representante legal do povo de Bacabal. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Concedo a palavra ao Deputado Wellington do
Curso, por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras deputadas e senhores deputados, galeria, imprensa que
acompanha os nossos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão e difunde as nossas ações no parlamento estadual,
internautas, telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia,
o nosso mais cordial bom dia e que Deus seja louvado. Senhor Presidente,
quero registrar que ontem começaram as atividades na BR-135, na
cidade de Presidente Dutra. O DNIT começou a desenvolver as
atividades de recuperação asfáltica, de manutenção da BR-135 na cidade
de Presidente Dutra. No início do ano, estávamos de férias ainda, e ao
percorrer as rodovias estaduais e federais que cortam o estado do
Maranhão, nós passamos pela MA-135, na cidade de Presidente Dutra,
e ficamos sensibilizados com a situação caótica em que a via se
encontrava e se encontra até o presente momento. Fizemos uma atuação
firme e permanente junto ao DNIT para que recuperasse a via,
mantivemos reunião com a Câmara Municipal de Presidente Dutra, na
pessoa do presidente, o vereador Biné, todos os demais vereadores, o
prefeito da cidade de Presidente Dutra, o prefeito Juran. Junto ao
DNIT, mantivemos três reuniões cobrando. Estivemos na cidade de
Presidente Dutra com o diretor do DNIT pessoalmente, visitando in
loco, e aguardávamos a realização de uma licitação para que começasse
a recuperação. Ontem, dia 09 de maio, começaram a recuperação asfáltica

da BR 135 na cidade de Presidente Dutra. Nesta semana, no final dessa
semana, estaremos em Presidente Dutra para acompanhar o início
desses trabalhos in loco, pessoalmente, na cidade de Presidente Dutra.
Então, quero parabenizar o DNIT, muito embora de forma tardia,
muito embora de forma demorada, mas ontem iniciaram os trabalhos
para que possa atender a esse clamor da população de Presidente
Dutra e das 20 cidades entorno da cidade de Presidente Dutra que
clamam por uma BR, que clamam por uma rodovia que esteja em
perfeitas condições de tráfego. Então parabéns ao DNIT. Neste final
de semana, estaremos na cidade de Presidente Dutra. Senhor Presidente,
na tarde de segunda-feira, nós estivemos visitando a Escola Paulo
Freire, a UEB Paulo Freire, na Liberdade. Nós idealizamos e colocamos
em prática o projeto de Olho nas Escolas. Hoje quero denunciar que
mais de 40 escolas em São Luís ainda não começaram o período letivo.
É um absurdo, senhoras e senhores. Mais de 40 escolas em São Luís
ainda não começaram o período letivo. Nós estivemos no bairro da
Liberdade e visitamos pessoalmente a UEB Professor Paulo Freire, a
pedido de professores, de alunos, da comunidade, uma comunidade
carente, uma comunidade pobre, uma comunidade que necessita do
apoio do governo, do apoio da prefeitura, que é a comunidade da
Liberdade, pois as aulas ainda não começaram na UEB Paulo Freire.
Paulo Freire já nos dizia e faço minhas as palavras dele: “Se a educação
sozinha não transforma a sociedade, sem ela tão pouco a sociedade
muda”. O único meio de transformar a sociedade é por meio da educação.
Deputado Eduardo Braide, o absurdo, deputado Edilázio, deputado
Sérgio Frota, presidente da Comissão de Educação desta Casa, 40
escolas em São Luís não começaram o ano letivo ainda,
irresponsavelmente, 40 escolas não começaram o ano letivo ainda.
Visitamos a escola, a UEB Paulo Freire, na Liberdade, estamos visitando
outras escolas. Estamos percorrendo as escolas de São Luís, no interior
do Estado, com o nosso Projeto de Olho nas Escolas, e fica a pergunta:
como as crianças terão acesso a um assunto programado? Como garantir
qualidade no ensino público? É o absurdo dos absurdos! Senhoras e
Senhores, eu estudei em escola pública, eu tenho a sensibilidade de
quem estudou na escola pública. Deputado César Pires, educador, não
podemos permitir, 40 escolas em São Luís ainda não começaram o ano
letivo. Faço aqui esta denúncia gravíssima, na manhã de hoje. Senhor
Presidente, era o que eu tinha para o momento.

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

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ (sem revisão da
oradora) - Senhor Presidente, Senhores Deputados que compõem a
Mesa, caros colegas. Eu acabei de dizer, Deputado Eduardo Braide,
que ia até declinar desta minha fala, porque não tinha nenhum Deputado
prestando atenção aos colegas que estão aqui na Tribuna. Não estou
reclamando de forma nenhuma, imagine, quem sou eu para julgar? Mas
só para dizer, eu não venho aqui para esta tribuna e quero olhar pelo
menos para os olhos dos meus colegas aqui e a gente não consegue,
porque está aquele ânimo meio que acirrado e todo mundo falando
outros assuntos, mas tudo bem. Não estou reclamando, apenas
comentando. Mas, Presidente, eu vim aqui, hoje, a esta tribuna para
relembrar uma coisa que aconteceu comigo e eu gostaria que os meus
colegas aqui ouvissem, que aconteceu 12 anos atrás. Eu estava em
campanha para o meu segundo mandato no município, eu posso até
dizer o nome, que é o município de Santa Helena, e nessa reunião,
Deputado Rogério, aparece uma pessoa com uma denúncia, dizendo
que uma professora e a diretora de uma escola estavam usando o
recurso do FUNDEB para fazer compras em supermercados com
cheque. Eu achei a denúncia gravíssima, mas eu não tinha nenhuma
prova para fazer alguma coisa. E aí o que foi que eu fiz, Deputado
Eduardo? Fui à Secretaria. O Secretário era, inclusive, o Dr. Lourenço.
Fui à Secretaria, contei o que me falaram e pedi que investigassem para
saber se aquilo realmente era verdadeiro. Passado alguns dias, meses
talvez, eu recebo um telefonema, alguém de Santa Helena se dizendo
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meu eleitor e que teria participado daquela reunião e que sabia que eu
tinha recebido essa denúncia, e perguntando se eu tinha agido, o que eu
tinha feito, que realmente era o comentário na cidade e tudo. E eu
contei a ele, achando que era meu eleitor, que eu não tenho maldade
nenhuma contra as pessoas, até que me prove o contrário. E eu disse
que tinha levado até o Secretário de Educação, o Doutor Lourenço e
que ele deveria estar apurando. Na época, o governador era Zé Reinaldo,
e me disseram que essa diretora vivia xingando, falando palavrões a
respeito de Zé Reinaldo. E quando o cidadão, se dizendo meu eleitor,
perguntou e aí eu falei que eu tinha levado e que eu gostaria de ver
aquilo apurado, aí ele me perguntou se aquilo não era abuso de poder.
E eu falei: “mas abuso de poder por quê? Se veio a denúncia até a mim,
eu como deputada, representando município, eu tenho que levar a
quem de direito para fazer a apuração”. Aí eu disse: “inclusive eu
soube que ela vive falando do governador, inclusive com palavrões e
tudo. Meu amigo, ela é professora, a direção da escola...” Porque aí ele
alegou que ela ia perder o emprego e isso e aquilo, era ruim, ela é uma
mãe de família e tal. Eu disse: “não, ela é professora, concursada para
ser professora. Agora para ser diretora ela teve uma indicação do
governador. Como ela teve uma indicação do governador e está falando
mal do governo? Quer dizer, isso não vem nem ao caso, e ainda falando
e fazendo esse tipo de coisa que eu não sei se é verdade. Aí ele começou
a fazer um monte de perguntas e tudo, e eu tentando responder. Algumas
sem nexo, mas nunca eu ia imaginar que ele estava gravando tudo
aquilo, fez uma montagem da minha conversa, deputado Othelino,
uma montagem, botou numa fita, alugou um carro de som e saiu na
cidade com minha voz, juntando as palavras. Eu não sabia, eu estava
no interior fazendo campanha. Ele entregou para um deputado aqui da
época, o deputado fez a representação, graças a Deus, a Mesa achou
que aquilo não tinha fundamento e acabou com a história aqui mesmo
na Mesa, mas ele ia me levar para a Comissão de Ética. A imprensa
bateu querendo inclusive levar para o Jornal Nacional, eu vi o meu
rosto num programa do partido desse deputado, estava lá, sabe aquela
carinha que fica balançando assim num cantinho e a voz saindo, eu vi
desse jeito. Aquilo me incomodou bastante, porque eu não merecia.
Por que eu estou contando isso? Porque nós devemos ter muito cuidado,
deputado Braide, quando formos julgar um colega aqui da Casa. Por
essa razão vim contar essa história, porque nós precisamos saber
realmente como as coisas aconteceram ou acontecem para não fazermos
julgamento precipitado a respeito de colegas aqui da Casa.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Fica transferido para a sessão de amanhã o
deputado Adriano Sarney, em função de já termos chegado às 10h30.
Requerimentos à deliberação do Plenário: Requerimento nº 330/2017,
de autoria do deputado Josimar de Maranhãozinho. (lê). Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO – Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Josimar.

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO (Questão de Ordem) – Eu gostaria, se os nobres
colegas e líderes dos blocos concordassem, que pudéssemos votar esse
projeto ainda nesta mesma sessão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Vou consultar os líderes, deputado Josimar.
Vamos apenas apreciar o requerimento do deputado Braide, em seguida
eu consulto os líderes sobre o seu requerimento. Requerimento nº 333/
2017, de autoria do deputado Eduardo Braide (lê). Senhores deputados,

temos dois requerimentos. O Requerimento n.º 333/2017, do deputado
Braide. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Senhores deputados, há uma
solicitação do deputado Josimar para que nós votemos nesta sessão o
projeto de lei, de autoria dele, que dispõe sobre retenção e recolhimento
do imposto sobre serviço de qualquer natureza. Se não houver objeção
dos líderes, nós votaremos após apreciar os itens que já estão
constantes na Ordem do Dia, apreciaremos este projeto de lei. Deputado
Braide? Deputada Francisca, V. Ex.ª concorda? Deputado Antônio?
Não tinha visto nosso vice-líder bem aqui na frente. Desculpe, deputado
Antônio. Deputado Adriano?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não havendo objeção, logo após a Ordem do
Dia, nós vamos apreciar o projeto de lei. Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) – Existe um requerimento de minha autoria que também foi
aprovado à urgência e que já tem inclusive parecer da Comissão de
Constituição e Justiça. Eu gostaria que fosse incluído no mesmo
momento do projeto do deputado Josimar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Antônio, V. Ex.ª concorda? Deputado
Adriano? Deputado Eduardo Braide é o autor do pedido, então não
precisa ser consultado. Vamos apreciar os dois ao final da Ordem do
Dia. Requerimentos à deliberação da Mesa: Requerimento nº 327, de
autoria do deputado Wellington do Curso. (lê).

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Só um instante, deputado Wellington. (lê).
Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Foi feita a solicitação para que eu pudesse discutir o requerimento, por
gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Sim. V. Ex.ª está inscrito. Deputado Wellington,
eu queria consultá-lo sobre a possibilidade de V. Ex.ª já discutir os dois
requerimentos. V. Ex.ª se inscreveu.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Mas o objetivo na verdade, quando eu fiz a inscrição, era já para que
possa discutir os dois que têm o mesmo teor, o seja, escolas construídas
e escolas a serem reformadas.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Então, V. Ex.ª já pode se deslocar para a tribuna.
Eu vou só anunciar aqui o Requerimento nº 328/2017 (lê). Deputado
Wellington, tem dez minutos para discutir, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores parlamentares, imprensa, galeria, internautas,
telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, o nosso
mais cordial bom dia e que Deus seja louvado. Senhor Presidente,
todas as vezes que eu ocupo a tribuna desta Casa, eu ressalto o orgulho
de ser deputado estadual. Deputada Graça Paz, muitos nos entristecem
às vezes quando ocupamos a tribuna desta Casa e não temos a atenção
e os olhares dos demais pares. Eu procuro ser sempre atento e estava
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atento não só ao seu pronunciamento. Então quero ser solidário a V.
Ex.ª, mas não só ser solidário porque eu sou um dos deputados, sem
fazer questionamento a outros, eu sou um dos deputados que mais têm
atenção e respeito aos demais pares. Procuro ficar atento ao
pronunciamento de cada deputado e a cada assunto que é tratado nesta
Casa. No início do meu pronunciamento, quando falo do orgulho de ser
deputado pela forma como conduzo meu mandato, pois tenho certeza
de que elevo o nome desta Casa, engrandeço o nome desta Casa em
todos os lugares que os meus pés tocam em defesa do Parlamento
Estadual, em defesa do Poder Legislativo, em defesa da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Em todos os eventos, em todas as
audiências, em todos os lugares onde eu me apresento, inicialmente eu
me apresento em nome do presidente desta Casa, em nome do
presidente Humberto Coutinho e dos demais deputados, mesmo que
não se façam presentes. Por que eu estou falando do orgulho de ser
deputado? Porque, nesta Casa, ocupa uma das vagas um deputado
estadual que estudou em escola pública, que conhece as dificuldades
de uma escola pública e do funil que é estudar em uma escola pública
para conseguir seus objetivos, para mudar de vida, para passar no
vestibular para Direito, Medicina, Odontologia, Engenharia. Inclusive
faço um parêntese: na tarde de hoje, estaremos na UFMA para tratar
com a reitora sobre o sistema de cotas. Estaremos acompanhando o
deputado Marco Aurélio e demais parlamentares nessa reunião na
UFMA. A oportunidade de mudar de vida por meio da educação, uma
educação pública de qualidade. Quem está falando isso não é um
deputado com demagogia, é um deputado que estudou em escola
pública, um deputado que se alimentava com a merenda escolar, com o
alimento que é fornecido na escola pública, um deputado que utilizava
transporte público e um deputado que todos os dias defende, nesta
Casa, uma escola pública, uma educação pública de qualidade.
Apresentamos, deputada Graça, um requerimento simples nesta Casa
para que o governo do Estado, que está fazendo uma ampla campanha
de divulgação das suas ações, usando o princípio da publicidade,
divulgando as suas ações para a educação, o governador Flávio Dino
que até então diz que o carro-chefe da sua administração é a educação.
Senhoras e senhores, como parlamentar, entre as nossas atribuições,
uma delas é fiscalizar o Executivo, não para afrontar, mas fiscalizar o
Executivo, as suas ações. Apresentamos dois requerimentos nesta Casa,
os dois requerimentos encaminhados ao secretário de Educação do
Estado do Maranhão, Senhor Felipe Camarão, solicitando que
encaminhe os endereços das 303 escolas que serão construídas até o
final de 2018 no Maranhão de acordo com a própria propaganda oficial
do governo do Estado. O outro requerimento, o 328, solicita ao
secretário de Educação do Estado o endereço das 574 escolas reformadas
ou que estejam em processo de reforma, com prazo de conclusão até o
primeiro semestre de 2017, de acordo com a própria propaganda oficial
do governo do Estado do Maranhão. Solicitamos ainda que seja
especificado o tipo de reforma que foi ou que está sendo realizada. Um
pedido simples: só o endereço dessas escolas que estão sendo
construídas ou que já foram construídas até aqui e estão sendo
reformadas até aqui. Senhoras e senhores, publicação do governo do
Estado do Maranhão na sua página, no dia 28 de outubro de 2016,
publicado não só pelo governo do Estado, pelas redes sociais de forma
oficial, mas no próprio twitter e no Facebook do governador no dia 28
de outubro: “Mais uma escola sendo construída. Já são mais de 300
reformas, manutenções e reconstruções dessas escolas”. Nós
idealizamos um projeto e colocamos em pratica que é o projeto De
olho nas escolas. Temos percorridos as escolas em São Luís e temos
constatado escolas em estados deploráveis, escolas sem condições de
atender os nossos alunos, escolas na capital que estão abandonadas.
Ao solicitar os locais das escolas que estão sendo reformadas e
construídas, é também para pedir apoio do governo para que ele possa
ajudar a Prefeitura de São Luís. São 268 escolas cuja maioria está em
péssimas condições, 40 escolas nem começaram o ano letivo ainda, e
eu estou falando da capital. O governo falou que, em 2016, em outubro,
já teria 300 escolas reformadas, então precisamos saber o endereço de
onde estão localizadas. Em dezembro de 2016, assinei autorização

para reforma de 211 escolas, assim chegaremos a 574 escolas reformadas.
Nesta mesma linha, o Governo do Estado, senhoras e senhores, tem
publicizado, deputado César Pires, que 574 escolas foram reformadas
ou totalmente reconstruídas.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Deputado
Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Vou concluir, deputado Edilázio. Em traseiras de ônibus, em outdoors
espalhados pela cidade e, senhoras deputadas e senhores deputados,
eu encontrei na periferia de Imperatriz, durante o Parlamento
Amazônico, eu sou um deputado de rua, mandato popular, eu olho no
olho do cidadão, eu vou à periferia, eu vou às comunidades pobres.
Então, chegando a uma comunidade pobre, na periferia de Imperatriz,
eu olhei um outdoor. Se vocês observarem, senhoras deputadas e
senhores deputados, olha o estado deplorável em que se encontram as
ruas onde o outdoor foi colocado. Então, ruas esburacadas na periferia
de Imperatriz, tanto em São Luís como em Imperatriz, outdoor fazendo
referência a 574 escolas reformadas ou totalmente reconstruídas. O
pedido é simples. Pedir à Mesa que tenha complacência, que tenha
transparência assim como o governo já está tendo, divulgando de forma
ampla as escolas que foram reformadas ou reconstruídas. Nós iremos
fiscalizar todas as 574 que estão sendo reformadas, verificar o tipo de
reforma, como foram feitas e as adequações nas quais os alunos estão
assistindo a essas aulas. Deputado Edilázio...

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ - Me dá um aparte,
deputado Wellington?

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Deputado
Wellington, deputado Sousa Neto também quando puder conceder um
aparte?

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (aparte) -
Deputado Wellington, na propaganda esse governo é muito bonito,
mas, na prática, é um desastre. O que V. Exa. está tratando aí nessa
tribuna eu me sinto tão apequenado, esta Casa fica tão minúscula com
uma discussão dessa V. Exa. está fazendo um apelo para a Mesa
autorizar um pedido de informação de endereço de escola. Não, espere
aí. Nós estamos aqui discutindo, V. Ex.ª está aí discutindo, implorando
para que a Mesa da Assembleia aprove um pedido de endereço de
escola? E ainda assim há a possibilidade de ser negado. Isso aqui não
era nem para haver discussão. Isso aqui era para ser algo corriqueiro,
qualquer pedido de informação. O Governador veio para cá pregar a
transparência, pregar a mudança, e se negar a dar endereço de escola. É
por isso que o Maranhão está perdido. Enquanto nós estamos vivendo
o caos, Secretário de Estado está lá em Curitiba, sendo pago. Nós
estamos pagando Secretário de Estado para estar em Curitiba para ver
Lula falar, por isso que nós estamos perdidos. E eu não acredito,
sinceramente, eu não acredito que a Mesa vai negar um pedido de
informação de endereços de escola. E digo mais: acredito que o Secretário
Felipe Camarão não se negará se V. Ex.ª, eu acompanho V. Ex.ª até a
Secretaria de Educação, formulamos esse pedido e entregamos em mãos
ao Secretário, porque eu tenho certeza que se tem a propaganda na rua,
tem que ter as escolas. E eu me disponho a ir com V. Ex.ª também à
Secretaria de Educação se por ventura for negado aqui.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputada Graça Paz.

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ (aparte) –
Deputado Wellington, entendo perfeitamente a sua preocupação, e é a
preocupação de todos nós. Se não é preocupação de todos nós, mas
deve ser. Eu conheço o Secretário Felipe Camarão. Tenho uma grande
admiração pelo trabalho dele. Tudo o que ele se propôs a fazer na vida
dele ele fez bem feito. Se ele não está conseguindo ser um secretário
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que resolve todos os problemas da educação, eu tenho certeza de que
a culpa não é dele. Ele não pode é fazer milagres. Eu acho que o
Governo do Estado está falhando muito em não olhar a educação como
prioridade. Em vez de dar bolsa família, bolsa isto, bolsa aquilo, tinha
que cuidar melhor da educação para que as pessoas não ficassem sendo
como massa de manobra, porque é para isso que servem essas bolsas.
Em vez de darem oportunidade de emprego, de melhorar a educação,
melhorar a saúde, deixar as pessoas mais saudáveis para trabalhar, faz
esse tipo de coisa para ter as pessoas com o poder aquisitivo pequeno
nas mãos, e a gente sabe para quê.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputado César Pires e depois o Deputado Sousa Neto, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Deputado
Wellington, se possível me conceda um aparte.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (aparte) - Deputado
Wellington e Deputado Othelino. O Deputado Wellington trata de um
pedido de informação ou de informações a respeito daquilo que é
produzido pelo próprio Governo, nada mais do que isso. Ontem a
Mesa se recusou a aprovar, porque nem mesmo a Mesa acreditava na
mídia que estava sendo feita. Agora a mídia consulta o Governo, eu não
sei por que essa protelação de ontem para hoje. E agora de novo com
certeza vai vetar essa informação. O que eu acho triste nisso? Eu tenho
certeza, pelo que eu conheço do Filipe Camarão, um cara sério, correto,
jamais se negaria a isso. Se nós não temos mais o direito de pedir uma
informação de própria mídia que o Governo faz. Não foi criado por
Wellington do Curso, não foi criado por nenhum Deputado aqui. O que
se está perguntando é o que está sendo colocado, gasto com dinheiro
público, como é gasto com todos os governos. Mas o que não pode ser
é botar mentiras. Se assim é o caso, se assim não vierem as explicações
necessárias, esta Casa, Senhor Presidente, nem mais nome de prédio
público e de pessoas mortas cumprindo os ditames da lei pode colocar
e agora nem mais averiguar o que está sendo colocado de ordem
midiática. Para mim é um fracasso, essa Casa se reduz junto com a
Mesa, em grande parte, apenas a dar título de cidadania, de
reconhecimento de trabalho. E um dos gestos tristes aqui, o Banco do
Brasil completou 100 anos e nenhum parlamentar foi a esta tribuna
falar dos 100 anos que esta própria Casa prometeu. Quando a Mesa
franqueou, ninguém se arvorou, nem mesmo o proponente daquele
fato. É um testemunho vivo de tão pequeno e tão escasso está o
cérebro e a intelectualidade desta Casa. Presidente, 100 anos, ninguém
talvez tenha se lembrado que foi Dom João VI que trouxe, que foi Dom
João VI que faliu o primeiro Banco do Brasil que ele mesmo trouxe,
que levou tudo o que ele trouxe. Ninguém disse isso. Fiquei morto de
vergonha. E agora a Casa, em uma questão de mídia, até entendo o lado
político, quando não é uma cobrança diferente. Mas ninguém pediu,
está na mídia, está nos ônibus, está na televisão em horário nobre.
Onde é que está o pecado do cidadão ou do Deputado Wellington do
Curso? Não vejo nenhum em relação a isso. É isso que eu quero dizer.
Agora acabou esta Casa de uma vez, porque outras informações até
que compreendo o lado político da proteção, mas proteger a própria
mídia para mim é negar a importância desta Casa ou, no mínimo, agora
dar o testemunho claro de que os aliados não acreditam, a Mesa não
acredita e talvez nem o próprio Governo, quando não dá informação,
acredita no que implantou na mídia. Eu acredito no Secretário Felipe
Camarão, um homem sério, correto. Tenho uma admiração profunda
por ele. Eu não vejo porque negar isso. Eu tenho certeza que ele se
recusaria a botar essa mídia se não fosse verdade. Então, agora, a base
não acredita, a Mesa não acredita na mídia e o Governo, quando
consultado, também não acredita no que vendeu para todos nós da
sociedade maranhense. Muito obrigado, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Sousa Neto, rapidinho, tranquilo.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (aparte) – Primeiro,
parabenizar o vosso pronunciamento, esse Requerimento que V. Exa.
fez, Deputado Wellington. Mas eu, infelizmente, tenho que dizer que
esta Casa, a Mesa não vai aprovar o Requerimento, porque é um
governo midiático. A gente sempre fala aí na tribuna aquela propaganda
também do “Mais Segurança” de 2.500 novos policiais é só conversa
fiada. Eu quero só mostrar e quero demonstrar e eu peço
encarecidamente para que a Mesa, o Deputado Othelino, que tão bem
preside essa sessão, faça um telefonema para o Secretário Felipe
Camarão, porque eles têm acesso direto, e pergunta se o Secretário
Felipe é a favor de votar contra esse Requerimento, já que tão, como o
Deputado César Pires bem falou aí, perfeito em suas colocações. Uma
propaganda com dinheiro público, se não for, se for negado, vou fazer
uma sugestão para a Comissão de Educação, da qual V. Exa. faz parte,
para a gente fazer uma incursão pelo Maranhão para tirar fotos dessas
escolas e a gente fazer a propaganda verdadeira que existe aí, porque
do jeito que está não pode ficar. Agradeço a V.Exa. pelo aparte.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Braide rapidinho porque o tempo que nós temos já está
exíguo só para...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Wellington, após o aparte do
Deputado Braide, peço que V. Exa. conclua.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (aparte) –
Deputado Wellington, quero parabenizar V. Exa. pela iniciativa, pelo
Requerimento. Primeiro, dizer que não quero acreditar que essa Casa
vá negar o seu pedido de informação, uma informação que na verdade
é prestada todos os dias quando a gente liga a televisão, através também
de publicidade por intermédio de outdoor nas traseiras dos ônibus em
que consta a quantidade das escolas que o Governo alega ter sido
construída pelo Governo, assim como recuperadas também pelo
Programa Escola Digna. Por outro lado, eu entendo que o maior
interessado para encaminhar essas informações a V. Ex.ª deveria ser o
próprio Governo do Estado, até para que os deputados possam fazer
a ressonância, ou seja, divulgar aquelas escolas que receberam o benefício
por parte do Governo do Estado. Mas quero também, Deputado
Wellington, nesse sentido, dizer que, além da propaganda do Governo
que fala sobre as escolas dignas, nós temos que ver a situação também
de como estão às escolas após as suas entregas por esse programa.
Isso é muito importante. Ontem eu recebi um vídeo do município de
Cidelândia, onde os alunos, não foi uma manifestação provocada por
partido A e partido B, os alunos foram às ruas no município de
Cidelândia. Uma jovem está usando o microfone e falando que lá no
colégio estadual onde ela estuda não tem merenda escolar. Então a
pergunta que faz é: A Escola Digna - e eu já estou levando em
consideração como se tudo que o governo estivesse falando na televisão
fosse verdade - aí eu não posso dizer nada até chegar o requerimento de
V. Ex.ª, mas eu pergunto: É digno deixar uma escola sem merenda
escolar? É digno deixar as escolas caindo, como é o caso de São Luís,
onde nós temos dois casos de telhados de escolas que caíram? Aí a
pergunto que faço e que fiz nas minhas redes sociais, porque até onde
eu sei e pode ser que eu esteja errado, espero que na relação que vier a
informação de V. Ex.ª conste alguma escola do município de São Luís,
acho que o programa Escola Digna não chegou até a nossa capital.
Então a pergunta que faço é: Mais de quinhentas escolas que são
divulgadas pelo Governo do Estado, não tem uma? Será que o
Governador do Estado não pode dar as mãos do prefeito de São Luís?
Cadê a parceria que eles tanto falavam que ia existir? V. Ex.ª ressaltou
e eu sei por que existe um Termo de Ajustamento de Conduta firmado
com o Ministério Público do Estado para que a Prefeitura de São Luís
possa proceder a reforma de escolas no município. E nós temos hoje
quarenta escolas em São Luís que estão sem aula porque não tem
condições físicas de iniciar o ano letivo. E aí a pergunta que fica para
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finalizar a minha intervenção: São Luís não merece escola digna? Parabéns
a V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Eduardo Braide, muito obrigado pela interferência.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Conclua, Deputado Wellington, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Vou concluir. Todos os deputados fizeram apartes, inclusive o
Deputado Edilázio fez referência ao Secretário Clayton Noleto, que
veio até esta Casa. Na semana que vem já nos causa uma grande
expectativa de receber o Secretário Adelmo Soares. Há uma grande
expectativa na recepção desse Secretário. E que outros secretários
também possam vir. Na minha compreensão, Deputado Edilázio,
perfeitamente compreensível, como esteve ocupando, inclusive, este
lado da tribuna, o próprio Governador Flávio Dino se colocou à
disposição. E já que nós já tivemos um Secretário e na semana que vem
nós teremos outro Secretário, da mesma forma não me causaria
estranheza nenhuma se um belo dia pudéssemos convidar também o
Governador Flávio Dino para ele ocupar esta tribuna. Mas não para
prestar esclarecimento, como fez das vezes que veio aqui, mas que nós
pudéssemos ter um amplo debate com os deputados. Assim como fez
com Clayton Noleto, será feito na semana que vem com Adelmo, mais
um amplo debate democrático e perfeitamente dentro da legalidade
para que possamos compreender e visualizar as ações efetivas do
Governo do Estado do Maranhão. Senhor Presidente, era o que tinha
para o momento. Solicito a sensibilidade da Mesa para a aprovação
dos Requerimentos 327 e 328. Solicitamos os endereços das 300 escolas
que estão sendo construídas e serão concluídas até o ano que vem e das
574 escolas em construção ou em reforma pelo governo do estado do
Maranhão. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Como vota o deputado Stênio Rezende? Nós
estamos apreciando o Requerimento nº 327/2017. Como vota o
deputado Ricardo Rios? Indeferido o requerimento. Requerimento nº
328/2017. Como vota o deputado Ricardo Rios? Como vota o deputado
Stênio? Indeferido.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Solicito a benevolência de V. Ex.ª para que a gente possa recorrer ao
Plenário e ver o posicionamento dos meus pares quanto a essa questão
tão importante que é a educação no estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Wellington, será incluído na Ordem
do Dia de amanhã. Requerimento nº 331/2017, de autoria do deputado
Wellington do Curso. (lê). Deferido. Requerimento nº 332/2017, de
autoria do deputado Edivaldo Holanda. (lê). Deferido. Inclusão na
Ordem do Dia de amanhã, 11 de maio: Requerimentos nº 334, 335,
336, 337, 341 e 342/2017, de autoria do deputado Wellington do Curso.
Requerimentos 338, 339 e 340/2017, de autoria do deputado Júnior
Verde. Conforme acordo de lideranças, suspendo a sessão para que
seja emitido o parecer ao Projeto de Lei 104, de autoria do deputado
Josimar de Maranhãozinho.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado
Marco Aurélio para anunciar o resultado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– O Projeto de Lei 104/2017, de autoria do Deputado Josimar de
Maranhãozinho foi aprovado por unanimidade nas comissões de
Constituição de Justiça e Comissão de Orçamento. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Em discussão. Em votação. O Projeto de Lei nº
104, em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai à Sanção. Projeto de lei 070, de autoria do
Deputado Braide, em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à redação final.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –Inscrito o Deputado Fábio Braga, por 30 minutos
com apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Presidente, o Deputado Fábio Braga está ausente. Eu gostaria de
solicitar o tempo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Concedo a palavra ao Deputado Marco Aurélio,
30 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados,
senhoras deputadas, eu vou abordar dois temas neste pronunciamento.
O primeiro deles é a reestruturação da Rádio Timbira, a nova Rádio
Timbira AM, a Rádio do Maranhão. A rádio que tem feito um trabalho
fantástico em todo o Estado, sobretudo, de resgate. Resgate de uma
comunicação que alcança o seu objetivo. Resgate de uma comunicação
que tem um papel social verdadeiro, dialogando com todo o Maranhão.
Resgate de um perfil que outrora teve uma presença, mas, de forma
proposital, foi perdendo, foi forçada a perder essa participação. E o
Governo Flávio Dino resgata esta presença da Rádio Timbira. A Rádio
Timbira AM na frequência 1.290, hoje, ocupa um espaço muito
importante. A Rádio Timbira, comandada pelo companheiro Robson
Paz, tem uma integração em todo o Estado com dezenas de rádios, e
consegue pautar o Maranhão. E mais do que uma comunicação unilateral,
ou meramente informativa, a Rádio Timbira tem uma interação e dá
voz à comunidade sem qualquer censura, mas ouve. E mais do que isso,
o que a população pauta consegue mobilizar o Governo na forma de
atender, de corrigir, na forma de melhorar. E a Rádio Timbira tem
cumprido esse papel social neste resgate em um papel protagonista da
sociedade maranhense, e que, com certeza, os investimentos que têm
sido feitos na Rádio Timbira já dão resultado fantástico em todo o
Maranhão. A nova 1290 Timbira AM vive um de seus melhores
momentos em seu 75 anos de história. Em dois anos e quatro meses do
Governo Flávio Dino, a Rádio ganhou um novo parque de transmissores,
passou a transmitir também via satélite. A reestruturação contemplou
desde o prédio locado onde funcionavam os estúdios da rádio, em
espaço insalubre, na Avenida Beira Mar, para um prédio próprio e
também mais confortável aos profissionais, na rádio, na Rua Montanha
Russa ao lado do Palácio dos Leões. Novas torres de transmissões, de
links radiais foram adquiridos, além de novas instalações para o
transmissor no Aterro do Bacanga. Todo esse investimento permitiu
que a Rádio melhorasse a qualidade de sinal e alcançasse, cobrindo
parte significativa do Estado. Outra iniciativa inédita da comunicação
pública do Estado é a parceria de conteúdo com dezenas de emissoras
em todo o estado do Maranhão. Hoje, mais de quarenta emissoras de
todas as regiões participam da nova programação, da nova 1290,
proporcionando acesso democrático à informação e à liberdade de
expressão, sem qualquer tipo de censura. A Rádio Timbira tem ouvido
os maranhenses, toda a população nesta participação direta, nesta
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interação, algo que é saudável, porque este espaço havia sido negado
no passado, não havia essa liberdade de expressão e a censura tira o
direito de participação da população e a Rádio Timbira resgatou, já, já
ouviremos o deputado Bira do Pindaré. A emissora pública estava
abandonada há mais de 20 anos, de forma proposital, e houve este
resgate. Foi oficialmente extinta em governos anteriores enquanto
empresa pública, enquanto o seu objetivo também era da privatização.
E não foi possível devido a impossibilidade legal, a nova programação
da emissora prioriza o jornalismo, a cultura, o esporte, a prestação de
serviços e a interação com os ouvintes. Conta com grandes profissionais
do Radiojornalismo maranhense como Gilberto Lima, Edivaldo
Oliveira, Batista Matos, Mônica Moreira, Ivison Lima, Silvan Alves,
José Raimundo Rodrigues, Renato Júnior, Edivan Fonseca, Maria
Espíndola, Marden Ramalho, Ronald Pimenta, Marcos Saldanha,
Ademar Danilo, Gisa Franco, Noel Soares, Laércio Junior, Daniel
Amorim. Gil Porto, Rony Moreira, entre outros. A Rádio está também
com novo site e uma ativa participação nas redes sociais, ampliando a
sua participação popular. Ouço o deputado Bira do Pindaré.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (aparte) –
Deputado Marco Aurélio, queria cumprimentar V. Exa. e me somar a
este pronunciamento que homenageia a Rádio Timbira e também o
reconhecimento ao Governo do Estado que resgatou esse instrumento
de comunicação, que é tão importante para a interação social, tão
importante para valorizar o debate público. E a rádio contribui para a
democratização desse serviço. Portanto é realmente uma conquista
muito grande a gente observar que uma rádio que foi abandonada no
passado tão recentemente, hoje ela é resgatada com essa vitalidade que
tem a Rádio Timbira, a sua presença, a sua capilaridade, a sua aceitação,
a sua abertura. Eu mesmo já dei entrevista diversas vezes lá. E o
ouvinte participa direto, discute com a gente, debate os assuntos com
clareza e com transparência. Eu acho que é uma ferramenta fundamental
o advento da Rádio Timbira como um instrumento de comunicação
pública e que ajuda nesse debate. Porque V. Exa. sabe que há emissoras
aqui privadas nas quais há vetos, as pessoas são vetadas, não podem
falar, não podem participar, não podem opinar, a não ser quando é
para falar mal dela, para difamar. Agora para debater os assuntos com
seriedade você não tem espaço. Então ter uma rádio como a Rádio
Timbira e outras rádios que hoje se somam nessa linha eu acho que é
muito importante. Portanto eu me somo ao pronunciamento de V.
Exa., fazendo essa homenagem, esse reconhecimento, desejando que
os avanços possam ser ampliados cada vez mais e que a Rádio Timbira
cada vez mais seja esse instrumento a serviço da comunicação popular
e democrática. Parabéns, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, Deputado Bira. E destaco também o orgulho que a gente
vê os comunicadores da Rádio Timbira neste novo momento, pautando
o Maranhão, interagindo com a comunidade, algo que é muito salutar...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Deputado
Marco Aurélio, se possível, V. Exa. me concede um aparte.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Pois não, Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (aparte) –
Primeiro, eu quero aqui deixar bem claro o meu apreço em relação aos
profissionais da Rádio Timbira, aqueles que fazem a Rádio Timbira no
Maranhão, não só agora, mas, ao longo dos últimos anos. Eu só tenho
uma ressalva a fazer em relação à situação da Rádio Timbira e não sei
de que foi a determinação, é que a Rádio Timbira é uma emissora
pública, não é isso?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Sim.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Uma
emissora do Governo do Estado, e a Rádio Timbira, deputado Marco
Aurélio, durante um bom tempo, agora recentemente, ela retransmitia
ao vivo um programa de uma emissora privada, vou até dizer o nome:
do Sistema Difusora de Comunicação, ao mesmo tempo em que acontecia
o programa do Sistema Difusora, um programa de rádio, ele era
retransmitido pela Rádio Timbira, e a pergunta que eu faço é: Pode
isso? Uma emissora pública retransmitir um programa de uma emissora
privada? E a pergunta que faço é: Por que o programa escolhido foi
exatamente esse? Por que não retransmitiram um da Rádio Educadora?
Por que não retransmitiam um gospel? Um programa da Rádio Mirante,
um programa da Rádio Capital, de qualquer outro que seja. Então, fica
aqui essa ressalva que, no meu entendimento, inclusive constitui
improbidade administrativa, se utilizar uma emissora pública para
retransmitir ao vivo um programa que tem a conotação amplamente
política, todo mundo sabe, é um programa feito só para criticar os
outros politicamente e que certamente haverá um questionamento talvez
até judicial em relação a isso. Tirando esse lado, quero aqui parabenizar
V. Ex.ª, acho que é uma rádio que presta uma função social muito
importante, que tem as divulgações das ações do Governo do Estado,
é importante ter as divulgações das ações do Governo do Estado, é
importante ter as divulgações do Governo do Estado, não só agora,
mas como ao longo dos anos, mas fica aqui esta ressalva em relação a
essa situação e eu até pediria a V. Ex.ª para que a gente pudesse descobrir
de quem foi a decisão de determinar essa retransmissão, porque isso
pra mim é um ato de improbidade administrativa. Você pegar uma
emissora pública, paga com dinheiro público e escolher um programa
com conotação política para reprisar nós pagando como contribuintes,
acho que não está correto e isso deve ser revisto.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Deputado Braide, sua colocação é pertinente, não vejo qualquer
dificuldade, até porque a rádio integra com mais de 40 rádios do estado
do Maranhão, se Vossa Excelência vê qualquer problema é interessante
que se formalize.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Só para
deixar claro, Deputado Marco Aurélio, o que Vossa Excelência não vê
problema, eu também não vejo, são os programas da Rádio Timbira
serem difundidos nessas 40 rádios e aí é completamente normal, mas o
que o que foi falando é o contrário, é o programa de uma única emissora
privada ser transmitido pela Rádio Timbira, aí é completamente
diferente, porque a Rádio Timbira é pública, então assim, qual o critério
para ter sido escolhido esse programa e não outro? Então, só para que
deixe bem claro a Vossa Excelência, retransmitir os programas da Rádio
Timbira, em várias rádios, é absolutamente normal, perfeito e acontece
desde que existe Rádio Timbira. O que eu nunca tinha visto era a Rádio
Timbira, que é uma empresa pública, ser utilizada para fins políticos
retransmitindo um programa de uma entidade privada. Então, até por
conta do Princípio da Isonomia, por que um programa e não o outro?
Então assim, para deixar bem claro e até para que entenda Vossa
Excelência, não é a questão da transmissão das matérias da Rádio
Timbira em relação à Rede que se tem de rádios, mas o contrário,
escolher uma única emissora para retransmitir ao vivo o seu programa
pela Rádio Timbira.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Eu não vejo dificuldade, desde que o programa que seja retransmitido,
cumpra um papel social, de diálogo com o Estado. Vossa Excelência
disse que nunca tinha visto, nós também nunca tínhamos visto a Rádio
Timbira cumprindo um papel social de integração, de ouvir sem censura
todos os maranhenses, inclusive quem discorda do Governo. Então
são pontos de vistas, mas o ponto de vista de Vossa Excelência a gente
respeita. Outro ponto, Senhor Presidente, que eu queria destacar neste
pronunciamento é a agenda do Governador Flávio Dino com os
Vereadores de Imperatriz na última segunda-feira. Na segunda, eu cheguei
para pautar a agenda, entretanto nós não conseguimos o tempo porque
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eu cheguei e já tinha passado o tempo que eu haveria de falar. Ainda
ontem também não consegui porque eu estava concedendo entrevista
na hora. O Governador Flávio Dino, em uma atitude inédita, recebeu
os vereadores do Município de Imperatriz, a minha cidade, aqui no
Palácio dos Leões. Deputado Bira, nunca na história se havia recebido
uma Câmara de Vereadores no Palácio dos Leões e, desta feita, Deputado
Antônio Pereira, o Palácio Dorgival Pinheiro de Sousa veio ao Palácio
dos Leões. E não somente o Governador, mas o seu Governo quase
todo estava ali representado para ouvir e resolver as demandas propostas
pelos vereadores. Secretário de Infraestrutura, Clayton; Secretário
Jefferson Portela, de Segurança; Secretário Felipe Camarão, da
Educação; Secretário Márcio Jerry, de Articulação Política; Secretário
Marcelo Tavares, da Casa Civil; Secretário Carlos Lula, de Saúde. O
Governo estava preparado para receber as reivindicações dos vereadores
em uma atitude muito importante. Eu que já fui vereador de Imperatriz
por dois anos, sei exatamente valorizar a dimensão. Porque o vereador
é quem está mais exposto. Deputado Sérgio Frota, V. Ex.ª que já foi
vereador, nós dois fomos os únicos vereadores que fomos eleitos
deputados estaduais na legislatura passada. O vereador é quem mais
está exposto nas cobranças e tem a limitação de suas atribuições. Imagina
receber todas as cobranças e não ter forças para resolvê-las. E
simplesmente ali a força do debate, do diálogo, das indicações, porque
também lá em Imperatriz não tem Emendas Parlamentares. E nessa
limitação, o Governador Flávio Dino acolheu um pedido do Presidente
da Câmara ainda do ano passado, ainda de 2016, e os vereadores aqui
estiveram. Dos 21, vieram 16 vereadores de Imperatriz. E, um a um,
foram falando, fazendo reivindicações ao Governador Flávio Dino e ao
seu governo. E eram ouvidas e atendidas. Pedidos de socorro
emergenciais, sobretudo à saúde, mas também estruturais, no que diz
respeito ao IEMA, no que diz respeito à escola em tempo integral.
Três deputados desta Casa estavam presentes: Deputado Antônio
Pereira, Deputado Leo Cunha, e eu também estava presente. E foi uma
atitude muito nobre. Via a alegria, a felicidade dos vereados em poder
estar participando e ajudando na definição dessas políticas públicas
do município, que já se manifestam com proposições daquela Casa, do
Palácio Dorgival Pinheiro de Sousa. Mas puderam dialogar diretamente
numa atitude muito nobre do Governador Flávio Dino, pelo que o
parabenizo por este ato. Na ocasião, o Governador...

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA – Deputado
Marco Aurélio, quando o senhor puder, me conceda um aparte.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Pois não, Deputado Sérgio Frota.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA (aparte) – V.
Ex.ª citou o fato de nós termos sido vereadores que se elegeram
deputados. Enquanto vereador, eu me senti muito limitado e vou dizer
por quê. No primeiro ano como vereador, o orçamento de São Luís
estava em torno de 2,3 bilhões de reais, sobrava, deputado Marco
Aurélio, 6% para investimentos. Então, veja bem que, se um prefeito
pensar em administrar a sua cidade, e eu estou falando de São Luís,
município, porque a capital, a maior cidade do estado, onde 23, vamos
botar 25% da receita líquida corrente é própria, imagine o município
que não tem receita própria, por exemplo, IPTU, ISS, de alvará e tal.
Então eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande. Eu
passei dois anos na Câmara, como V. Ex.ª também, e vi que este
parlamento, não tenha dúvidas, tem muito mais, entre aspas, poder
político do que uma câmara municipal. Então, ter essa preocupação
com o cidadão, na realidade o cidadão não vai cobrar o senador, ele não
vai cobrar o deputado federal, o deputado estadual ele talvez até cobre,
mas ele vai ao vereador. Então fica aqui o meu reconhecimento. Com a
Constituição de 88, nós tivemos muito avanço no Brasil, mas os
municípios perderam, sobretudo, autonomia financeira, que hoje é dada
pelo governo federal a conta-gotas e à mercê de uma necessidade e
conveniência política.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, deputado Sérgio, pela participação. Na ocasião desta grande
reunião, o governador dedicou mais de quatro horas a todos os vereadores
e aos deputados que estavam presentes e anunciou um investimento
de mais de 20 km de pavimentação asfáltica para a cidade. O governo
Flávio Dino, nesses dois anos e quatro meses, deputado Sérgio, já
conseguiu pavimentar mais de 70 km de vias urbanas da cidade. A
mobilidade urbana melhorou bastante. É lógico que há acúmulo de
demandas e não dá para resolver todos os problemas, e agora vem mais
esse investimento de 20 quilômetros. Foi dada também uma sinalização
para parcerias por meio do mutirão Rua Digna, no sentido de fazer o
bloqueteamento de ruas, com editais via associação, o que já vai ser
encaminhado e é muito salutar, sobretudo, pela maneira que é construído
com participação popular. Um apoio emergencial à saúde também foi
determinado pelo governador Flávio Dino com a solicitação que o
próprio secretário municipal de Saúde fez ao secretário estadual de
Saúde no quesito de insumos que estavam faltando para o hospital
municipal, e o governador Flávio Dino prontamente já deliberou e
autorizou. Manifesto a minha imensa alegria no pleito que tenho
defendido e que na audiência, na oportunidade da minha fala, fiz ao
governador que prontamente deliberou. Trata-se da oncologia infantil.
Hoje o único hospital de referência do Maranhão pela rede pública é o
Hospital Aldenora Bello na área da oncologia infantil. O Hospital
Aldenora Bello tinha 28 leitos para o tratamento de crianças com
câncer, mas teve que reduzir seus leitos para 20. Imagine, então, a
complexidade, o que já era difícil, agravou ainda mais. Automaticamente,
dá um prejuízo enorme, porque as crianças que precisam dessa regulação
têm que esperar na fila muito tempo, muito tempo, ou mesmo tentar
um tratamento em outros Estados, Barretos, em São Paulo ou outro
Estado, o que agrava muito por que quando vai iniciar o tratamento,
infelizmente, as chances de cura já não são tão claras, dessa forma fiz
essa reivindicação ao Governador Flávio Dino, existe em Imperatriz a
Ampare, que é uma instituição de vanguarda, que faz um trabalho
brilhante, há muito tempo, e que foi responsável pela luta que instituiu
lá no início, em 2000, 2002, mais ou menos, no Governo do Governador
José Reinaldo Tavares, conseguiu avançar para a implantação da
quimioterapia no hospital particular de Imperatriz, e esse convênio é
mantido até hoje. No início de 2015, no início do Governo Flávio
Dino, o Governador fez um convênio também, com uma clínica
particular e garantiu o atendimento gratuitamente para a comunidade
no serviço de radioterapia, mas falta a oncologia infantil. E nós já
havíamos feito uma reunião com a Ampare e o Secretário de Saúde do
Estado, lá em Imperatriz, por uma iniciativa minha, solicitei ao Secretário
Lula, convidamos, fizemos essa reunião, em outra oportunidade, fizemos
uma outra reunião com a Ampare, aqui em São Luís, onde foi entregue
um projeto de uma parceria, com um hospital particular, que já faz
esse trabalho de quimioterapia para ampliar esse serviço também para
onco infantil  e apresentei ao Governador essa  necessidade e o
Governador Flávio Dino prontamente  autorizou o Secretário, Dr.
Carlos Lula, avançar  nesta parceria  que  será  fundamental tanto para
descentralizar esta  demanda  que  hoje  é  toda concentrada  no
Aldenora Bello, mas também para melhorar o atendimento na região
Tocantina, na região Sul  porque vai dar  dignidade aos  pacientes, às
crianças em tratamento com câncer.  Enfrentar o câncer já é uma missão
que requer fé, que requer coragem e muita dignidade, mas fazer esse
tratamento longe da família é algo que complica ainda mais e, dentro de
alguns meses, nós temos a fé que esse serviço será implantado em
Imperatriz nesta parceria que o Governo do Estado está
proporcionando com toda a nossa região Tocantina e a região Sul. Eu
quero, portanto, parabenizar o Governador Flávio Dino pela
sensibilidade em atender esse pleito de toda a nossa região, quero
também parabenizar o Presidente da Câmara de Vereadores, Zé Carlos,
por essa iniciativa buscada com o Governo do Estado num diálogo de
participação das políticas públicas do Governo do Estado e, com
certeza, o Governador Flávio Dino estará aberto nesta busca permanente
para melhorar a nossa região Tocantina, nossa grande Imperatriz.
Finalizo parabenizando, uma vez mais, a Rádio Timbira por este modelo
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implantado, por este modelo que populariza cada vez mais, que
democratiza a comunicação social e que aproxima cada vez mais o
povo do Maranhão dando voz, dando poder de fala e cada vez mais
interagindo com nossa população. Era isso, Presidente, obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SOUSA NETO – Pela liderança Deputado Edilázio. Já solicitou o
Deputado Adriano, mas agora pela liderança do Bloco Independente,
Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Excelentíssimos senhores deputados, membros da
imprensa, galeria, telespectadores da TV Assembleia, internautas.
Senhor Presidente, eu venho a esta tribuna em agradecimento, agradecer
a esta Casa, Deputado Edilázio Júnior, ao voto de V. Exa., Deputado
Sousa Neto, Deputado Adriano, Deputado Antônio Pereira, Deputado
Othelino, Deputado Sérgio Frota, Deputado Marco Aurélio, a
aprovação do projeto de lei nº070/2017. Para ser breve, Deputado
Edilázio Junior, em 2015, esta Casa aprovou uma lei, de nossa autoria,
que estabeleceu o regime assistencial, especial no atendimento de
emprego e renda às mulheres vítimas de violência. O que que diz esse
programa que já foi sancionado e que já é lei, Deputado Sérgio Frota?
Que aquela mulher, e eu vou começar até dizendo o porquê, uma
pesquisa do DataSenado, do Instituto DataSenado demonstrou que
70% das mulheres que continuavam se submetendo àquela situação de
violência era porque elas dependiam financeiramente do seu
companheiro, do marido, do namorado, do companheiro e exatamente
por isso, que nós tivemos a ideia de apresentar essa lei que diz o
seguinte: a mulher que comprovar que foi vítima de violência doméstica,
Deputado Sérgio Frota, por meio de um boletim de ocorrência na
Delegacia Especializada da Mulher, por meio de um laudo de assistência
social que comprove, ela passa a ter o acolhimento do Governo Estado,
e através de várias formas: uma das formas é ser encaminhada para os
cursos de capacitação e qualificação que porventura possam estar sendo
oferecidos pelo Governo do Estado. Mas a mais importante dela,
Deputado Edilázio Júnior, que constava da lei de 2.015, dizia o seguinte
no seu inciso: destacar até 20% dos encaminhamentos mensais para
as vagas de empregos formais. Isso quer dizer, Deputado Sérgio Frota,
que o Governo do Estado já tem um trabalho, por exemplo, na Secretaria
de Trabalho e Economia Solidária tem um convênio com o SINE e de lá
são encaminhados todos os meses pessoas para o mercado de trabalho.
Então, Deputado Edilázio Júnior, é uma forma de as mulheres que
forem vítimas de violência sejam encaminhadas para o Governo do
Estado, tenham o acolhimento e possam conseguir o seu emprego para
ter a sua independência financeira quebrando o vínculo que se tem de
violência em relação a elas. Infelizmente na lei de 2015, Deputado
Edilázio Júnior, esse dispositivo foi vetado pelo governador do Estado.
Ele vetou o dispositivo exatamente que destinava até, diga-se de
passagem, Deputado Sérgio Frota, para que não se ache que vai tomar
vaga de ninguém, o dispositivo fala em até 20%. Se porventura,
Deputado Edilázio Júnior, só tiverem 5%, 3% ou 1% de mulheres
nessa situação, é só esse percentual que será destinado às mulheres
vítimas de violências. Mas bom, em uma solenidade que ocorreu aqui
na Assembleia em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, e a
Mesa tinha representantes de todos os órgãos, inclusive do Governo
do Estado, estava presente a Secretária Estadual da Mulher, a delegada
da delegacia especializada em atendimento à mulher, várias entidades
de movimentos feministas. Eu relatei a situação e foi feito o pedido
para que a gente fizesse a reapresentação deste Inciso para que possa
ser colocado nessa Lei e foi exatamente isso que nós fizemos hoje,
aprovar a retomada no texto original da lei, e eu vou ler para vocês,
daquilo que estava previsto na lei  de 2015, e diz o seguinte: o Art. 1º
- Do Projeto de Lei. Art. 2º - Da lei 10.289, de 28 de julho de 2015, será
acrescido do Inciso 2º que terá a seguinte Redação: Destinar através
dos órgãos competentes até 20% dos encaminhamentos mensais para
concorrer às vagas de empregos formais. Portanto, Deputado Sérgio
Frota, mais uma vez, aqui fica o meu agradecimento a esta Casa e, mais

do que isso, o pleito, o apelo, dessa vez eu acho que posso dizer a
certeza de que o Governador sancionará esse Projeto de Lei aprovado
por esta Casa, até porque essa não é uma vontade do Deputado Eduardo
Braide, é uma vontade de um coletivo de representantes de mulheres
que fizeram esse pleito e eu tenho certeza de que talvez pode ter sido
até a assessoria do Governador que possa o ter orientado mal, na
época do veto, mas eu tenho certeza de que o Governador, já que é um
grande defensor das mulheres, que defende a causa feminina, sancionará
esse projeto de lei 070, que esta Casa acaba de aprovar, senhores e
senhoras deputados. Era o que tinha a relatar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SOUSA NETO - Pela Liderança do PV, Deputado Adriano Sarney, por
5 minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, senhoras e senhores
deputados, deputadas, funcionários desta Casa, galeria, telespectadores
da TV Assembleia, imprensa, internautas, senhoras e senhores,
maranhenses. É com satisfação que hoje subo a esta tribuna para relatar
a visita que fiz ontem ao superintendente do Banco do Brasil, no
Maranhão, o senhor Ingo Kobarg Júnior, esteve junto com uma equipe
de assessores muito grande, nos atendeu muito bem, estive com
lideranças do município de Bom Jardim e lideranças do município de
Dom Pedro. O assunto de Bom Jardim foi a explosão da agência bancária
que aconteceu no mês passado, como todos nós sabemos, o município
de Bom Jardim é um município importante, economicamente, é um
município que tem um comércio muito forte e que precisa muito de
uma agência bancária do porte da agência do Banco do Brasil, então
cobramos do superintendente a imediata reabertura da agência do Banco
do Brasil que foi prontamente atendida. O superintendente disse que,
em cerca de 60 dias, a agência será aberta novamente. É um grande
avanço, porque, segundo o próprio superintendente, a maioria dessas
agências, Deputado Sérgio Frota, que estão sendo estourada no interior
do Maranhão, não estão retornando ao posto de agências, eles estão
recalculando a atividade econômica dessas agências e muitas delas estão
deixando de ser agências para serem simplesmente uma correspondente
bancária, mas no caso de Bom Jardim, ouvindo o pleito do município,
ouvindo o pleito do ex-prefeito, doutor Roque, que é muito querido
naquela região; da doutora Rosangela; do vereador Homero; do vereador
Dandor. Nós conseguimos sensibilizar o Banco do Brasil e, em cerca
de 60 dias mais ou menos, essa agência será reaberta para o bem da
economia local e para que o comércio volte a funcionar de forma normal.
Muito bem, no que diz respeito a Dom Pedro, estive lá presente com
o Dr. Ribamar, também ex-prefeito, grande liderança de Dom Pedro,
acompanhado do vereador Antônio e do Márcio que estava lá presente.
Discutimos também mais uma vez em relação à agência, mas nesse
caso diz respeito a Dom Pedro, à agência de Dom Pedro que, vamos
dizer assim, é atípica. Em meio a tantas explosões de bancos no estado
do Maranhão, em Dom Pedro, como a agência fica localizada próxima
a um quartel, ela não foi explodida, ela não tem nenhum tipo de roubo
há mais de 15 anos. Então é uma agência que se consolidou, mas pelo
fato de outras agências no entorno do município de Dom Pedro sofrerem
roubos e explosões, essa agência se tornou pequena porque, quando
explode um banco próximo a Dom Pedro, esses clientes do banco vão
até Dom Pedro para fazer seus saques, movimentações bancárias,
solicitar seus empréstimos e utilizar o serviço do banco. Aí a agência
ficou pequena, obrigando as pessoas a chegarem lá às cinco horas da
manhã para pegarem uma senha e conseguirem ser atendidas. Fora os
outros serviços que são essenciais como, por exemplo, o Pronaf e
outros empréstimos em linha de financiamento, deputado Sousa Neto,
importantíssimas para o município, já que Dom Pedro é um município
agrícola. Então relatamos tudo isso. O superintendente, o doutor Ingo,
junto com seus assessores ficou de enviar uma equipe da
Superintendência de São Luís, da Superintendência maranhense até o
município de Dom Pedro para reavaliar toda questão da agência e, caso
seja necessário, fazer ampliação da agência e verificar também a questão
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dos outros serviços, como que o Banco do Brasil pode agilizar de
forma mais eficiente os serviços do banco, já que Dom Pedro é uma
cidade, um município agrícola e que precisa dessas linhas de
financiamento, como é o caso também da habitação do PNHR que foi
discutido nessa visita. Então, quero aqui agradecer ao Superintendente
Ingo, parabenizar a iniciativa também dessas lideranças que nos
acompanharam lá e fazer um apelo, que foi um apelo que foi passado
a nós, a todos nós deputados, aqui da Assembleia Legislativa, pelo Dr.
Ingo, o superintendente do Banco do Brasil pediu o apoio da Assembleia
Legislativa, o apoio dos deputados e das deputadas para que a gente
possa ajudar os bancos, ou seja, no combate às explosões de bancos,
ele solicitou e quer a ajuda das guardas civis, ele quer a ajuda desta Casa
para que a gente possa assim fazer com que essas explosões diminuam
em todo o Estado do Maranhão, que é um problema grande que não só
os bancos sofrem, porque os bancos nós todos sabemos que eles são
reembolsados, eles têm seguro, mas quem sofre  mais é  a  população  e,
em  alguns casos, até com finais  trágicos de  civis morrendo nesses
assaltos,  nessas explosões  a  bancos. Então era isso que eu queria
dizer e mais uma vez agradecer ao Banco do Brasil por ter nos dado
essa oportunidade de conversarmos e de ter nos atendido de forma
bem eficiente. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SOUSA NETO – Não havendo mais quórum suficiente, nada mais
havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

Resumo da Ata da Quadragésima Nona Sessão Ordinária
da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada em
nove de maio de dois mil e dezessete.

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

Levi Pontes.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Eduardo

Braide.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, César
Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim,
Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde,
Léo Cunha, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Professor Marco
Aurélio, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rogério Cafeteira,
Sérgio Vieira, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius
Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores
Deputados:  Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad, Cabo
Campos, Edivaldo Holanda, Humberto Coutinho, Paulo Neto, Rafael
Leitoa, Roberto Costa e Sérgio Frota. O Presidente em exercício,
Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi
aprovado e do expediente encaminhado à publicação. Em seguida,
concedeu a palavra aos Deputados Bira do Pindaré, Sérgio Vieira,
Josimar de Maranhãozinho, Professor Marco Aurélio, Wellington do
Curso e Júnior Verde. Esgotado o tempo destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente  declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
a discussão e votação, em primeiro  turno, tramitação ordinária do
Projeto de Resolução Legislativa nº 017/2017, de autoria da Deputada
Nina Melo, que concede o título de “Cidadã Maranhense” a Senhora
Lenilce Maria Sá Fortes de Arruda, natural do Estado de Minas Gerias,
com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
sendo o mesmo aprovado e encaminhado ao segundo turno de votação.
Em seguida, o Plenário aprovou os Requerimentos nºs: 313 e 322/
2017, de autoria da Deputada Valéria Macêdo e do Deputado Adriano
Sarney, respectivamente, para que seja registrado nos Anais da
Assembleia Legislativa a passagem do aniversário de emancipação do

Município de Estreito, a ser comemorado no mês de maio;
Requerimentos nºs 318, 319, 320 e 321/2017, todos de autoria do
Deputado Adriano Sarney, subscritos pelo Deputado Sousa Neto,
solicitando que sejam registrados nos Anais desta Casa e encaminhados
Votos de Congratulações às populações dos Municípios de São
Francisco do Maranhão, Nova Iorque, Alto Parnaíba e Cajapió, pela
passagem de seus aniversários, comemorados no mês de maio,
requerendo também, que se dê ciência aos respectivos Prefeitos
Municipais e as Câmaras de Vereadores. Sujeitos à deliberação da
Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs: 323 e 324/2017, ambos
de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Diretor-Presidente da
Empresa Serviporto, Senhor Nemésio Brandão, bem como ao ao
Diretor-Presidente da Empresa Internacional Marítima, Senhor Luiz
Carlos Cantanhede, solicitando-lhes que encaminhem a esta Casa, a
planilha de custo referente às tarifas cobradas pelos serviços de Ferry
Boat, diante do reajuste de 5% no valor cobrado. Os Requerimentos n
ºs 327 e 328/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ficaram
transferidos para a próxima Sessão Ordinária a pedido do autor. Na
forma do Art. 113 do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do
Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 330/2017, de
autoria do Deputado Josimar de Maranhãozinho; 331/2017, de autoria
do Deputado Wellington do Curso; 332/2017, de autoria do Deputado
Edivaldo Holanda e 333/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide.
No primeiro horário do Grande Expediente encontrava-se inscrito o
Deputado Professor Marco Aurélio que no momento estava ausente
do Plenário. No tempo dos Partidos e Blocos o Deputado Vinícius
Louro falou pelo Bloco Parlamentar Democrático e pela Liderança
deste Bloco. No Expediente Final não houve orador inscrito. Nada
mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado o presente
Resumo, que, lido e aprovado, será devidamente assinado. Plenário
Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
10 de maio de 2017.

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

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

Às dezesseis horas, presentes os Senhores Deputados:
Alexandre Almeida, Andréa Murad, Antônio Pereira, Bira do Pindaré,
Cabo Campos, Doutor Levi Pontes, Edson Araújo, Eduardo Braide,
Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Graça Paz, Hemetério
Weba, Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho, Nina Melo,
Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios,
Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Sousa Neto e Wellington do Curso.
Ausentes os Senhores Deputados: Adriano Sarney, Ana do Gás, César
Pires, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Glalbert Cutrim, Júnior Verde,
Léo Cunha, Max Barros, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Roberto
Costa, Sérgio Frota, Sérgio Vieira, Stênio Rezende, Valéria Macêdo,
Vinícius Louro e Zé Inácio. O Presidente declarou aberta a Sessão:
“Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos”. Em seguida, determinou a leitura do texto bíblico, do resumo
da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado e do seguinte expediente:
Projetos de Lei nº 090/17, de autoria do Deputado Adriano Sarney que
dispõe sobre instrumento eficaz de garantia do exercício e das
prerrogativas do profissional contábil na esfera estadual quanto aos
atos e procedimentos administrativos e da observância da tabela oficial
de seus honorários no âmbito do Estado do Maranhão; 091/17, de
autoria do Deputado Adriano Sarney, que altera dispositivos da Lei nº
9.096, de 18 de dezembro de 2009, que Institui o Fórum Permanente
Maranhense das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte; 092/
17, de autoria do Deputado Adriano Sarney, que altera dispositivo da
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Lei nº 7.765, de 23 de julho de 2002, que Regula o Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais; 093/17, de autoria do Deputado
Edivaldo Holanda, que disciplina o processo de criação, organização e
supressão dos distritos no Estado do Maranhão. Requerimentos nºs
258/17, de autoria do Deputado Wellington do Curso, enviando
Mensagem de Congratulações ao Prefeito e ao Presidente da Câmara
Municipal de Pedreiras, parabenizando-os pela passagem do
aniversário de fundação da cidade, que ocorreu em abril; 259/17, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, enviando Mensagem de
Congratulações ao Prefeito e ao Presidente da Câmara Municipal do
Município de Grajaú, pela passagem do aniversário de fundação da
Cidade, que ocorreu em abril; 260/17, do Deputado Adriano Sarney,
solicitando que seja registrado nos Anais desta Casa e encaminhado
Votos de Congratulações à população do Município de Grajaú, pela
passagem de seu aniversário, comemorado no mês de abril; 261/17, do
Deputado Wellington do Curso, encaminhando Mensagem de
Congratulações, ao Batalhão do Choque da Polícia Militar do Maranhão
pelos 31 anos a serviço da população maranhense; 262/17, do Deputado
Wellington do Curso, enviando Mensagem de Pesar a Senhora Francisca
Teodora dos Santos Lima, pelo falecimento do Senhor Jean dos Santos
Lima, ocorrido no dia 22 de abril; 263/17, do Deputado Wellington do
Curso, para que seja enviada Mensagem de Pesar ao Deputado Vinícius
Louro e o Senhor Raimundo Louro, pelo falecimento da Senhora Maria
de Jesus Pereiras, ocorrido no dia 23 de abril; 264/17, do Deputado
Wellington do Curso, enviando Mensagem de Pesar ao tenente-coronel
Roberto, da Companhia de Polícia Militar de Turismo Independente,
pelo falecimento do Senhor Bruno Pinheiro de Oliveira, ocorrido no
dia 22 de abril; Requerimento nº 265/17, do Deputado Paulo Neto,
solicitando que seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
Sessão Extraordinária, o Projeto de Lei nº 062/2017, que Denomina
“Centro de Ensino Matarromense”, a Escola Estadual Centro de Ensino
Oliveira Roma, do Município de Mata Roma, Estado do Maranhão, de
sua autoria e Requerimento nº 266/17, do Deputado Hemetério Weba,
solicitando que seja justificada sua ausência das Sessões Plenárias
realizadas nos dias de 06, 07, 16, 20, 21, 22 e 23 de fevereiro e 02, 13,
14, 20, 22 e 23 do mês de março do corrente ano, conforme atestado
médico. Indicações nºs 563/17, do Deputado Wellington do Curso ao
Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior e ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio Araújo
solicitando a recuperação asfáltica da Avenida Oeste, Unidade 103, no
Bairro Cidade Operária; 564/17, do mesmo Deputado, ao Prefeito de
São Luís e ao Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, Senhor
Canindé Barros, solicitando que seja regularizado o sistema de controle
de velocidade por radares fotossensores; 565/17, ainda do Deputado
Wellington do Curso, ao Prefeito de São Luís e ao Secretário Municipal
de Educação, Senhor Moacir Feitosa, solicitando que seja regularizado
o fornecimento de merendas nas escolas da rede municipal de ensino;
Indicações nºs: 566  e 567/17, do Deputado Sérgio Vieira, ao Governador
do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, solicitando doações de
ambulâncias para os Municípios de Cidelândia e Apicum-Açu; 568/
17, ainda do Deputado Sérgio Vieira à Companhia de Desenvolvimento
dos Vales do São Francisco e Parnaíba, para que seja feita a execução
do Projeto de Contensão e Revitalização da área degradada por erosão
no Bairro Laranjeiras, no Município de Açailândia. Indicações n°s:
569 e 570/17, da Deputada Valéria Macêdo ao Governador do Estado
do Maranhão, ao Secretário de Estado e Desenvolvimento Social –
SEDES, Senhor Neto Evangelista e ao Diretor da Companhia de
Saneamento Ambiental do Maranhão, Senhor Davi Telles, solicitando-
lhes a implantação de um sistema Simplificado de Abastecimento de
Água (poço artesiano) para o Povoado São Benedito no Município de
São Mateus do Maranhão; 571/17, ainda da Deputada Valéria Macêdo,
a Ministra da Secretaria Especial de Política para as Mulheres do
Governo Federal, Senhora Fátima Pelaes, solicitando as medidas
necessárias para agilizar o cumprimento da segunda parte do Convênio
nº 823611/2015, firmado entre o Governo Federal e a Secretaria de
Estado da Mulher do Governo do Estado do Maranhão. Não havendo
mais matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou à publicação o

expediente lido e concedeu a palavra aos Deputados: Fábio Braga,
Graça Paz, Sousa Neto, Wellington do Curso, Doutor Levi Pontes e
Andréa Murad. O Deputado Fábio Braga cobrou melhorias nas estradas
do Baixo Parnaíba. Em seguida a Deputada Graça Paz destacou a
inauguração de quadra poliesportiva em um povoado da Cidade de
Dom Pedro. No seu turno, o Deputado Sousa Neto discursou em
defesa da Comunidade Boa Esperança de Paço do Lumiar cujos
moradores reivindicam a posse da terra onde firmaram residência há
vinte anos e da qual estão sendo removidos pelo governo do Estado
para a construção de um presídio. Em seguida, o Deputado Wellington
do Curso mais uma vez teceu duras críticas a gestão do Prefeito da
Cidade de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda. O Parlamentar também
manifestou seu apoio a Comunidade Boa Esperança. Na Tribuna o
Deputado Doutor Levi Pontes discorreu sobre a importância do combate
às drogas e do engajamento do Poder Público para promover Políticas
Públicas relativas a esse grave problema que atinge toda a população.
Por fim, ouviu-se a Deputada Andrea Murad que manifestou seu apoio
à Comunidade Boa Esperança e informou ao deputado Doutor Levi
Pontes que entrou com uma representação contra ele. Esgotado o tempo
regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia anunciando a votação, em único turno, do
Parecer nº 073/2017, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
em redação final ao Projeto de Resolução Legislativa nº 036/2016 de
autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, que propõe a medalha
do Mérito Legislativo “Manoel Beckman” ao Senhor George Silva
Cavalcante, o qual foi aprovado e encaminhado à promulgação. Em
seguida foram aprovados os Requerimentos nºs: 235/2017, de autoria
da Deputada Graça Paz, solicitando que seja discutido e votado em
regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária, logo após a presente
sessão, o Projeto de Resolução Legislativa nº 016/2017, que concede
Título de Cidadã Maranhense a Senhora Kênia Régia Anasenko
Marcelino; 240/2017, de autoria do Deputado Fábio Braga, enviando
Mensagem de Congratulações à população do Município de Santa
Quitéria do Maranhão, pela comemoração dos 105 anos de fundação,
que ocorreu no dia 16 de abril; 241/2017, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, solicitando que seja encaminhada Mensagem de
Congratulações, pela passagem do Dia do Exército Brasileiro,
comemorado em 19 de abril; 244/2017, de autoria do Deputado Eduardo
Braide, solicitando que seja realizada uma Sessão Especial no dia 17 de
maio de 2017, em comemoração aos 50 anos de autonomia do Ministério
Público Estadual; 245/2017, de autoria do Deputado Ricardo Rios,
para que seja registrado nos Anais desta Casa Votos de Congratulações
à população do Município de Vitória do Mearim, pela passagem de
seu 184º (centésimo octogésimo quarto) aniversário, que ocorreu no
dia 19 de abril; 249/2017, de autoria do Deputado Bira do Pindaré,
subscrito pelo Deputado Humberto Coutinho, solicitando o registro
nos Anais desta Casa e encaminhado Votos de Congratulações à Dom
Vilson Basso, parabenizando-o pela sua nomeação como Bispo da
Diocese de Imperatriz, anunciada pelo Papa Francisco; 250/2017, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, encaminhando Mensagem
de Congratulações, pela passagem do Dia do Policial Civil,
comemorando em 21 de abril; 251/2017, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, para que seja enviada Mensagem de
Congratulações ao Prefeito e ao Presidente da Câmara Municipal do
Município de Buriti, parabenizando-os pela passagem do aniversário
de fundação da cidade, que ocorreu no dia 22 de abril; e o Requerimento
257/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide, solicitando que
seja discutido e votado em regime de urgência, em uma Sessão
Extraordinária, logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei nº 061/
2017, que denomina a Unidade de Ensino situada no Povoado de Nazaré
do Bruno, localizado no Município de Caxias. Os Requerimentos nºs:
234, de autoria do Deputado Sérgio Frota; 236, 237, 238 e 255/2017,
de autoria do Deputado Júnior Verde; 239, 246, 247 e 248/2017, de
autoria do Deputado Adriano Sarney, ficaram transferidos para a
próxima Sessão devido à ausência dos autores. Sujeito à deliberação da
Mesa foi deferido o Requerimento nº 252, de autoria do Deputado
Júnior Verde, solicitando que seja justificada a sua ausência na Sessão
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Plenária realizada no dia 17 de abril do ano em curso, conforme atestado
médico. Na forma do Art. 113 do Regimento Interno, foram incluídos
na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs:
258, 259, 261, 262, 263 e 264/2017, de autoria do Deputado Wellington
do Curso; 260/2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney e 265/
2017, de autoria do Deputado Paulo Neto. No primeiro horário do
Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos
e Blocos o Deputado Doutor Levi Pontes falando no tempo do Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão defendeu-se das acusações feitas
pela Deputada Andrea Murad, acusando-a de falta de Ética e Decoro
Parlamentar e elencou as ações promovidas pelo Governo do Estado
nas áreas de Educação, Saúde e Segurança Pública. A Deputada Andréa
Murad que usou o tempo do Bloco Parlamentar de Oposição e pela
Liderança deste Bloco reafirmou as acusações contra o Deputado
Doutor Levi Pontes, afirmando ainda, que as condições do Sistema
Estadual de Saúde são precárias e caóticas.  No Expediente Final não
houve orador inscrito. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada
e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada, será devidamente
assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 24 de abril de 2017. Deputado Fábio Braga -
Presidente, em exercício. Deputado Ricardo Rios - Primeiro Secretário.
Deputada Graça Paz - Segunda Secretária, em exercício.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DE 2017 ÀS 11h30

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA – Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, declaro aberta a Sessão Solene convocada através do
Requerimento nº 227/2017, de autoria do Deputado professor Marco
Aurélio, em comemoração aos 100 anos do Banco do Brasil no Estado
do Maranhão. Convoco para compor a Mesa o senhor Ingo Kobarg
Júnior, Superintendente Estadual do Banco do Brasil; o Excelentíssimo
Senhor Deputado Federal Julião Amin, Secretário de Estado do Trabalho
e Economia Solidária, representando o Governador Flávio Dino; o
Excelentíssimo Senhor Werther de Moraes Lima Júnior, Defensor
Público Geral do Estado; o senhor Marcolino Rodighero,
Superintendente Regional de São Luís do Banco do Brasil; o senhor
Emílio Costa Ribeiro, funcionário aposentado, representando todos
os funcionários do Banco do Brasil. Queria também registrar a presença,
mas antes disso convidar para compor a nossa Mesa o senhor Roberto
Bastos, coordenador de ações e estratégias da FIEMA, representando
aqui a FIEMA. Registrar os senhores gerentes do Banco do Brasil que
aqui também estão presentes e os senhores Deputados César Pires,
Deputado Edson Araújo, Deputado Rigo Teles e Deputado Rogério
Cafeteira também presentes aqui nesta Sessão Solene. Concedo a palavra
ao senhor Ingo Kobarg Júnior, superintendente estadual do Banco do
Brasil no Maranhão.

O SENHOR INGO KOBARG JÚNIOR - Excelentíssimo
Senhor Deputado Rafael Leitoa, presidente desta sessão e que também
representa o Excelentíssimo Doutor Humberto Coutinho, presidente
da Assembleia Legislativa do Maranhão. Excelentíssimo Senhor
Deputado Professor Marco Aurélio, requerente desta sessão solene.
Excelentíssimos Senhoras Deputadas e Senhores Deputados desta Casa
do Povo, que nos honram com suas presenças. Excelentíssimo Senhor
Doutor Julião Amin, secretário de Trabalho e Economia Solidária,
representante do governo Flávio Dino, do governador Flávio Dino,
por meio do qual cumprimento também os secretários de Estado e
demais autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário que se
encontram aqui presentes. Também todos os nossos tradicionais
parceiros, profissionais da imprensa, demais convidados especiais da
Assembleia Legislativa e do Banco do Brasil que nos honram com as

suas presenças. Muito obrigado por nos prestigiarem. Levem o nosso
caloroso abraço às pessoas e às entidades que os senhores representam
e pelas quais temos muita estima e consideração pela longa estrada de
parceria que nós estamos fazendo durante esses 100 anos de atuação
conjunta em prol do desenvolvimento do nosso estado. Citar também
a presença do Excelentíssimo Senhor Werther de Moraes Lima Júnior,
defensor público geral do Estado; do Senhor Marcolino Rodighero,
superintendente regional do Banco do Brasil em São Luís; do Senhor
Emídio Costa Ribeiro, funcionário aposentado do Banco do Brasil e
que aqui representa todos os funcionários que se aposentaram e também
os da ativa pela sua longa trajetória e representatividade enquanto
pessoa, uma vez que trouxe muitos ensinamentos junto com os demais
aposentados do Banco do Brasil, a atual legião de funcionários que nós
temos no estado. Senhor Roberto Bastos, coordenador de ações
estratégicas da Fiema, também muito obrigado pela presença,
representando o presidente Baldez. Aqui também quero citar a presença
dos meus companheiros de conselho deliberativo do Sebrae que aqui se
fazem presentes, da Faema, do Senai, que aqui vieram nos prestigiar e
que muito nos honram com suas presenças. Dia 03 de abril do ano de
1917, o periódico local de nome “O Jornal” publicou a seguinte notícia:
“Agência do Banco do Brasil foi aberta ontem ao comércio”. A Agência
do Banco do Brasil, no prédio à Rua Portugal, nº 45, onde está instalado
este estabelecimento de crédito. Quando lá estivemos, ainda recebia os
últimos cuidados dos pedreiros e carapinas, apesar de já funcionar
emitindo vales-ouro para pagamentos aduaneiros. Recebido gentilmente
pelo diretor, Sua Senhoria mostrou-nos no pavimento térreo os birôs
vindos do Pará, acrescentando que depende da chegada do Camocim,
vêm os gradis também daquela procedência para completa instalação.
O movimento de emissões ontem, ao que nos consta, foi avultado.
Felizmente, já o Maranhão possui a sua agência do Banco do Brasil,
congratulemo-nos, pois. Agradeço também ao nosso colega Camilo
que conseguiu esse escrito histórico para nós, muito obrigado. Isso
aqui é muito importante. Também obrigado ao periódico jornal e seus
sucessores, por guardarem essa relíquia histórica para nós. Bom, esse
prédio que eu citei nessa reportagem, ele encontra-se atualmente na
Rua Portugal, esquina com a Rua da Estrela, no Centro Histórico de
São Luís, e é representada hoje pela 20ª Agência do Banco do Brasil,
que é a agência 020, agência São Luís, localizada atualmente no prédio
da Praça Deodoro. Poucas instituições no mundo têm mais de 200
anos, o Banco do Brasil tem 208, 100 deles dedicados ao Estado do
Maranhão, nesse período conseguiu se modernizar e seguir na
vanguarda do setor bancário, sempre procurando prestar o melhor
atendimento aos seus clientes e sendo referência em gestão de empresa
pública, 100 anos, não se traduz numa foto, mas num filme que deve
ser apreciado do começo ao fim, para entendermos o seu real significado
e também o seu verdadeiro valor. Passados 100 anos de presença do
Banco do Brasil no Maranhão, hoje contamos com a maior rede bancária
do Estado, com 942 pontos de atendimentos, que chegam a 91% dos
municípios e são 107 agências, 32 postos de atendimentos presenciais,
197 postos de atendimento eletrônico, 137 correspondentes bancários,
208 unidades do Banco Postal e mais 261 terminais do Banco 24 horas,
além dos 764 terminais de autoatendimento em nossas agências. Somos
3.322 pessoas trabalhando em prol do povo maranhense, dos quais
1.689 funcionários diretos, 116 estagiários, 60 menores aprendizes e
1.457 colaboradores indiretos. Em qualquer atividade atuar em um
Estado como o nosso, ainda carente em muitos aspectos, é uma tarefa
desafiadora. Sabemos que temos muito a melhorar, mas tenham a certeza
que cada colaborador do banco no Maranhão tem a noção clara da sua
importância nesse contexto, da sua capacidade de mudar realidades, de
tornar a vida do outro melhor e que não mede esforços para superar
esses desafios e atender da melhor forma possível os nossos clientes,
dentro das nossas limitações humanas e também de infraestrutura. Por
conta desse amor e dedicação que essas guerreiras e guerreiros, da ativa
e aposentados, tiveram e têm pela nossa empresa e pelo nosso Estado,
fica aqui a minha fraterna homenagem e agradecimentos a esses irmãos
de trabalho. Irmãos porque temos o mesmo sobrenome do Banco do
Brasil. No campo do desenvolvimento econômico social sempre
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buscando caminhar alinhados às políticas públicas e também aos planos
de governo do Estado e dos municípios, enfatizo as nossas participações
mais recentes: os programas Mais Produção, Mais IDH, Mais Empresas,
Mais Renda, Mais Produtivo, do Governo do Estado e nas demais
atividades produtivas empreendedoras, de diversas atividades da
economia desembolsando atualmente, no último ano, R$ 4 bilhões na
economia do Maranhão em uma carteira de negócio da ordem de R$
13,7 bilhões nas áreas do agronegócio, da agricultura familiar, do
comércio, da indústria, serviço, do consumo, do crédito imobiliário e
também do setor público. No programa Cartão Bolsa Escola que
beneficia mais de um milhão e cem mil alunos e também os comerciantes
locais. No microcrédito produtivo orientado (MPO), onde temos 42.877
microempreendedores atendidos no estado, em um total de 75.534
operações, em um desembolso total de R$ 137 milhões. No
investimento social direto, pela Fundação Banco do Brasil, em recursos
não reembolsáveis da ordem de R$ 9,353 milhões em 111 projetos de
50 munícipios atendendo 15.150 famílias de baixa renda, nos campos
da inclusão sócio-produtiva, da educação e da cultura. Nos 159 projetos
do DRS, Desenvolvimento Regional Sustentável, em 131 municípios
maranhenses beneficiando 32.548 famílias das áreas urbana e rural. O
programa Minha Casa Minha Vida em 50 empreendimentos no estado,
sendo 21 urbanos e 29 rurais, totalizando 15 mil moradias. E na entrega
da Casa da Mulher Brasileira, próxima à Ponte Bandeira Tribuzzi,
onde o Banco do Brasil foi mandatado pelo governo federal para gerir
a obra que beneficiará mulheres e suas famílias vítimas de violência e
também do risco social. Hoje temos 1.444.000 clientes no Maranhão.
Nos últimos 12 meses nós atendemos 2.812.000 pessoas, número
dobro ao de nossos clientes, muitos não clientes. Ou seja, 41% da
população maranhense acessou o Banco do Brasil através dos seus
canais nos últimos 12 meses, distribuídos assim: 23% nas agências,
12% no banco postal e 65% nos demais canais, incluindo as salas de
autoatendimento e também com ênfase para internet e celular que já
chegam a 30% desse total. Nos últimos 12 meses também os nossos
funcionários no Maranhão, realizaram mais de 5.700.000 atendimentos,
só em nossas agências. Sendo 1.340.000 no ambiente negocial e
4.400.000 no ambiente dos caixas. A grande maioria, público de menor
poder aquisitivo. Nenhum outro banco no Estado atende nessa
dimensão. Senhor Presidente, senhores deputados, distinta plateia, a
construção dessa história de sucesso não foi feita apenas por
funcionários do Banco do Brasil e pela própria instituição, ela foi uma
conquista conjunta de milhares de pessoas que acreditaram na nossa
instituição. Neste Plenário temos algumas pessoas que representam
essas pessoas que eu citei, que têm a honra de representar as lideranças
políticas e empresariais, as entidades de classes, os produtores, os
bancários e demais trabalhadores que compõem o povo maranhense e
que juntos fizeram a história desses 100 anos do Banco do Brasil no
Maranhão, um orgulho que deve ser de todos nós. Contem sempre
conosco, queremos continuar seguindo junto com vocês, firmes no
propósito do desenvolvimento do nosso Estado e na redução das suas
desigualdades, buscando cada vez mais dias melhores para a nossa
sociedade. Em nome do Banco do Brasil, dos seus funcionários,
colaboradores e clientes que também aqui nos prestigiam, o meu
agradecimento a todos os integrantes da Assembleia Legislativa do
Maranhão pela honra desta homenagem neste momento histórico para
o Banco do Brasil. Muito obrigado pela presença de todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA –Quero convidar para fazer parte da Mesa o Exmo
Senhor Deputado Jota Pinto, Secretário Municipal de Assuntos
Políticos, neste ato representando o Prefeito de São Luís, Senhor
Edivaldo Holanda Júnior. Quero também registrar a presença do
secretário adjunto de Estado da Fazenda, o Senhor Magno Vasconcelos
e também registrar a presença da Secretária de Saúde do Município de
São Luís, Doutora Helena Duailibe. Concedo a palavra agora ao Senhor
Emídio Costa Ribeiro.

O SENHOR EMÍDIO COSTA RIBEIRO – Meus amigos,
bom dia. É uma honra muito grande participar desta solenidade
comemorativa a essa instituição, que para todos nós é uma referência
nacional. Inicialmente eu queria cumprimentar a todos os membros da
Mesa, Exmo Senhor Deputado Rafael Leitoa, Presidente em exercício;
o Deputado Professor Marco Aurélio, que é responsável por esta
reunião hoje, esta homenagem justa prestada ao Banco do Brasil pelos
100 anos no Maranhão. A nossa primeira agência, já foi citada, o nosso
superintendente expos toda essa grandeza do Banco do Brasil a serviço
dessa comunidade maranhense, de modo geral. Hoje eu diria que faz 50
anos que ingressei a serviço do Banco do Brasil, em Imperatriz do
Maranhão, onde inclusive temos colegas na época que eram chefes de
setores importantes como era o caso da CREAI na época onde o Banco
do Brasil era o terceiro banco, o maior banco agrícola do mundo era o
Banco do Brasil. É claro que com o tempo essas coisas todas foram
mudando e se adequando a uma nova realidade dentro do serviço
bancário. Mas eu queria dizer o seguinte, a minha honra muito grande,
fui convidado para falar em nomes dos colegas do Banco do Brasil,
vejo representado aqui pelos colegas aposentados, temos vários colegas
aposentados, temos aqui pessoas da ativa, mas representando
instituições como a nossa Cassi, a nossa colega aqui Teresa Rios. E de
forma os senhores gerentes, vejo gerentes das várias unidades do Estado,
representantes de instituições importantes como a ANAB, que é uma
instituição de funcionários, tudo isso aí, como foi dito pelo
superintendente, o Banco do Brasil foi feito por todos, pela sociedade
em todas essas cidades maranhenses, então todos são responsáveis
para o crescimento desse banco e o banco deu a resposta prestando os
serviços que tinham de melhor qualidade e com grande excelência.
Então quero somente agradecer a oportunidade que tive e a honra de
representar os colegas, não só os aposentados, mas os colegas da ativa
também que eu vejo aqui. Eu sou cliente nessas agências, hoje eu sou
cliente, sou aposentado, sou cliente. Mas quando a gente chega a qualquer
agência, a gente vê a cara do Banco do Brasil, pois estão lá para nos
atender, não um colega aposentado que às vezes chegam muitos deles,
mas nem sabem que eu sou aposentado. A gente chega calado, é um
cliente, chega calado, mas não é preciso dizer nada, porque é sempre
bem atendido. Essa é a cara do Banco do Brasil, é esse banco que tem
mais de 200 anos prestando um serviço da melhor qualidade. No
Maranhão agora é um banco centenário. Tudo de bom para esse banco,
que cada vez mais se fortaleça, fique melhor e sirva cada vez melhor
ainda a nossa sociedade. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA – Concedo a palavra ao deputado Julião Amin,
representando nesse ato o governador Flávio Dino.

O SENHOR DEPUTADO JULIÃO AMIN – Exmo. Senhor
Presidente dos trabalhos, deputado Rafael Leitoa. Senhor Ingo Kobarg
Júnior, superintendente estadual do Banco do Brasil. Exmo. Senhor
Jota Pinto, secretário municipal de Assuntos Políticos, neste ato
representando o prefeito de São Luís, em nome do qual gostaria de
cumprimentar todos os secretários municipais. Doutora Helena,
secretária de Saúde do Município. Exm.º Senhor Werther de Moraes
Lima Junior, defensor público geral do Estado. Senhor Marcolino
Rodighero, superintendente regional de São Luís do Banco do Brasil.
Senhor Emídio Costa Ribeiro, funcionário aposentado, representando
todos os funcionários do Banco do Brasil. Senhor Roberto Bastos,
coordenador de Ações Estratégicas da Fiema. Senhores deputados,
demais autoridades presentes, funcionários do Banco do Brasil da
ativa e os aposentados, meus senhores, minhas senhoras. Nós estamos,
com muita honra, representando o governador do estado do Maranhão,
doutor Flávio Dino, que gostaria muito de estar aqui neste evento, mas
por razões maiores não pôde comparecer. O governador Flávio Dino,
quem o conhece sabe que ele participou de alguns momentos da luta
pela preservação do Banco do Brasil, ele é um defensor desta instituição
pelo que ela representa para o nosso País e para a União. Então quero
dizer também que eu me sinto honrado, senhor superintendente,
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senhores funcionários, de participar deste evento. A Assembleia foi
muito feliz na pessoa do Deputado Marco Aurélio em prestar esta
justa homenagem ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem um papel
importantíssimo e teve na construção da economia do Maranhão. O
Banco do Brasil foi pioneiro, desbravador, nas regiões mais distantes
aqui do Estado do Maranhão, o Banco do Brasil instalava a sua agência
para apoiar a economia desses municípios. E teve um papel importante,
porque o Banco do Brasil não era só fazer operações bancárias. O
Banco do Brasil, por meio de seus funcionários prestava todo o apoio
às administrações municipais, os funcionários dos Bancos eram
professores do município, se dedicavam a servir a comunidade muitas
vezes, de forma gratuita, eram professores, iam às comunidades para
poder dar aula. Então, o Banco do Brasil sempre teve um papel
importante na vida do nosso Estado, da nossa sociedade. Por isso que
elas são justas essas homenagens que aqui se faz hoje a esse Banco,
não só aqui no Maranhão, mas no Brasil inteiro, o que o Banco do
Brasil representou para todos nós. E determinado momento teve uma
campanha que queriam privatizar o Banco e surgiu aquele slogan que
dizia: Banco do Brasil é do Brasil, é do povo brasileiro. Então, queria
aqui me solidarizar com esta data desses 100 anos. O Brasil se sente
orgulhoso de ter um Banco que completa 100 anos e que se modernizou
e conseguiu ultrapassar as tentativas de privatização deste Banco e
sempre digo que o Banco do Brasil hoje, o maior desafio e manter essa
sua tradição, se modernizou, mas enfrentando essas dificuldades todas
que tem aí. Então, esse é o grande desafio do Banco do Brasil, conseguir
manter essa instituição, que ela é orgulho do povo brasileiro. E gostaria
aqui, concluindo a minha participação, representando o Governador,
prestar homenagem não são a instituição, mas a todos os servidores, a
todos os bancários do Banco do Brasil, porque por meio deles é que
existe essa instituição. E não podia deixar também aqui, Emídio, de
falar do de um grande líder que foi defensor do Banco do Brasil da
categoria de bancário, que foi um ex-bancário já falecido Renato Vaz
Silveira, foi presidente do Sindicato dos Bancários do Maranhão, foi
punido na época da ditadura porque defendia a democracia desse país
e defendia o Banco do Brasil. Então, justamente, neste dia, eu gostaria
também de prestar homenagem a esse grande bancário do Banco do
Brasil. Então, parabéns a todos os servidores, parabéns ao Banco do
Brasil, parabéns ao nosso país, nossa nação por ter um exemplo de
banco, que é o Banco do Brasil, muito obrigado, e parabéns a todos
vocês!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA - Gostaria de consultar o Plenário, se alguém quer
fazer alguma manifestação. Não havendo, gostaria apenas de agradecer
a presença de todos e dizer que é uma honra para esta Casa prestar esta
homenagem. Infelizmente, o autor do requerimento Deputado Professor
Marco Aurélio, tem uma audiência pública hoje, na cidade de Estreito,
e não pôde estar presente, mas desejou a todos felicitações e um abraço
fraterno. É uma honra prestar essa homenagem. Quero agradecer a
presença dos deputados, dos nossos colegas deputado Rigo Teles,
deputado César Pires, deputado Edson Araújo, deputado Rogério
Cafeteira e também o nosso deputado Jota Pinto. Nada mais havendo
a tratar, declaro encerrada a presente sessão solene.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA DIA 04 DE MAIO DE 2017 ÀS 11h30min

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO SARNEY

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO SARNEY - Invocando a proteção de Deus, declaro aberta
a sessão solene convocada para a entrega da Medalha do Mérito
Legislativo Manoel Beckman ao Senhor Manoel Lages Castello Branco,
concedida através do Projeto de Resolução Legislativa nº 06/2016, de
autoria do deputado Max Barros, promulgado pela Resolução
Legislativa nº 791/2016. Convido, para compor a Mesa, o Senhor

Doutor Manoel Lages Castello Branco, homenageado desta sessão
solene. O Excelentíssimo Senhor João de Deus Mendes Silva, Pró-
Reitor de Assistência Estudantil da UFMA, neste ato representando a
Reitora da UFMA, Nair Portela. O Senhor Bruno Castelo Branco,
membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Maranhão, neste
ato representando o presidente da Ordem dos Advogados do Maranhão.
Excelentíssimo Senhor Deputado Max Barros, autor da homenagem.
Senhor Benedito Ferreira Pires Primeiro, Ex-Vereador de São Luís.
Concedo a palavra ao Senhor Deputado Max Barros, que fará saudação
ao homenageado em nome da Assembleia Legislativa.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Bom dia a todos.
Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar todos os membros da
Mesa, particularmente o deputado Adriano Sarney, que e para o nosso
orgulho comanda esta sessão solene. Eu gostaria de cumprimentar o
pró-reitor de Assuntos Estudantis que representa a Universidade Federal
do Maranhão, Doutor João de Deus. Eu gostaria de cumprimentar o
Doutor Bruno Castelo Branco, que representa aqui a OAB. Eu gostaria
de cumprimentar o decano dos vereadores maranhenses, que muito
nos orgulhou e orgulha de São Luís, Benedito Pires Primeiro. E queria
cumprimentar o nosso homenageado e o nosso amigo, Doutor Manoel
Lages Castello Branco. Gostaria de cumprimentar também o Doutor
Ricardo Miranda, em nome de quem eu cumprimento todos os médicos
presentes e todos os médicos maranhenses. Eu queria fazer uma
referência especial, em nome de quem eu cumprimento todos os
familiares do Doutor Lages, a Nair, sua companheira de toda a vida.
Também queria cumprimentar todos os senhores e senhoras presentes
nesta solenidade em que nós estamos homenageando Manoel Lages
Castello Branco. Hoje estamos aqui para a entrega da Comenda Manoel
Beckman ao Doutor Manoel Lages Castello Branco. A Medalha Manoel
Beckman é a maior honraria que a Assembleia Legislativa do Maranhão
pode dar a um cidadão. Esta homenagem representa um reconhecimento
da sociedade maranhense como um todo a pessoas que prestam
relevantes serviços ao nosso Estado, ou mais que isto, nestes dias de
hoje em que valores essenciais, como trabalho, ética e humanidade,
estão relativizados, o que representa a distinção a cidadãos que mantêm
esses valores e cuja trajetória de vida deve servir de referência para
todos nós. Dentro desta óptica de não só distinguir um profissional
pela sua inconteste competência e qualificação, como é caso de Lages,
mas de destacar pessoas que, durante a sua existência, servem de
exemplo de estudo, trabalho, perseverança, conhecimento, amizade,
humanidade e ética. Assim resolvi propor a esta Assembleia Legislativa
a concessão da Medalha Manoel Beckman ao Doutor Manoel Lages
Castello Branco. Acho que agi corretamente ao propor o nome de
Doutor Lages para o recebimento desta comenda, pois o mesmo
preenche completamente os pré-requisitos que expus há pouco, quer
como profissional, quer como cidadão, tanto é fato que a proposição
apresentada foi aprovada por unanimidade dos deputados desta Casa
que ora o homenageia em nome do povo do Maranhão. Lages Neto,
maranhense de São Luís, nascido em 08 de novembro de 1957, é filho
de Dona Ana Maria Jansen Castello Branco, uma das figuras mais
humanas que já conheci, e de doutor Crosce do Rego Castello Branco,
médico, patologista, uma referência da medicina maranhense e um dos
fundadores da Faculdade de Medicina do nosso Estado. Criado junto
com os queridos irmãos Rodrigo, Flávia, Crosce Filho e Cláudia e com
a participação também do seu saudoso tio, o Senhor Lages, um dos
grandes comerciantes da nossa Praia Grande, da Rua do Sol, em tempos
em que São Luís era outra cidade, onde todos pareciam se conhecer, as
relações pareciam mais próximas, sem TV durante o dia, sem internet,
sem jogos eletrônicos, mas com as ruas do Centro todas em
paralelepípedo, com poucos carros, o que permitia jogar bola nas ruas,
jogar botão, bola de gude, empinar papagaio na Deodoro e tantas outras
brincadeiras. Talvez nem melhor nem pior, apenas diferente. Quem o
conhece sabe o quanto se empenhou em estudar. Ao lado da formação
familiar, foi o conhecimento que fez Lages Neto onde chegou. Desde
as primeiras letras, estudou no Colégio Conceição de Maria, da saudosa
professora Maria Ferreira e de sua irmã professora Lucinha. Lá se
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destacou sempre como um dos melhores alunos da turma, de onde
apenas se afastou para estudar por meio do intercâmbio High School,
na Geórgia, nos Estados Unidos. Nos estudos, seu caminho não
poderia ser outro a não ser o da sua vocação e sob inspiração do seu
pai, Doutor Crosce, em 1977, ingressou no curso de Medicina, o mesmo
curso que seu pai ajudou a criar. No mesmo diapasão que cursou o
primário e o científico, na época dedicou-se com afinco, determinação
e amor ao curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão.
Em 1983, se formou médico e iniciou a sua trajetória na profissão que
escolheu. Logo em 1983 mesmo, Lages, já formado, se casa com o amor
de sua vida, Nair, administradora, formada em Direito, sua companheira
de sempre. Lá se vão 34 anos de casamento. Companheira de todos os
momentos dificuldades, alegrias, mas nenhuma das alegrias partilhadas
pelos dois supera o nascimento de seus filhos, o Bruno, que representa
a OAB aqui nesta solenidade, primogênito, hoje advogado atuante,
motivo de orgulho para os pais; e Ana Marisa, médica competente, que
teve todos os seus passos acompanhado pelos pais com muito carinho,
inclusive pelo Google, visto a corujice que lá Lages Neto devota à filha
Ana Marisa. A família continuou crescendo com o nascimento da linda
Lia, filha de Bruno e Patrícia e neta dos agora avós Lages e Nair. Logo
no ano seguinte a sua formatura em 1984, o Dr. Lages iniciou a residência
médica em cirurgia geral pelo extinto Instituto Nacional Médico de
Previdência, o INAMPS, e o Hospital Presidente Dutra, da
Universidade Federal do Maranhão, concluindo em 1986. Em
reconhecimento ao seu trabalho, que já era desta Casa, inclusive em
nível nacional, em 1991, durante a visita do Papa a São Luís, foi
selecionado como cirurgião geral da equipe do Papa João Paulo II. Ele
que também além de excelente cirurgião, é um conceituado professor,
em 1992, foi aprovado para o concurso de professor no curso de
Universidade Federal do Maranhão de Medicina, onde contribuiu como
preceptor de residência médica da cirurgia geral do Hospital
Universitário Presidente Dutra, UFMA. E como todo bom professor
que se preza, investiu fortemente na carreira acadêmica, sempre
buscando atualização e compartilhando experiências. Em 2004, concluiu
o mestrado em clínica cirúrgica pela Universidade Federal do Maranhão
e Universidade Federal do Pará. E, em 2013, finalizou o Doutorado em
Princípios em Cirurgia, pela Faculdade Evangélica do Ceará. Sempre
estudando, se atualizando para servir o povo do Maranhão. Lages
Neto é um homem de ciência e acredita na experiência científica para
ajudar no progresso da humanidade. E ele é um dos maranhenses que
milita nessa seara. Possui inúmeras pesquisas e trabalhos publicados
com ênfase em cicatrização e fitoterapia, e não ficou com esse
conhecimento só para si. Também ajudou na formação de outros
doutores, orientando diversas dissertações e teses, além de ter
participação em bancadas de doutorado e mestrado. E convenhamos,
um curriculum deste porte não poderia deixar de refletir o grande
profissional que o Dr. Lages é. Aprovado em diversos concursos de
médico cirurgião, incluindo a Secretaria de Estado de Saúde, o Instituto
de Previdência do Estado do Maranhão e a Polícia Militar. Na sua
trajetória profissional consta que em 2009 foi nomeado chefe dos
serviços de clínicas cirúrgicas do Hospital Universitário Presidente
Dutra, permanecendo até os dias atuais. Além do serviço público, no
Hospital São Domingos integra o corpo médico cirúrgico. Neste mesmo
hospital, coordenou o serviço de cirurgia por vários anos. Foi membro
do comitê de ética, preceptor de pós-graduação em terapia intensiva e,
atualmente, é membro do comitê de ética em pesquisa. Dr. Lages
participou da equipe médica que realizou e implantou o 1º serviço de
cirurgia de videolaparoscopia em São Luís do Maranhão. A cirurgia se
tornou sua especialidade. É conhecido em nosso Estado e no País
como um dos grandes cirurgiões que possuímos. Através de seu vasto
conhecimento médico e da habilidade de suas mãos, inúmeras vidas
foram salvas e famílias lhe são eternamente gratas. E Lages une o
conhecimento e a habilidade com a humanidade no tratamento dos seus
pacientes, fundamental para o exercício da verdadeira medicina. No
momento no qual a Assembleia Legislativa do Maranhão presta esta
homenagem ao Doutor Lages Neto, ela também se estende ao curso de
Medicina do Maranhão, aqui representado pelo Pró-Reitor da

Universidade Federal, Doutor João de Deus, e a todos os médicos do
nosso Estado. Doutor Lages, como já dissemos, foi aluno da
Universidade Federal do Maranhão, onde se formou, e hoje é professor
junto com tantos outros médicos maranhenses que aqui também se
formaram, ou que aqui praticam a medicina. E a despeito das eventuais
condições estruturais, o fazem com competência, conhecimento e
dedicação, fazendo com que os profissionais de saúde do nosso Estado
sejam respeitados em todo o País. O reconhecimento a V. Senhoria,
Doutor Lages, é com certeza o reconhecimento a todos os que atuam
na área médica, que a despeito de muitas vezes terem de se submeterem
a tabelas aviltantes do SUS ou de planos de saúde, mesmo que em
função de políticas públicas equivocadas de Governos, tenham que
partilhar o mercado de trabalho com profissionais de outros países
que não possuem a mesma qualificação, mesmo nessas condições, os
nossos profissionais de medicina têm exercido as suas atividades,
porque são realmente vocacionados, porque possuem esta profissão
como um sacerdócio. Homens e mulheres sabedores que durante as
suas vidas não existe hora determinada para o trabalho. Profissionais a
quem nós respeitamos e prezamos e a quem também confiamos algo de
tão precioso que é a nossa saúde e, às vezes, até a nossa própria vida.
Doutor Lages, nesse momento tão conturbado, em que valores como
dinheiro e sucesso são tão supervalorizados, se sobrepondo, na maioria
das vezes, a valores verdadeiros como do estudo, da competência, da
ética e da humanidade, a Assembleia Legislativa do Maranhão quis
demonstrar, através da concessão da medalha Manoel Beckman a Vossa
Senhoria, que esses valores é que são os que devem preponderar. Lages,
você consagrou a sua vida a serviço da humanidade. Você reconheceu
seus mestres, os respeita e foi grato. Você exerce a sua profissão com
consciência e dignidade. A saúde dos seus pacientes foi sua primeira
preocupação sempre. Você respeitou os segredos de seus pacientes
que lhe foram confiados, mesmo após a morte dos mesmos. Você
sempre manteve a honra de sua profissão. Seus colegas sempre foram
também seus irmãos. Você nunca distinguiu seus pacientes em função
da idade, doença, deficiência, crença religiosa, etnia, sexo, nacionalidade,
filiação político partidária, raça, orientação sexual, condições
socioeconômicas. Você sempre respeitou a vida humana e jamais usou
seus conhecimentos médicos contra as leis da humanidade. Lages, você
sempre cumpriu e continua a cumprir os postulados de Hipócrates.
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO SARNEY – Gostaria de convidar, primeiramente, registrar
a presença da Deputada Andréa Murad, e gostaria de convidar aqui o
Deputado Max Barros e o senhor Manoel Lages Castello Branco,
homenageado, para que o Deputado Max Barros faça a entrega da
medalha ao homenageado. Concedo a palavra agora ao homenageado, o
senhor Manoel Lages Castello Branco, por favor.

O SENHOR LAGES MANOEL LAGES CASTELLO
BRANCO – Difícil falar depois de todas essas palavras do deputado
Max Barros, vamos tentar aqui e se não conseguir progredir eu vou
voltar à Mesa e peço para me substituir. Exmo Senhor Presidente
desta sessão Deputado Adriano Sarney; Exmo. Senhor Deputado Max
Barros, autor da homenagem; Exmo Senhor João de Deus Mendes
Silva, Pró-reitor de Assistência Estudantil da Universidade Federal do
Maranhão, neste ato representando a Reitora da UFMA, Nair Portela.
Senhor Bruno Castelo Branco, membro do Tribunal de Ética e Disciplina
da OAB-MA, neste ato representando o Presidente da Ordem dos
Advogados do Maranhão. Senhor Benedito Ferreira Pires I, ex-vereador
de São Luís por vários mandatos, várias legislaturas. Eminentes
parlamentares, amigos e familiares aqui presentes, minhas senhoras e
meus senhores. Guimarães Rosa já advertia: “tudo o que muda a vida
vem quieto no escuro, sem preparos de avisar”. E foi assim desprevenido
que fui tomado pela notícia do meu agraciamento com a maior Comenda
do Poder Legislativo Maranhense, a Medalha de Honra ao Mérito
Manoel Beckman, por iniciativa do deputado Max Barros, José Max
Pereira Barros. É imprescindível registrar a vibrante emoção que me
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arrebata em face da concessão de tamanha honraria, sobretudo por tal
condecoração representar a figura revolucionária de Bequimão, cujas
lições de bravura e destemor sempre me encantaram, desde os bancos
escolares ali à beira do lago dos Remédios, no luminoso Colégio
Conceição de Maria: as professoras Maria e Lúcia Ferreira. Dona
Lucinha, muito me envaidece a sua presença. Cumpre realçar ainda,
encher-me de regozijo o fato de ser destinatário de solene homenagem
outorgada justamente pela Casa à qual pertenceu o meu avô, o próspero
comerciante e combativo Deputado Estadual Manoel Lages, de quem
herdei não apenas o nome, mas também os mais cristalinos exemplos
de ética e rigidez moral. Desvanecido, senhores deputados, é como me
acho sendo alvo desta hora repleta de prestígio. Melhor cenário,
impossível, senão este Parlamento. Agora no momento onde me vejo
festejar em razão do desempenho do verdadeiro sacerdócio, a medicina,
não há como deixar de remeter o pensamento ao meu querido e saudoso
pai, Crosce do Rego Castello Branco, que embora sendo renomado
médico patologista de São Luís, um dos pioneiros do empreendedorismo
laboratorial na cidade, por ser o fundador da Faculdade de Medicina do
Maranhão acabava dispensando todas essas titulações e predicados
blindados pela reluzente carreira profissional, por preferência
reconhecido como um notório apreciador das artes. Fanático entusiasta
dos esportes, inveterado adorador da boa mesa e finalmente um legítimo
amante da vida. De igual modo, senhoras e senhores, esta resplandecente
homenagem a mim tributada pertence à minha amada mãe, Ana Maria,
que tendo experimentado sua aventura humana muito cedo ultrapassou
o horizonte do esplendor e se acha na eternidade, ao lado de Deus
onipotente, enviando todas as suas bênçãos de amor e de luz a mim e
a meus seis irmãos: Rodrigo, Kate, Flávia, Cross Filho, Cláudia e
Neusa. Foram eles meus pais que primordial e incessantemente
esboçaram o sábio roteiro de transcendental execução para enfrentar
caminhos da existência em sua plenitude e diversidade, tanto no bojo
do cotidiano de nossas relações interpessoais quanto na rotina de minha
árdua missão profissional perante a sociedade, qual seja? Ofertar
esperança de cura aos que por ela clamam. Atribui-me rememorar alguns
mestres que tanto marcaram a formatação dos meus pendores
acadêmicos e predileções científicas, bem como da minha própria
trajetória no campo da medicina, nomes que pronuncio com grande
apreço: José de Ribamar Frazão Correa, memorável instrutor dos meus
primeiros passos na cirurgia; Domingos da Silva Costa, meu insuperável
preceptor da arte cirúrgica e a quem sigo como fiel discípulo desde a
graduação na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do
Maranhão; Jurandir Marcondes Ribas Filho, professor de inspiradora
didática e de quem tive o privilégio de ser orientado no mestrado da
Universidade Federal do Paraná; Osvaldo Malafaia, cientista,
catedrático emérito da Universidade Federal do Paraná e diretor
científico da Faculdade Evangélica do Paraná, instituição onde concluiu
o doutoramento. Aqui igualmente dignifico-me em citar meu inseparável
parceiro das batalhas diuturnas, em jornadas tormentosas ou nas glórias
retumbantes desde os bancos da faculdade, o mestre em cirurgia José
Antônio Ferreira Bezerra, muito obrigado pela presença. Em que pese
a impossibilidade de declinar nominalmente cada um não posso deixar
de aludir aqui a importância de todos os meus alunos da Faculdade de
Medicina da Universidade do Maranhão, desde os que compuseram a
primeira turma que lecionei, já no longínquo ano de 1992. Até os
jovens estudantes dos dias atuais que continuam a me inspirar nessa
gratificante carreira da docência. Para eles, sejam educadores ou
aprendizes, vale-me uma vez mais da lucidez de Guimarães Rosa, cuja
formação médica não o impediu de ser um dos maiores romancistas da
Literatura Brasileira, ao narrar que mestre não é quem sempre ensina,
mas quem de repente aprende. Entretanto, vale lembrar que de nada
adianta perseguir todo o arcabouço teórico ou almejar uma incontestável
habilidade prática se nos dissociarmos daquilo que há de mais preciso,
e quiçá complexo, para o pleno exercício da atividade médica, a
sensibilidade de interação entre médio e paciente, pois como bem
proclamou o ícone máximo da medicina moderna, William Osler: “tão
importante quanto conhecer a doença que o homem tem, é conhecer o
homem que tem a doença”. A Medicina é vocação, a cirurgia, por sua

vez, uma paixão incondicional que requer sacrifícios frente aos inúmeros
obstáculos, angústias com as perdas são inerentes ao ofício. Nesse
trilhar guardo como mantra a mensagem de um dos expoentes da cirurgia
do nosso país, o professor Fernando Paulino, para quem a vida do
cirurgião é bela, nobre e apaixonante. Dificuldades e sacrifícios são
amplamente compensados pela quietude espiritual e suave alegria que
proporcionam as vitórias contra a morte e o sofrimento dos nossos
semelhantes. Despeço-me dessas breves e singelas ponderações fazendo
reverência aos aguerridos Hélio e Maria Antônia Silva, líderes do
Hospital São Domingos, o maior centro de saúde do nosso Estado, do
qual muito me orgulho de pertencer, desde os seus primeiros alicerces.
Ao tempo, senhoras e senhores, seria injusto se me esquecesse de
realçar a generosidade da homenagem proposta, não pelo o admirado
deputado, mas sim pelo leal amigo Max. Amizade esta mutuamente
devotada desde as épocas lúdicas da Rua do Sol de nossa infância.
Aliás, amizade sincera é o multiplicador das alegrias da alma e dos mais
eficazes remédios para o alívio das dores cotidianas. Por isso, saúdo na
figura do sempre presente José Ricardo Costa Miranda, os amigos de
todas as etapas da minha vida. Antes de finalizar, faço um adendo
especial aos meus sogros Benedito e Marisa por, ao longo desses anos,
dispensarem todo o aconchego do seu afeto, fazendo me sentir amado
como um filho. Encerrando, não posso deixar de mencionar os mais
valiosos troféus que a vida já me premiou, os meus filhos: Bruno,
advogado militante e um jurista vocacionado e Ana Marisa, médica por
paixão e que vislumbrou na oftalmologia uma forma de manter a tradição
familiar e a minha netinha Lia, dona de uma perspicácia desconcertante
que me faz vivenciar saborosa inédita experiência de ser uma espécie
de pai com açúcar. Os três com a sua intensa ternura e radiante presença
motivam-me a transformar, recriar e principalmente reinventar a vida.
Conceda-me, por último, Senhor Presidente uma exaltação à pessoa de
Nair que me trouxe nesses últimos 40 anos a possibilidade de concretizar
vários sonhos e de vivenciar tantos devaneios que se achavam travados
no meu coração, permitindo-nos aos dois viver o nosso mais sólido
amor. Muito obrigado, senhores.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO SARNEY – A Assembleia Legislativa agradece a iniciativa
do Deputado Max Barros por homenagear este professor, médico que
tem prestado serviços essenciais para nossa sociedade, não é à toa que
Assembleia Legislativa, como bem disse o Deputado Max, aprovou
por unanimidade o requerimento do deputado para homenagear o senhor
neste dia, na Assembleia Legislativa. A honraria que é a Medalha Manoel
Beckman é a mais alta honraria desta Casa, porque ela reconhece o
esforço de pessoas que contribuíram para a nossa sociedade e certamente
o senhor como professor, como médico por passar por essa experiência
e por também ter feito a primeira cirurgia de videolaparoscópica em
São Luís e não só por isso, mas também pela parte social, pela parte do
desenvolvimento que cabe o nosso estado. Então, em nome de toda a
Assembleia gostaria também aqui de parabenizar a Assembleia lhe
agradece e o Maranhão lhe agradece pelos seus serviços prestados e
que continuam sendo efetuados para toda a nossa sociedade parabéns
a você e parabéns ao deputado Max Barros, muito obrigado. Nada
mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão Solene.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 432/2017

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

RESOLVE:

SUBSTITUIR o Deputado Edivaldo Holanda (PTC), pelo
Deputado Glalbert Cutrim (PDT), como membro titular da Comissão
de Ética.
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Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís – MA, 10 de maio de 2017. Deputado Othelino Neto -
Presidente, em Exercício. Deputado Ricardo Rios - Primeiro Secretário.
Zé Inácio - Segundo Secretário

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 433/2017

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

RESOLVE:

NOMEAR os Deputados Edilázio Júnior (PV), como membro
titular, e Sousa Neto (PROS), como suplente  da Comissão de Assuntos
Econômicos.

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

em São Luís – MA, 04 de maio de 2017. Deputado Othelino Neto -
Presidente, em Exercício. Ricardo Rios - Primeiro Secretário. Zé Inácio
- Segundo Secretário.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

1 – RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 433/2017, de  10  de maio de 2017, nomeando

FRANCISCO VALDENILDO BARROS DA SILVA, para o Cargo
em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 434/2017, de 10  de maio de 2017, exonerando MARIA
REGINA HADAD BORDALO, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 435/2017, de 10 de maio de 2017, nomeando VICENTE
DE PAULA MARTINS COSTA FERREIRA, para o Cargo em
Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 09 DIAS DO MÊS DE MAIO   DO ANO  DE 2017,  ÀS  8
HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
FRANCISCA PRIMO
EDUARDO BRAIDE
LEVI  PONTES
ANTÔNIO  PEREIRA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 114/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

081/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública o Conselho Regional
dos Eixos Parque Vitória à Parque Jair – G13, com sede e foro no
Município  de São José de Ribamar - Ma.

AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO

DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.

PARECER Nº 116/2017 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
087/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública a “Associação Rede
Buriti do Povoado Bom Gosto”.

AUTORIA: Deputado OTHELINO NETO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 122/2017 - Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 014/2017 – CONCEDE o Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor PEDRO ROBSON HOLANDA DA
COSTA.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATOR: Deputado ANTÕNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 126/2017 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

085/2017 – ASSEGURA aos Servidores Públicos da Administração
Direta, Autárquica ou Fundacional, incluindo os funcionários das
Fundações mantidas ou instituídas pelos Estados a redução de carga
horária semanal para quem possuem filhos (as) portadores de deficiência
congênita ou adquirida.

AUTORIA: Deputada  ANA DO GÁS
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO:  REJEITADO por maioria, nos termos do voto do

Relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.
PARECER Nº 128/2017 - Emitido ao   PROJETO DE LEI Nº

069/2017 – INSTITUI o Dia Estadual da Prevenção, Controle e
Orientação da Osteoporose.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 133/2017 - Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

089/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública o “Instituto Técnico
de Ensino Profissionalizante – 11 Elo”, com sede no Município de São
Luís - Ma.

AUTORIA: Deputado CABO CAMPOS
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 134/2017 - Emitido ao   PROJETO DE LEI Nº

078/2017 – DISPÕE sobre a obrigatoriedade do servidor da Secretaria
de Estado da Saúde, informar à Vara da Infância, da Juventude, e de
Violência Doméstica, ocorrência que envolva a criança, o adolescente
ou o idoso com indício de maus tratos.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: Pela PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 135/2017 - Emitido  à  MOÇÃO Nº 006/2017

– APLAUSOS à Redação Integral da Lei Complementar nº 157/2016 e,
por consequência, contrariedade ao Veto Parcial aposto pelo Governo
Federal, e defende a derrubada do Veto.

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

voto do Relator.
PARECER Nº 137/2017 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

077/2017 – DISPÕE sobre a obrigatoriedade de se garantir às gestantes
de alto risco o internamento em hospitais da rede privada, com custeio
pelo Estado, para o caso de constatada falta de leitos em hospitais da
rede pública, e se tratar de deslocamento iguais ou superior a 200
quilômetros.

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

Relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.
PARECER Nº 138/2017 - Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

079/2017 – DISPÕE sobre a divulgação dos nomes dos responsáveis
administrativos e dos médicos responsáveis pelas chefias de plantão
nas entradas principais e de acesso ao público dos hospitais, casas de
saúde, prontos-socorros e ambulatórios localizados no Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO:  REJEITADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 139/2017 - Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

084/2017 – DISPÕE sobre a divulgação da Lei do Feminicídio nos
estabelecimentos de ensino público no Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado LEVI PONTES
DECISÃO: O Relator do referido Projeto de Lei,  opinou pela

REJEIÇÃO, e os demais Deputados votaram  contra o Relator.
APROVADO por maioria.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 09  de Maio de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM
CONJUNTO COM A COMISSÃO DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, REALIZADA AOS
10 DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO  DE 2017,  ÀS  11 HORAS,
NO PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA
ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
EDUARDO BRAIDE
ANTÔNIO PEREIRA
FRANCISCA PRIMO
BIRA DO PINDARÉ (Suplente)
CABO CAMPOS
GRAÇA PAZ

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

104/2017  – que DISPÕE sobre a retenção e recolhimento do Imposto
sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN.

AUTORIA: Deputado JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO
RELATORA:  Deputada FRANCISCA  PRIMO
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto da Relatora.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 10 de Maio  de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
P A R E C E R Nº 002/2017

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 142/

2016, de autoria da Senhora Deputada Valéria Macêdo, que veda o

funcionamento de curso de nível médio técnico e curso técnico,
específicos voltados à formação de enfermagem à distância no âmbito
do Estado do Maranhão e dá outras providências.

Em sua análise preliminar sobre o Projeto, a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania concluiu pela sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade (Parecer nº 230/2016).

Administração Pública, no exercício de suas funções, dispõe
de poderes que visam garantir a prevalência do interesse público sobre
o particular. Ora destaca-se o denominado poder discricionário da
Administração, em que existe uma maior liberdade para a prática dos
atos administrativos, sendo permitido ao executor um juízo de
oportunidade e conveniência (mérito do ato).

Nas lições de Diógenes Gasparini, citado no livro de DIREITO
ADMINISTRATIVO, SARAIVA, 2009, p. 97, “a conveniência refere-
se à utilidade do ato. A oportunidade e conveniência do ato administrativo
compõem o binômio chamado pela doutrina de mérito. Mérito é a
indagação da oportunidade e conveniência do ato; é a zona franca em
que a vontade do agente decide sobre as soluções mais adequadas ao
interesse público. Qualquer defeito do ato administrativo no que
concerne ao mérito será sanado pela própria administração responsável
pela sua prática. Esse saneamento não cabe ao Judiciário. A esse poder
é vedada a apreciação do ato administrativo no que respeita à
oportunidade e conveniência, ou seja, ao mérito”.

Portanto, uma vez aprovado pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato
legislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e
relevância da proposição.

A iniciativa pretende vedar o funcionamento de curso de nível
médio técnico e curso técnico específico voltado à formação de técnicos
de enfermagem, na modalidade ensino à distância (EaD), no âmbito do
Estado do Maranhão.

Para tanto, atribui o poder de fiscalizar à Secretaria de Educação
e a de Saúde do Maranhão, sem prejuízo do Ministério Público,
Conselho de Regulamentação Profissional e demais instituições.

Em havendo descumprimento do disposto, a instituição será
multada em                   até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e o dobro
se ocorrer reincidência; restituição dos valores pagos e proibição de
contratar com a administração pública estadual por 05 (cinco) anos.

A iniciativa representa uma grande conquista para a categoria
profissional e para a sociedade, que terá a segurança de ser atendida
por profissionais capacitados adequadamente.

A Câmara dos Deputados recebeu um projeto de lei, que visa a
alteração da Lei nº 7.498/86, que regulamenta as atividades de
enfermagem, tornando obrigatória a formação de todos os profissionais
da enfermagem em cursos presenciais, vedando-se, portanto, a via da
formação por meio da modalidade de cursos a distância (EaD).

O Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, através da
Resolução CNE/CES n.° 03/2001não admite a modalidade de formação
de nível técnico para o curso de enfermagem.

O art. 8º , da Resolução permite criar mecanismos de
aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, através
de estudos e práticas independentes, presenciais e/ou a distância, a
saber: monitorias e estágios; programas de iniciação científica; programas
de extensão; estudos complementares e cursos realizados em outras
áreas afins.

Portanto, fica evidente a indiscutível necessidade da formação
presencial em uma profissão que demanda contato e cuidados diários e
diretos com pessoas enfermas, o que obriga a formação teórico-prática,
além de grande carga de estágios curriculares, impossíveis de serem,
todos, cumpridos à distância e mediados tecnologicamente.

Diante do exposto, verifica-se, pois, que o Projeto de Lei é
oportuno e conveniente, pois o momento é adequado, satisfaz o interesse
público e, também, a proteção dos interesses dos particulares,
objetivando a melhor prestação de serviço.
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VOTO DO RELATOR:

Pelo exposto, verificamos que o presente projeto é meritório,
razão pela qual opinamos pela a sua aprovação.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Educação, Cultura, Desporto,

Ciência e Tecnologia votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 142/
2016, nos termos do voto do Relator.

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

em 10 de maio 2017.

Deputado Sergio Frota- Presidente
Deputado Antônio Pereira- Relator
Deputado Fábio Braga
Deputada Francisca Primo
Deputado Cabo Campos
Deputado Junior Verde
Deputado Wellington do Curso

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO FINAL DA
LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017-CPL/AL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5431/2016-AL. A
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -
CPL torna sem efeito a publicação do Aviso de Classificação do
Resultado Final da Licitação, cujo objeto trata da contratação de
empresa para execução dos serviços de engenharia de reforma e
adequação de calçadas, passarelas e pinturas diversas em edificações e
estruturas da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, publicado
nos Diários Oficiais do Estado do Maranhão e da ALEMA e divulgado
no site do dia 27 de abril de 2017, para republicação do mesmo nos
Diários Oficiais do Estado do Maranhão e da ALEMA e divulgado no
site do dia 15 de maio de 2017. São Luís, 10 de maio de 2017.
CATARINA DELMIRA BOUCINHAS LEAL. Presidente da CPL

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
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