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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26/04/2018 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............6 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........7 MINUTOS
3. PARTIDO VERDE - PEN............................................6 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO...........6 MINUTOS
5. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......35 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26.04.2018

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

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

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

2. PROJETO DE LEI Nº 032/18, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 12/18), QUE “ALTERA A LEI
ESTADUAL Nº 9.664, DE 17 DE JULHO DE 2012, QUE DISPÕE SOBRE
O PLANO GERAL DE CARREIRAS E CARGOS DOS SERVIDORES
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL
DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – PGCE E REVOGA
DISPOSITIVOS DA LEI ESTADUAL Nº 9.299, DE 23 DE NOVEMBRO
DE 2010, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGOS EFETIVOS
DAS CARREIRAS DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E
GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE PLANEJAMENTO E
ORÇAMENTO E DE FINANÇAS E CONTROLE, NO ÂMBITO DO
PODER EXECUTIVO ESTADUAL”. - COM PARECERES
FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES
DO TRABALHO. – RELATOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24/04/18, POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

3. PROJETO DE LEI Nº 048/18, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 18/18), QUE “INSTITUI O PROGRAMA
DE ATENDIMENTO INTEGRAL À MULHER EM SITUAÇÃO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR”. - COM PARECER EM
CONJUNTO DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA; DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS, ACATANDO SUBSTITUTIVO. – RELATOR DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24/04/18,
POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

III – PROJETO DE  RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – REQ. (Nº  178/2018).

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 025/2018,
DE AUTORIA DO DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE CONCEDE

A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN”
AO REVERENDÍSSIMO PASTOR GILDENEMIR LIMA DE SOUSA. –
DEPENDE DE PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA.

IV – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 014/2016,
DE AUTORIA DO DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR, CONCEDE
TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR GERALDO
DEMOSTHENES SIQUEIRA, NATURAL DE PITANGA, ESTADO DO
PARANÁ. – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO
FÁBIO MACEDO.

V – PARECER EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICO TURNO

6. PARECER Nº 130/2018, DE AUTORIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO AO
PROJETO DE LEI Nº 055/2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO BIRA
DO PINDARÉ, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE
CONTRATAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS, NO ÂMBITO DO ESTADO
DO MARANHÃO, POR ESTABELECIMENTOS ONDE HAJA
GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. O AUTOR RECORREU À
MESA DIRETORA DA DECISÃO DA CCJC, ATRAVÉS DO
REQUERIMENTO Nº 173/2018, CONFORME O § 4º DO ART. 182 DO
REGIMENTO INTERNO, ONDE FOI ACATADA A DECISÃO PELA
MESMA. – RELATOR DO PARECER DEPUTADO PROFESSOR
MARCO AURÉLIO.

VI – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
7. REQUERIMENTO Nº 151/2018, DE AUTORIA DO

DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
PARNARAMA, PELA PASSAGEM DO SEU 68º (SEXAGÉSIMO
OITAVO) ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA
16,19 E 25 DE ABRIL DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO.
(3ª SESSÃO).

8. REQUERIMENTO Nº 152/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
COLINAS, PELA PASSAGEM DO SEU 127º (CENTÉSIMO VIGÉSIMO
SÉTIMO) ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA
16,19 E 25 DE ABRIL DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO.
(3ª SESSÃO).

9. REQUERIMENTO Nº 171/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CODÓ,
PELA PASSAGEM DO SEU 122º (CENTÉSIMO VIGÉSIMO SEGUNDO)
ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA
25 DE ABRIL DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª
SESSÃO).

10. REQUERIMENTO Nº 172/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
BACABAL, PELA PASSAGEM DO SEU 98º (NONAGÉSIMO OITAVO)
ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA
25 DE ABRIL DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª
SESSÃO).
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11. REQUERIMENTO Nº 177/2018, DE AUTORIA DO

DEPUTADO FÁBIO BRAGA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA UMA SESSÃO SOLENE EM
HOMENAGEM AOS 65 ANOS DE EXISTÊNCIA DO SENAI (SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL), NO MARANHÃO,
EM DATA A SER AGENDADA, TENDO EM VISTA A IMPORTÂNCIA
DESSA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARA A EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, A INOVAÇÃO E A
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS AO LONGO
DE SUA HISTÓRIA. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA 25 DE ABRIL DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR
EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

12. REQUERIMENTO Nº 161/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANDRÉA MURAD, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,
EXMO. SENHOR FLÁVIO DINO, ENVIE CÓPIA DOS
COMPROVANTES COM OS GASTOS DA VIAGEM QUE REALIZOU
PARA A CIDADE DE CURITIBA EM VISITA POLÍTICA. INDEFERIDO
– EM CONFORMIDADE COM O ART. 159 DO R.I, A AUTORA
RECORREU DA DECISÃO DA MESA, AO PLENÁRIO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24/04/18, POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

13. REQUERIMENTO Nº 169/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO
MARANHÃO, SR. FELIPE CAMARÃO, SOLICITANDO
INFORMAÇÕES QUANTO AOS ENDEREÇOS DAS “MAIS DE 700
ESCOLAS QUE PASSARAM POR ALGUMA INTERVENÇÃO,
REFORMA, CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO
OU TOTALMENTE CONSTRUÍDAS, PELO PROGRAMA ESCOLA
DIGNA, DESDE O INÍCIO DA GESTÃO FLÁVIO DINO”.  INDEFERIDO
– EM CONFORMIDADE COM O ART. 159 DO R.I, O AUTOR
RECORREU DA DECISÃO DA MESA, AO PLENÁRIO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 24/04/18, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

14. REQUERIMENTO Nº 176/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-
SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 063/
2018, ENVIADO PELA MENSAGEM Nº 023/2018, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 24/04/18, POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

15. REQUERIMENTO Nº 182/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJAM CONVIDADOS A PRESTAR
ESCLARECIMENTOS A ESTA CASA: O TENENTE-CORONEL
EMERSON FARIAS COSTA, O CORONEL ANTÔNIO MARKUS DA
SILVA LIMA E O MAJOR JADIEL LUÍS SOUSA REZENDE, NA SESSÃO
PLENÁRIA DO DIA 8 DE MAIO, ÀS 11 HORAS. ACERCA DA
EXPEDIÇÃO E CUMPRIMENTO DO MEMORANDO CIRCULAR
098/18, QUE DETERMINA À POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO,
O LEVANTAMENTO ELEITORAL DE OPOSITORES AO GOVERNO
DO ESTADO.

16. REQUERIMENTO Nº 184/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE, PARA
ENTREGA DOS TÍTULOS DE CIDADÃOS MARANHENSE AOS
SENHORES FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA VIANA E GERALDO
DEMOSTHENES SIQUEIRA, NO DIA 05/07/2018, ÀS 11 HORAS.

VII - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

17. REQUERIMENTO Nº 185/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A MESA,

QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE PESAR À FAMÍLIA
DO DESEMBARGADOR RAIMUNDO LICIANO DE CARVALHO,
EX-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
(TJMA),  PELO SEU FALECIMENTO, OCORRIDO NO DIA 23  DE
ABRIL DO ANO EM CURSO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 26/04/2018 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 092/18, de autoria do Senhor Deputado

César Pires, que considera de Utilidade Pública a Associação dos Moradores
do Villagio do Cohatrac V, com sede e foro no Município de São José de
Ribamar, no estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 093/18, de autoria do Senhor Deputado
Rogério Cafeteira, que considera de Utilidade Pública a Associação
Maranhense de Veículos Antigos.

3. PROJETO DE LEI Nº 094/18, de autoria do Senhor Deputado
Edson Araújo, que institui o Dia Estadual da Proteção ao Patrimônio
Histórico, Artístico e Cultural no Estado do Maranhão.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 091/18, de autoria do Senhor Deputado

Wellington do Curso, que dispõe sobre a prática de sustentabilidade,
racionalização e consumo consciente quanto à aquisição de materiais e à
contratação de serviços pelos órgãos públicos estaduais.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 089/18, de autoria do Senhor Deputado

Bira do Pindaré, que institui o Dia Estadual do Choro, a ser celebrado em
23 de abril.

2. PROJETO DE LEI Nº 090/18, de autoria do Senhor Deputado
Carlinhos Florêncio, que obriga os estabelecimentos públicos e privados
no Estado a inserir nas placas de atendimento prioritário o Símbolo Mundial
do Autismo e dá outras providências.

3. MOÇÃO Nº 005/18, de autoria da Senhora Deputada Nina
Melo, que envia Moção de Apoio, dirigida à advogada colinense Ludmila
Ribeiro, pelas decisões exaradas pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão e pelo Superior Tribunal de Justiça, em benefício de seu agressor.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 087/18, de autoria do Senhor Deputado

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

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

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

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 25 DE ABRIL DE 2018.

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

Presidente em exercício, Senhor Deputado Fábio Macedo.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior Verde.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – 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 CÉSAR PIRES (lê texto bíblico e ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Ata lida e considerada aprovada.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 092 / 18

Considera de Utilidade Pública A ASSOCIAÇÃO
DOS MORADORES DO VILLAGIO DO
COHATRAC V, com sede e foro no Município de
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, no Estado do
Maranhão.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública A ASSOCIAÇÃO
DOS MORADORES DO VILLAGIO DO COHATRAC V, com sede e
foro no Município de SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, no Estado do Maranhão.

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

PLENÁRIO DEPUTADO GERVÁSIO SANTOS, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 24 de ABRIL de 2018. -
CÉSAR PIRES - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 093 / 18

CONSIDERA de utilidade pública a Associação
Maranhense de Veículos  Antigos.

Art. 1º - É considerada de utilidade pública a Associação
Maranhense de Veículos Antigos - AMAVA, com sede e foro nesta Capital.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 19 de fevereiro de 2018. - ROGÉRIO
CAFETEIRA - Deputado Estadual - Líder do Governo

PROJETO DE LEI N° 094 / 18

Institui o Dia Estadual da Proteção ao Patrimônio
Histórico, Artístico e Cultural no Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual da Proteção ao Patrimônio
Histórico, Artístico e Cultural a ser comemorado, anualmente, no dia 28 de
setembro no Estado do Maranhão.

Art. 2º - O Dia Estadual de que trata esta lei passa a integrar o
Calendário Oficial de Datas e Eventos Comemorativos do Estado do
Maranhão.

Art. 3º - Essa Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICATIVA
O centro histórico de São Luís, localizado na ilha de São Luís do

Maranhão, Baía de São Marcos é um exemplo de cidade colonial portuguesa
que integra um conjunto de imóveis de grande valor histórico e arquitetônico,
construído no período colonial e imperial do século XVII. Em toda a
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cidade, são cerca de quatro mil imóveis tombados: solares, sobrados, casas
térreas e edificações com até quatro pavimentos, conjuntos homogêneos
remanescentes dos séculos XVIII e XIX, época em que o Estado do
Maranhão teve participação decisiva na produção econômica do Brasil,
como um dos grandes exportadores de arroz, algodão e matérias-primas
regionais.

Desse modo, por se constituir uma cidade colonial portuguesa,
com traçado preservado e conjunto arquitetônico representativo, foi
reconhecida como Patrimônio Cultural Mundial pela UNESCO, em 1997,
necessitando, portanto, ser mantido e preservado esse patrimônio histórico
da cidade, onde se destacam o uso do azulejo e as dimensões que transmitem
sua importância no processo de ocupação territorial da região, que prima
pela adequação ao clima com o aproveitamento máximo da sombra e da
ventilação marítima.

Ressalta-se, que em 1621, devido à importância econômica e
estratégica da região maranhense, a Coroa Portuguesa criou o Estado
Colonial do Maranhão, composto das capitanias independentes do
Maranhão e Grão-Pará. Alcântara, município da região metropolitana de
São Luís, ainda sob o topônimo de Tapuitapera, nessa época já iniciava
sua colonização. Os descendentes dos abastados senhores da burguesia
rural eram enviados a Coimbra e a outros centros universitários europeus,
daí resultando a grande influência européia na região.

Considerando a grande importância da presente proposição,  peço
o apoio dos nobres colegas para sua aprovação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 24 de abril de 2018. -
EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB

REQUERIMENTO Nº 184 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder, requeiro
a Vossa Excelência que depois de ouvido o Plenário, seja realizada Sessão
Solene, para entrega do Título de Cidadão Maranhense, concedido pelos
Projetos de Resolução em 2015 e 2016, aos senhores Francisco José de
Sousa Viana e Geraldo Demosthenes Siqueira, respectivamente, no
dia 05/07/2018, às 11h00min.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 23 de abril de 2018. - EDILÁZIO
JÚNIOR - Deputado Estadual  - PV
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 26.04.18
EM: 25.04.18

REQUERIMENTO Nº 185 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhada mensagem de pesar à família do ex-
presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, desembargador
Raymundo Liciano de Carvalho, que faleceu no dia 23 de abril do ano em
curso.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 24 de abril de 2018. - NINA MELO - Deputada
Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 26.04.18
EM: 25.04.18

INDICAÇÃO Nº 282 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Exmo. Governador do Estado, Sr. Flávio Dino, ao Vice-

Governador do Estado do Maranhão, o Sr. Carlos Brandão, ao
Secretário da Casa Civil, o Sr. Rodrigo Lago, ao Secretário de Estado
de Segurança Pública, Sr. Jefferson Portela, a Secretária de Estado
do Planejamento e Orçamento, a Sra. Cynthia Celina Mota Lima,
a Secretária de Estado de Gestão e Previdência, a Sra. Lilian
Guimarães, e ao CMT Geral da Polícia Militar do Maranhão, o Sr.
Jorge Allen Guerra Luongo, reiterando a indicação nº 80/2018, com a
maior brevidade possível a nomeação imediata de 58 (cinquenta e oito),
alunos SUBJUDICE  que já concluíram o Curso de Formação e
Aperfeiçoamento de Praças PMMA, tendo em vista se tratar de uma
medida de interesse público, conforme anexo.

Considerando a situação da Segurança Pública no estado,
solicitamos por meio da presente proposição a nomeação dos candidatos
da turma 2017 que concluíram o Curso de Formação no dia 05 de dezembro
do ano em curso e não foram incluídos na última lista de nomeados que foi
publicada no Diário Oficial nº 034 do dia 21 de fevereiro deste ano.

Cumpre ressaltar que atualmente o estado necessita de mais policias
nas ruas, atuando de maneira ostensiva na proteção da sociedade. E os
candidatos supracitados concluíram o CFSD, gerando custos ao Estado
para a formação. No mesmo sentido, a mazela da criminalidade que antes
acometia as grandes cidades, migrou para os municípios, causando uma
insegurança geral.  A população maranhense necessita de mais segurança,
razão pela qual sugerimos a nomeação imediata dos Alunos SUBJUDICES
que já formaram, que deram tudo de si para honrarem a farda e com certeza
estão prontos a servi a sociedade maranhense e que estão no aguardo para
que possam nas ruas, contribuir para o combate à criminalidade que tanto
aflige a população, justificando assim a presente indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 24 de abril de 2018 – JUNIOR VERDE – Deputado
Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 283 / 18

Senhor Presidente,

Na forma Regimental requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida
a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador
Flávio Dino, para que determine ao Sr. Clayton Noleto Secretário da
Infraestrutura, urgentes providências no sentido de que seja incluído no
PROGRAMA MAIS ASFALTO para cidade a de ICATU – MA, nas
ruas;

1. Rua Barão rio Branco: 1000 mts
2. Rua Duque de Caxias: 1200 mts
3. Rua Coronel Côrtes marciel: 1500 mts
4. Rua guaxenduba: 500 mts
A presente propositura facilitará além do tráfego de veículos com

segurança e rapidez também é de suma importância para toda aquela
região, além da integração dos seus moradores, facilitando o transporte de
um modo geral que, urgentemente necessitam.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 24 de abril de 2018. - FRANCISCA PRIMO -
Deputada Estadual/PCdoB

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE  - Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Jota Pinto, por cinco minutos, sem aparte.
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Como o Deputado Cutrim estava inscrito ontem já, então pode usar a
tribuna, deputado.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa, volto a
esta tribuna hoje para falar sobre segurança. Isto não é uma questão pessoal,
é uma questão de preocupação pública. Mais de 10 partidos e a sociedade
organizada pedem a intervenção federal no Estado, na segurança pública.
Há um clamor de preocupação em relação ao pleito eleitoral que se aproxima.
Normativamente, em relação ao pleito eleitoral e outros casos, cabe ao
Secretário de Segurança administrar, fiscalizar e acompanhar as atividades
da segurança, hoje uma das maiores preocupações de nosso povo.
Questiono, senhor Presidente, senhores deputados, galeria, imprensa, se
tem condição de permanência no cargo o atual secretário? Tem a condição
de imparcialidade administrativa dos conflitos, dos interesses contrariados
de nossa gente? Não tem. Um oficial de polícia baixaria uma circular para
investigar adversários do governo sem o conhecimento de seu comandante
maior, que é o Secretário de Segurança? Um Secretário de Segurança sério,
equilibrado e isento, não comandaria uma investigação forçada, forjada
para atingir os seus desafetos. Portanto, o que questiono? Deve permanecer
no cargo? O poder de polícia não é Poder. O poder de polícia deve ser
administrado com compromisso, com profissionalismo, com pulso. Há
nesta Casa um pedido de CPI, e creio na sua aprovação. A Assembleia não
pode compartilhar com esse desmando. O Governo do Estado não pode
se isentar de providências para uma questão tão séria. O gestor de segurança,
para a tranquilidade do Estado, não pode permanecer. Agora eu pergunto
aos senhores. Na oportunidade em que foram presas aquelas pessoas por
crime de contrabando e descaminho, eu discordei quanto à competência,
na base do diálogo, das ideias. E vocês viram o que esse rapaz postou. Ali
está patente o seu desequilíbrio. Desequilibrado, é um psicopata. O que
ele colocou, depois tirou e voltou de novo a me atingir pessoalmente.
Então, a nossa discussão, como eu disse, é na base do diálogo. Eu perguntaria
aos senhores: O que ele faz? E veja bem, a patacoada que ele fez com a
delação premiada do policial Paiva foi tão grande, que ele estava presente
sendo testemunha de acusação, pressionando a pessoa para incluir pessoas
que nem lá estavam e nem estão e nunca estiveram. Isso é um absurdo.
Comprometeu três procuradores de justiça sérios. Trouxe para uma cena
que há a interrogação: O que ele estava fazendo sábado na Procuradoria da
República, conversando com uma pessoa que queria fazer uma delação
penal forçada, pressionada, ele sendo testemunha de defesa? Isto é
gravíssimo. E esta Casa, nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar
isso passar em branco. Isso atingiu o parlamento. Nós temos que assinar
esta CPI para que possa se esclarecer todos esses fatos, gente. O que esse
Secretário fez, pressionar uma testemunha mediante tortura, isto é
gravíssimo. Aqueles colegas que se eximirem em assinar, eu fico preocupado.
Não assina por quê? Tem algum problema com esse fato? Ou tem outros
problemas que tem medo de assinar e aparecer?  Então são casos sérios.
Nós temos que assinar todos os quarenta e dois deputados, para que a
gente possa fazer uma Comissão Parlamentar de Inquérito séria,
transparente, e chamar todas essas pessoas envolvidas para que se possa
esclarecer. Qual é o medo de o Secretário em vir?  Se ele não tem nada, ele
era o primeiro a está pedindo para os deputados assinarem a CPI. Ele era
o primeiro a pedir. Vamos assinar todos os deputados para que a gente
possa esclarecer. Se ele não tem nada a ver com isso, qual é o medo que tem
da CPI?  Era só isso, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO (sem revisão do orador)
–  Senhor Presidente, senhores deputados, deputadas, galeria, imprensa.
Senhor Presidente, uso o Pequeno Expediente, hoje, para fazer um destaque
do trabalho do Secretário Felipe Camarão. Ultimamente, nós estamos
vendo aqui na tribuna, só assuntos negativos, assuntos que a população
que está em Casa, Deputado Antônio Pereira, gostaria de ouvir desta Casa,
uma agenda positiva e proposições positivas. E eu faço um destaque aqui,
à grande atuação do Secretário Felipe Camarão, à frente da Secretaria de
Educação. E destaco da seguinte forma, amanhã, já serão inauguradas

algumas escolas, escolas dignas indígenas, que será em Jenipapo dos Vieiras,
Barra do Corda, isso é uma mudança real, uma mudança significativa para
os povos indígenas da nossa região. Na agenda, está para amanhã, na
Cidade de Jenipapo dos Vieiras, Aldeia Raimundão, a Escola Indígena José
Orlando, também, já para inaugurar também, amanhã, em Jenipapo dos
Vieiras, na Aldeia Boa Vista, a Escola Indígena Boa Vista, Cidade de Barra
do Corda, Aldeias Três Irmãos, Escola Indígena Ireno Rosa e também em
Jenipapo dos Vieiras, Aldeia Montanha Nova, Escola Indígena Martins.
Olha, vejam bem, são 4 Escolas importantes em áreas e povos indígenas.
Então, isso mostra o tamanho do trabalho do Secretário Felipe Camarão e
do Governo do Estado e aqui, a partir de agora, toda semana vou trazer um
assunto, uma pauta positiva que aquilo que a população que está em casa,
Deputado César Pires, quer ouvir, quer ouvir desta Casa e dos deputados
e o mais importante de tudo é a gente ressaltar que Felipe Camarão é um
dos profissionais, Secretário, mais qualificados que têm nesse governo.
Então, está de parabéns o Secretário Felipe Camarão, está de parabéns o
Governo do Estado por essa grande atuação e nessa grande revolução na
educação do Estado do Maranhão.

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

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Mensagem bíblica: O Senhor é nossa luz, é a nossa salvação
(Salmos 27: 1). Com essa mensagem, nós vamos aqui cumprimentar
saudando todos. Excelentíssimo Senhor Presidente em exercício, Fábio
Macedo, em cujo nome eu saúdo todos os nobres deputados e deputadas
presentes nesta sessão. Cumprimento também a imprensa, a galeria, todos
que nos acompanham em todo o estado do Maranhão. Senhor Presidente,
eu quero destacar, na manhã de hoje, mais um avanço de trabalho, de
dedicação. Nós nos dedicamos sempre a este estado na época como
superintendente e hoje enquanto deputado. O reflexo dessa dedicação se
faz com o tempo e com o trabalho necessário, em função disso eu faço esse
registro de que em breve será inaugurado em Imperatriz o mercado do
peixe, uma obra no valor de quase dois milhões de reais e investimentos do
governo federal na época pelo convênio, pelo Ministério da Pesca e
Aquicultura. Quando eu era superintendente, fizemos um grande evento
em Imperatriz recebendo o então Ministro Marcelo Crivela e naquela
ocasião entregamos 15 escavadeiras hidráulicas de um total de 18, pois três
ainda seriam entregues em seguida a outros municípios. Foram 15
escavadeiras por meio de emenda parlamentar dos Deputados Cléber Verde,
Davi Alves Silva, José Vieira, Lourival Mendes e Gastão Vieira. Hoje há
muitos municípios do estado do Maranhão, a título de exemplo Bacabal,
que têm uma escavadeira hidráulica que foi conseguida pelos esforços do
Ministério da Pesca, da parceria com a Superintendência Federal, pois
tínhamos assumido essa obrigação, também em parceria com a bancada
federal, dos deputados que aqui citei. De forma especial, eu quero agradecer
ao Deputado Cléber Verde porque, se eu estou falando hoje do mercado do
peixe, é porque nasceu da iniciativa no primeiro evento, no primeiro
seminário da Confederação Nacional de Pescadores do CNPA, que foi
realizado em 2012. Então, observem V. Ex.ªs que o mercado do peixe nasce
em Imperatriz por meio desse grande evento que foi realizado. Nós reunimos
centenas de milhares de trabalhadores da pesca e da aquicultura, foi um dos
maiores eventos que Imperatriz já teve. Na ocasião, recebendo o Ministro
Marcelo Crivela, eu conversava com o Prefeito Madeira que ia sediar o
evento e ele dizia: “Deputado, mas nós vamos entregar 18 escavadeiras
hidráulicas para vários municípios e o que vai ficar para Imperatriz?”. Eu
disse: “Olha, prefeito, vamos ver qual a necessidade de Imperatriz na
pesca e na aquicultura”. E ele nos disse que tinha uma dificuldade imensa
com relação ao mercado do peixe e eu disse que fosse feito o ofício, liguei
para o Deputado Cléber Verde, que já veio conversando com o ministro,
dizendo ao ministro que ele ia receber uma demando do prefeito de
Imperatriz. E de público foi entregue, naquela ocasião, que está devidamente
registrada, o ofício do Prefeito Madeira, o então prefeito, solicitando o
mercado do peixe que hoje é uma realidade, está em fase de acabamento.
Estive recentemente com o Secretário de Infraestrutura, Sebastião Assis,
que nos recebeu em conjunto com um grupo de presidentes de entidades,
Rivelino, Gino, e o assessor parlamentar, Júnior. Conversando na verdade
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com o Secretário Francisco de Assis Amaro Pinheiro, ele já nos passou que
está em fase de acabamento e que em breve vai entregar à população de
Imperatriz o tão sonhado mercado do peixe, o que nos engrandece, porque
nós buscamos, à época como servidor da Superintendência federal,
buscamos recursos para o estado do Maranhão, projetos, sempre foi esse
nosso foco, desenvolver o estado do Maranhão na pesca e na aquicultura,
à época, e nós conseguimos desenvolver uma iniciativa muito importante
que vai fortalecer a economia da região Sul do Estado pela comercialização
do pescado. E mais, o Mercado do Peixe vai sediar também a futura sede
da Superintendência regional da SEAP, Secretaria Especial de Aquicultura
e Pesca. Estivemos lá também conversando nesse sentido, buscando
consolidar essa iniciativa. Então quero aqui deixar mais este legado para o
estado do Maranhão. Um legado de obras significativas que já advêm de
esforços, de trabalho, de dedicação, de apreços, de luta e de conquistas,
porque estivemos conquistando algo que é fundamental: a política das
realizações, política de resultados. E observem que de lá para cá muito
tempo foi demandado, mas não foi só a espera, foi a espera trabalhando
para que de fato ela pudesse ser realizada. Ou seja, não basta só esperar,
não basta só acreditar, tem que ter as obras necessárias e essas obras
fizemos com o trabalho fundamental para que essa obra significativa
estivesse, hoje, sendo efetivada no estado do Maranhão. Mais uma grande
iniciativa, à época nossa, e aqui agradecendo o deputado, mais uma vez
reiterando, os esforços do Deputado Cléber Verde em conjunto conosco
enquanto Superintendente Federal da Pesca, nós permitimos realmente
essa iniciativa que vai se consolidar em Imperatriz. E quero deixar aqui a
toda população de Imperatriz a certeza de que estamos trabalhando por
todo o Estado. Hoje enquanto deputado mais ainda, porque toda a
consolidação das iniciativas que temos feito nesta Casa, das realizações,
elas se evidenciam em todas as regiões do Estado. Muito obrigado e que
Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Fábio Braga, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados,
imprensa, a todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV
Assembleia, Plenário. Hoje venho a esta tribuna para mais uma vez falar
de um pequeno trecho de estrada, a MA-026, no trecho Triângulo até
Codó. Triângulo é uma denominação perto de Governador Archer e o 17 é
a ligação até a cidade de Codó. O povoado Triângulo, nos últimos anos eu
tenho passado naquela região e sempre tenho conversado com lideranças,
eles têm me cobrado para que a gente faça alardear, propagar e falar nesta
tribuna dar declarações em Rádio e TV para que essa obra seja começada e
seja feita adequadamente, dentro dos padrões que exigem as estradas e
principalmente essas estradas que ligam regiões no estado do Maranhão.
Eu soube que a poucos dias já começam a se deslocar maquinários para que
essa estrada, esse pequeno trecho da MA-026, seja complementado em
curto prazo de tempo. E digo a importância disso porque o Governador já
esteve na cidade de Codó, já esteve na região de Peritoró e sempre fala
nessa estrada, que vai beneficiar uns cem números de pessoas e também
vai diminuir o fluxo da BR que passa por Dom Pedro e que vai acabar
melhorando o fluxo e a trafegabilidade naquela região, principalmente a
BR-316. Eu entendo que toda vez que venho a essa tribuna fazer esses
relatos questionando questões de estrada, de pequenas vias de acesso, da
trafegabilidade, da melhor interligação do comércio, melhor interligação
dos serviços nessas regiões, entendo que essas são reivindicações da
população que eu ouço toda vez que participo de conversas, todas as
vezes que eu vou a debates em várias e várias cidades do Maranhão. Já falei
aqui de vários e vários trechos. Ultimamente tenho falado muito da questão
do trecho da MA-006, que liga Balsas a Alto Parnaíba. Tenho sido até
muitas das vezes repetitivos, chato, mas tenho feito essa cobrança e tenho
conversado com o Secretário Clayton Noleto a respeito de um cem números
de estradas no Maranhão, às vezes pequenos trechos, às vezes trechos
maiores, como é esse de Balsas a Alto Parnaíba. E de alguma forma melhora
a qualidade de vida da população, que precisa dessas rodovias, precisa
dessas vias de acesso. Esse triângulo até o Km 17, em Codó, tem um
parâmetro muito interessante que é justamente interesse do Governador,

que já tem feito estudo, feito o levantamento, feita a licitação para que essa
obra fosse feita. O que a população daquela região quer é que seja feita
rápido, seja feita dentro dos padrões que exigem essas obras de rodovia e
que seja feita em um curto prazo de tempo. Eu entendo que todas aquelas
comunidades têm procurado nos últimos anos tantos deputados federais,
deputados estaduais a exigir a presença maior do Estado por meio da
conclusão dessas obras que melhoram em muito e criam certa comodidade
para a população se deslocar nessa região. E eu já falei outrora da necessidade.
Por essa via é uma via que trafega os alunos que vão para as várias escolas
nas comunidades que ficam ao longo dessa MA. Já falei da necessidade
também econômica para deslocamento principalmente de máquinas para
que seja feita a produção e também para que se feito o deslocamento da
produção dessas regiões para São Luís, para outros centros. E entendo que
algumas estradas no Maranhão têm que passar por um nível de conservação
adequado. E, ontem, eu citei a questão da rodovia que passa do trecho de
Descanso lá no povoado em Caxias até o povoado Palestina, passando
pelas cidades de Coelho Neto, Buriti, Duque Bacelar e também fazendo
através de Duque Bacelar interligação com Miguel Alves no Piauí. E essa
estrada, que é a MA-026 do trecho Triangulo, 17 em Codó, também
serviria para desafogar, para melhorar o acesso via Codó para as cidades de
Governador Archer, para as cidades de Gonçalves Dias, Eugênio Barros e
Dom Pedro também. Portanto, faço aqui a reivindicação da população
daquela região no sentido de que o Governador, Secretário Clayton Noleto
consigam em um curto espaço de tempo fazer asfaltamento e a sinalização
completa da MA-026 no trecho Triângulo, no Povoado Triângulo em
Governador Archer até o Povoado 17, em Codó.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) – Presidente Fábio Macedo, Senhoras e Senhores Deputados,
galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, povo do Maranhão.
Senhor Presidente, venho à tribuna para destacar e pontuar mais uma ação
da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável desta
Casa, da próxima Audiência sobre o comitê da Bacia do Rio Itapecuru que
acontecerá amanhã, no município de Caxias, a partir das 9h, no centro
paroquial, e que, com certeza, contará coma presença da Sociedade Civil
Organizada, do Poder Público, dos usuários que utilizam a bacia dos rios,
que utilizam os recursos hídricos, que utilizam o Rio Itapecuru. Essa será
a segunda Audiência dentro de um cronograma estabelecido ainda na
primeira audiência e nas reuniões do plano de mobilização, que faremos
uma reunião no médio curso do Itapecuru, no alto curso do Itapecuru e no
baixo do Itapecuru. Então, esse é mais um processo de mobilização e de
sensibilização para a constituição do pré-comitê onde desenvolverá a
proposta de criação do comitê, além de desenvolver obviamente a
mobilização dos setores responsáveis pela criação do parlamento das
águas, que tão importante é para o nosso Estado. Estamos passando por
um momento hídrico, de certa forma, até interessante, tendo em vista os
últimos anos de seca, de escassez hídrica, mas nós não podemos cochilar
com essa temática, principalmente porque se hoje se retira 1,5 metros
cúbicos por segundo do Rio Itapecuru, há uma previsão de, nos próximos
anos, esse volume retirado do Itapecuru quadruplicar, passar para 6 ou 8
metros cúbicos por segundo e é preciso que a gente tenha um parlamento
instituído, tenha um comitê instituído para melhor gerir os nossos recursos
hídricos, tendo em vista, sobretudo também, que estudos recentes feitos
pela UEMA, pelos pesquisadores, comprovam que o Rio Itapecuru, nos
últimos 20 anos, perdeu aí mais de 50% da sua capacidade de abastecimento.
Se nada for feito, uma progressão simples, com certeza, levará, o que hoje
é complicado, ao colapso do abastecimento de água potável do município
de São Luís, tendo em vista que 60% a 70% do abastecimento da capital é
oriundo do sistema Italuís. Então, Senhor Presidente, quero destacar essa
reunião que faremos amanhã na cidade de Caxias, convidar todos os
deputados, não somente os deputados da Comissão de Meio Ambiente,
mas todos os deputados que tenham o interesse em discutir essa temática,
tendo em vista obviamente de grande complexidade, que é e da importância
que é o Rio Itapecuru. Então, vamos dar prosseguimento até a conclusão
desses trabalhos que esperamos concluir até o final do mês de maio e dessa
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forma encaminhar o comitê, o pré-comitê para o Conselho Estadual de
Recursos Hídricos e à Sema, que é uma parceira nossa nesse processo, até
porque ela é a gestora desse processo, ela tem que estar presente e junto
com toda a nossa Comissão de Meio Ambiente. Quero agradecer ao
Presidente Othelino, agradecer aos funcionários da Casa que estão ajudando,
que estão percorrendo as cidades do interior do estado, fazendo a
mobilização juntamente com os servidores da Sema para que a gente possa
fazer uma grande audiência amanhã em parceria também, e agradecendo já
a parceria, com a Prefeitura Municipal de Caxias que está cedendo o
espaço e ajudando também na mobilização, até porque isso não é uma
política do parlamentar , é uma política suprapartidária, é uma política da
comissão que nós temos essa responsabilidade enquanto representante
legítimo do povo maranhense de dar a nossa contribuição, de ser esse
catalisador. Da mesma forma que fomos catalisadores do processo de
criação da Bacia do Rio Parnaíba, nós estamos sendo do Comitê da Bacia
do Rio Itapecuru e esperamos concluir esse processo do ponto de vista
legal, essa Assembleia que já fez muito por esse processo, um projeto
antigo do saudoso Deputado João Evangelista, que era o Águas Perenes.
Esse projeto, quando ia startar do ponto de vista formal e legal, o saudoso
deputado veio nos deixar de modo precoce, obviamente. Então, Senhor
Presidente, a gente vai dar continuidade a esse trabalho e esperamos fazer
amanhã, na cidade de Caxias, uma grande audiência. Após essa audiência,
obviamente, eu retorno à tribuna para que a gente possa dar os passos
seguintes e também prestar contas ao povo do Maranhão. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Deputada Nina Melo, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO (sem revisão da
oradora) – Bom dia a todos, senhoras e senhores que nos assistem, galeria,
imprensa, servidores da Casa, deputadas e deputados. Saúdo, de maneira
especial, a Doutora Ludmila Rosa e a Doutora Ananda Farias, Presidente
da Comissão da OAB, mulher e advogada. Sejam muito bem-vindas à Casa
do Povo. Todos os representantes de classes das mulheres do Maranhão.
Senhor Presidente, estou aqui hoje para me solidarizar ao caso Ludmila,
essa jovem colinense, de 27 anos, que teve a sua vida complicada por um
fato que aconteceu e que foi repercutido em rede estadual. Ela está aqui no
plenário hoje, caros colegas, representando todas as mulheres maranhenses
vítimas de violência doméstica. Eu estou aqui para empunhar a minha voz,
como sempre, em defesa das Ludmilas, das Marianas, das Marias e das
Joanas para que se faça justiça. Ludmila, você é um exemplo a ser seguido.
Parabéns pela sua coragem em denunciar o seu agressor. Parabéns por
buscar os seus direitos e conte conosco sempre. Esta Casa Legislativa, que
é a Casa do Povo, está aqui para divulgar ainda mais esse caso. Seu medo,
sua dor, sua angústia, sua vergonha dói na nossa carne. Nós que acreditamos
na justiça acima de tudo, estamos aqui para lutar por ela. Sabemos que
ultimamente muitos casos de violência doméstica vêm sendo repercutidos.
Casos de feminicídio, a cada duas horas, no Brasil, uma mulher é morta por
feminicídio. Parece que estamos em um campo de extermínio. São um
milhão e duzentos casos, novos casos no ano de 2016, casos que estão
sendo investigados com relação à violência doméstica. E esses casos nós
sabemos, Doutora Ananda, que são muito inferiores ao real, ao número
real de mulheres que estão sob risco e estão sendo subjugadas. Então fiz
uma moção em defesa do caso Ludmila, que serve de aviso para todos os
casos das mulheres maranhenses. E gostaria de contar com os 42 deputados
desta Casa, que subscrevessem essa moção reafirmando o nosso
compromisso com a mulher maranhense e o nosso compromisso com o
cumprimento da Lei Maria da Penha. Esse caso especificamente abre um
precedente gigante, porque conversando com a Doutora Ananda e ela me
dizia que compromete toda uma rede de confiança de proteção à mulher.
Isso é muito sério, porque a mulher que vem andando fazer a denúncia ao
seu agressor, que vai a um Fórum, a uma Delegacia ela não vai mais
acreditar, já que com a “doutora branca” ela não conseguiu ter os seus
direitos adquiridos. Dessa forma reitero a colaboração dos meus colegas
deputados para que, juntos, possamos assinar essa moção de apoio e para
que se faça justiça mais uma vez no nosso Maranhão. É só isso, senhor
Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Senhor
Presidente, Questão de Ordem.

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

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, eu sei que dentro, da forma regimental não é
permitida a questão de ordem para tratar de um discurso de uma colega, de
um companheiro nosso na tribuna. Mas como estamos no Pequeno
Expediente, o discurso da Deputada Nina foi muito feliz em relação a essa
situação que tem ocorrido no Maranhão citando essa questão da violência
contra a mulher, a questão do feminicídio, que é um debate que está muito
atualizado hoje no mundo, no Brasil e no Maranhão. Nós temos diversos
casos, dezenas, centenas de casos de agressões às mulheres. Aqui no nosso
Estado existe hoje um trabalho de toda uma rede de proteção, de combate
a esse tipo de violência e essa situação que a Deputada Nina levantou aqui
é extremamente preocupante. Porque a situação do caso da Ludmila, que
inclusive está aqui presente no Plenário, acompanhada aí das suas amigas,
inclusive da Dra. Ananda que representa a OAB neste momento, é
extremamente preocupante, porque foi uma decisão que garantiu a liberdade
a um foragido da justiça, que de forma muito clara cometeu uma agressão
absurda, não contra a Ludmila, mas a todas as mulheres do Maranhão. Nós
temos diversos casos, diversas situações que têm ocorrido no Maranhão e
que nós precisamos também dar uma resposta a esse tipo de violência.
Nós temos o caso aqui também, que está tanto a Carol como a Juliana, o
caso da Mariana. É um caso que também tem ganhado certo destaque em
função da brutalidade da violência e do assassinato que ocorreu com ela.
Então eu acho que a Assembleia precisa se posicionar de uma forma muito
clara. Acho que todos os companheiros nossos, todos os nossos colegas
de Assembleia precisamos dar uma resposta, inclusive, junto ao próprio
Tribunal de Justiça do Maranhão. Porque esta liminar concedida, na verdade,
é um foragido da justiça, deixa de forma insegura a todas as mulheres do
nosso estado que vivem situações de risco. Então, eu quero dizer à Deputada
Nina que ela foi muito feliz com as colocações dela. Quero me colocar,
inclusive, à disposição de assinar essa Moção. Mas eu acho que não
apenas de assinar uma moção. Eu acho que é necessário que a gente possa
junto com a comissão da OAB, junto com os movimentos sociais e junto
com as pessoas que se sentem agredidas com esse tipo de violência ir ao
Tribunal de Justiça e mostrar a nossa indignação, para que esses casos não
ocorram nem fora do Maranhão nem dentro do Tribunal de Justiça. Porque
essa abertura que aconteceu é extremamente preocupante, porque abre um
leque muito grande para que continuem acontecendo as agressões contra
as mulheres e a impunidade prevaleça. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Edivaldo Holanda, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
comitê de imprensa, senhoras e senhores das galerias, senhoras que
protestam contra a violência no plenário desta Casa, sejam bem vindas.
Senhor Presidente, poucos municípios do Brasil cumprem a Lei de
Resíduos Sólidos prevista no diploma federal de nº 12.305 do ano de 2015.
O prefeito Edivaldo cumpre esta política nacional. Desde então, não é
nada fácil, porque se o fora, todas as capitais do Brasil e todas as grandes
cidades estariam cumprindo, levando a efeito tal lei. Os municípios
pequenos nem pensar. Esses é que não cumprem mesmo, porque não têm
condições de cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O aterro da
Ribeiro, que nenhum prefeito antes do Prefeito Edivaldo ousou fechar,
teve suas portas cerradas pela atual administração, foram necessários:
determinação, planejamento e ousadia. O Prefeito tem cumprido sua parte,
mas, infelizmente, a luta é desigual, de um lado o esforço da administração
para manter a cidade limpa; do outro a atitude lamentável de algumas
pessoas deseducadas, inclusive de empresas que teimam em jogar lixo
nessas avenidas, nas praças, nas ruas, apesar de uma coleta normal três
vezes por semana e em alguns casos realizadas todos os dias. Além do
mais, já foram construídos dez Ecopontos, além de containers espalhados
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por muitos lugares da nossa cidade. Qual tem sido a prática? O lixo é
jogado na porta de muitos Ecopontos, e muitas vezes fora desses
containers. Só este ano, já foram recolhidos mais de trinta mil toneladas de
lixo jogados irregularmente nas ruas da cidade, um verdadeiro ato de
vandalismo e atentado contra a saúde pública dos cidadãos ludovicenses,
são mais de trezentas toneladas por dia. O blog do Minard trouxe no dia 24
a seguinte postagem: A Prefeitura de São Luís já recolheu este ano
aproximadamente trinta mil toneladas de resíduos sólidos descartados
irregularmente nas vias públicas da cidade, o serviço tem sido intensificado
durante o período chuvoso, porque o descarte inadequado do lixo é um dos
fatores para o entupimento de bueiros, o que provoca alagamentos em
alguns pontos da cidade. Para evitar transtornos, a população deve descartar
o lixo domiciliar corretamente e encaminhar os recicláveis para um dos dez
Ecopontos, em pleno funcionamento, na capital. A ação é parte da Política
de Resíduos Sólidos colocado em prática na gestão do Prefeito Edivaldo.
Com a implantação dos Ecopontos, a Prefeitura já beneficia trezentas e
cinquenta mil pessoas e mais de novena bairros da capital. A Presidente do
Comitê Gestor de Limpeza Urbana, Carolina Moraes Estrela, informa que
o dimensionamento da coleta domiciliar, em São Luís, conseguiria atender
a demanda de resíduos gerados na cidade, não fossem os descartes irregulares
e ainda o descarte ilegal feito por empresas dos mais diversos setores, que
descarregam seus resíduos nos pontos de descarte irregular. Senhoras e
senhores deputados, o Jornal O Estado do Maranhão de hoje traz uma
matéria com o seguinte titulo: “Lixo é descartado na frente do Ecoponto
do Jardim Renascença”, espaço entregue pela prefeitura, em setembro de
2017, para facilitar o descarte de resíduos sólidos, o que também foi alvo
da má educação de algumas pessoas. Quero louvar aqui o trabalho da
Secretária Carol Estrela, o intenso trabalho que ela vem fazendo nesta
cidade, a dedicação da administração para manter a cidade limpa, mas
também quero fazer um apelo aos cidadãos. Estou encerrando, Senhor
Presidente. Para que colaborem com a saúde, colaborem com a família,
colaborem com a sua própria família, não permitindo que lixo seja jogado
de forma irregular em calçadas, avenidas e praças. Isso é o mínimo...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Edivaldo, por gentileza, conclua seu
pronunciamento, porque nós vamos ter uma Sessão Solene hoje.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – Vou
encerrar, Senhor Presidente. É o mínimo que se espera do cidadão, esta
colaboração por demais importante para ajudar a limpeza da nossa capital.
É o que tinha a dizer, Senhor Presidente. Obrigado pela tolerância. Muito
obrigado, senhoras e senhores deputados.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO - Uma
Questão de Ordem, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputada Francisca Primo.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (Questão de
Ordem) – Presidente, eu só queria pedir ao senhor, assim que pudesse,
para suspender a sessão depois do Pequeno Expediente, para tirar uma
foto com a Dr.ª Ananda e a Comissão da OAB, em favor do caso da
Ludmila e contra a violência à mulher.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Deputada Francisca Primo, depois que acabar o
Pequeno Expediente, antes da Ordem do Dia, a gente faz essa foto. Deputado
Antônio Pereira, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, deputados e deputadas presentes em
plenário, os meus cumprimentos nesta manhã, galeria, imprensa que está
aqui, cumprimento a todos. Eu quero dar boas-vindas a esta comissão da
OAB que veio apoiar a questão tão discutida em relação à Ludmila e de
apoio contra a violência às mulheres. Sejam bem-vindos a esta Casa. Quero
aqui fortalecer o pedido da Deputada Francisca Primo no sentido de,
quando acabar o Pequeno Expediente, que se possa registrar este momento

tão importante e participativo para a Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. Quero ler a mensagem bíblica, nesta manhã, que nos foi aqui
distribuída pelo pastor Otoniel, pastor capelão e assessor parlamentar
desta Casa. “Conselho de Deus: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua
justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis,
pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará si mesmo.
Basta a cada dia o seu mal. (Mateus 6:33-34). Senhor Presidente, ocupo
esta tribuna nesta manhã apenas para fazer um registro, que recebi ontem
uma visita de uma representante do povo indígena ali de Amarante, a
senhora Fabiana Guajajara, representando o povo indígena Gaujajaras e o
povo indígena Gavião. Quero dizer aos senhores deputados e deputadas
presentes nesta manhã, que o povo indígena ali, só no município de
Amarante, representa uma população entre 5.500 e 6.000 habitantes.
Uma população importante visto que, por exemplo, em um município
vizinho ali de Montes Altos temos menos de mil habitantes, menos de mil
pessoas representando o povo indígena ali de Montes Altos. E desses 5 a
6 mil, essa população de 5 a 6 mil do povo indígena de Amarante, 1.500
pessoas são alunos na rede de ensino público daquela cidade, tanto
municipal quanto estadual, na rede pública municipal quanto na rede pública
estadual. Desses 1.500 alunos indígenas, quase 500 alunos necessitam de
transporte escolar. Portanto, um terço desses alunos precisa ser transportado
de uma aldeia para a cidade, para a zona urbana ou de uma aldeia para uma
escola mais próxima, mesma na zona rural e, portanto, um terço desses
1.500 alunos indígenas necessita ser transportado diariamente para
poderem estudar. Deputada Valéria Macedo, tão conhecedora dessa
realidade do povo indígena ali daquela região também, também é conhecedora
desses dados. E o transporte escolar do povo indígena carece, e não só do
povo indígena, mas de maneira geral, carece de um convênio entre o
município e a Secretaria Estadual de Educação, comandada hoje pelo
democrata Felipe Camarão. Em todos os municípios para que haja
transporte escolar é necessário que haja um convênio, senhor Presidente,
entre o município e a Secretaria Estadual de Educação. E esse convênio em
Amarante desde o ano passado não está sendo realizado. E por que não
realizado no ano passado e não foi realizado neste ano ainda, em relação ao
povo indígena? Porque alguns dados são conflitantes, alguns dados que
estão na Secretaria Estadual de Educação do Maranhão são diferentes da
Secretaria Municipal de Amarante e diferentes também da URE de
Imperatriz, da regional de Imperatriz, e também dos dados fornecidos
pelo povo indígena. Por exemplo, a Secretaria Estadual apenas 77 índios
estão cadastrados para transporte público no estado do Maranhão, no
município de Amarante. Já os dados da URE da própria Secretaria Estadual,
que é a URE na regional de Imperatriz, um pouco mais de 200 alunos
indígenas estão cadastrados. E nos dados do povo indígena são quatrocentos
e noventa índios que estão cadastrados, estão aptos para participarem
exatamente deste transporte escolar. E o município não pode fazer, portanto
o convênio aqui com o Estado, que está aberto para fazer o convênio
apenas com setenta e sete indígenas. Então, eu quero pedir ao Senhor
Secretário Estadual de Educação, Felipe Camarão, do nosso partido, os
Democratas, que receba nessa próxima sexta-feira, que já está agendado,
representantes líderes do povo indígena ali de Amarante, tanto do povo
Guajajaras, quanto do povo Gavião, para que se posa discutir. E que esse
número, Senhor Presidente, possa ser chegado a um acordo, se são
quatrocentos e noventa indígenas, como está pedindo o povo indígena, se
são duzentos e poucos alunos indígenas como está dizendo a URE de
Imperatriz, ou se são apenas esses setenta e sete, como está registrado
aqui, na Secretaria Estadual de Imperatriz. E, assim, chegando a um consenso
desse número, fazer um convênio entre o município de Amarante e o
Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria Estadual do Estado
do Maranhão de Educação, para que se faça esse convênio, se realize esse
convênio e que se possa dar o direito que o povo indígena de Amarante
carece e precisa de ser transportado por um transporte escolar gratuito.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Projeto de Lei nº 037, de autoria do Deputado
Eduardo Braide, (lê). Em votação. Em discussão. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, à Sanção. Projeto de autoria do
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Deputado Eduardo Braide, que institui a semana estadual de orientações
de primeiro socorros no âmbito do Estado do Maranhão, com o Parecer
favorável da Comissão de Constituição e Cidadania. Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
À Sanção. Requerimentos à deliberação do Plenário. Requerimento nº 151,
de autoria do Deputado Sérgio Frota. Está ausente. Fica transferido para a
sessão de amanhã. Requerimento nº 152, de autoria também do Deputado
Sérgio Frota. Fica transferido para a sessão de amanhã. Requerimento nº
167, de autoria do Deputado Eduardo Braide, (lê). Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento nº 168, de autoria Deputada Valéria Macedo (lê). Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento nº 170, de autoria do Deputado Bira do
Pindaré (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 171, de autoria do
Deputado Sérgio Frota. Como está ausente fica transferido para a Sessão
de amanhã. Requerimento nº 172, de autoria do Deputado Sérgio Frota.
Como está ausente, fica transferido também para a Sessão de amanhã.
Requerimento nº 177, de autoria do Deputado Sérgio Frota. Como está
ausente fica transferido para a sessão de amanhã. Requerimento nº 172, de
autoria do Deputado Sérgio Frota. Como está ausente, fica transferido
também para a Sessão de amanhã. Requerimento nº 177, de autoria do
Deputado Fábio Braga.  Também ausente, fica transferido para a Sessão de
amanhã. Requerimento n.º 178, de autoria do Deputado Eduardo Braide
(lê). Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovam,
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 181, de autoria da
Deputada Nina Melo (lê).

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Senhor Presidente,
uma Questão de Ordem. Eu gostaria de subscrever o Requerimento, se a
Deputada permitir.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Se a Deputada autorizar. Com certeza, ela não vai
negar.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Senhor
Presidente, registre o meu voto contrário.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Aprovado com o voto contrário do Deputado Bira,
e subscrito pelo Deputado Sousa Neto. Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento nº 173, de autoria do
Deputado Bira do Pindaré (lê). Deferido e colocado na Ordem do Dia de
amanhã. Requerimento nº 183, de autoria do Deputado Stênio Rezende.
Como é nota de pesar e o deputado está ausente, a Mesa vai julgar (lê).
Como vota o Deputado Zé Inácio?

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Pois não, Deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
Presidente, queria pedir para subscrever também esse requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Subscrito pelo Deputado Edilázio. Deferido. Inclusão
na Ordem do Dia de amanhã: Projeto de Resolução Legislativa nº 014, de
autoria do Deputado Edilázio Junior. Requerimento nº 185, de autoria da
Deputada Nina Melo, e Requerimento nº 184, de autoria do Deputado
Edilázio Júnior. Vamos suspender a sessão, a pedido da Deputada Francisca
Primo, para cumprimentar as advogadas convidadas que se fazem presentes
hoje nesta sessão. Suspensa a sessão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO –Reaberta a Sessão. Pelo Bloco Parlamentar

Independente, Deputado Eduardo Braide, por cinco minutos com apartes.
Logo após, a Deputada Andréa.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, peço atenção de V.
Exas. para um tema importante que trarei agora em relação a um projeto de
lei que foi aprovado nesta Casa e que já foi sancionado e virou lei pelo
Exmo. Senhor Governador do Estado. Antes eu gostaria de saudar a
advogada Dra. Ludmila, que aqui está presente com todas as advogadas da
Comissão da Ordem dos Advogados, Seccional do Maranhão, sejam muito
bem-vindos a esta Casa. Vocês tem o nosso apoio a essa causa, que é justa,
digna e legítima. Saudar também a vereadora Elorena, do município de
Sucupira do Riachão. Senhoras e senhores, alguns dias atrás esta Casa
aprovou o Projeto de Lei n.º 365/2017, encaminhado pelo Exmo. Senhor
Governador Flávio Dino, que buscava alterar o Estatuto da Polícia Civil e
uma lei que reorganizava a Polícia Civil no Maranhão. A lei foi sancionada,
está publicada no Diário Oficial do Poder Executivo do dia 02 de abril
2018, da primeira página até as sete páginas seguintes, e diz o seguinte a
referida lei, Lei n.º 10.824, de 28 de março de 2018, altera a Lei n.º 8.058,
de 27 de novembro de 2006. E aí vou repetir a V. Exas.: Altera a Lei n.º
8.058, de 27 de março de 2006. E mais à frente a Lei diz o seguinte: Artigo
1º - os artigos 5º, 7º, caput 9º, 10º e 11º, da Lei n.º 8.058, de 27 de
novembro de 2006, passam a ter a seguinte redação. Ocorre, senhores
deputados e senhoras deputadas, que essa Lei n.º 8.058/2006 não existe e
nada tem a ver com o Estatuto da Polícia Civil, que era a vontade do
governador retirar as entidades do Conselho da Polícia Civil. O Estatuto da
Polícia Civil é a Lei n.º 8.508/2006. E o que o governador fez? Mais uma
vez mandou um projeto errado para esta Casa. E aí o que eu fiz? Tive o
cuidado de pedir uma cópia integral do processo da votação desse projeto
de lei e qual não é a nossa constatação ao ver que o governador do Estado
Flávio Dino ao encaminhar a esta Casa o substitutivo a esse projeto de lei,
encaminhou com os erros que agora foram sancionados e estão publicados
no Diário Oficial do Poder Executivo. E aqui mostro a V. Exas. Substitutivo
ao Projeto de Lei n.º 365/17 e essa é a assinatura do Governador do Estado:
altera a Lei n.º 8.058, de 27 de novembro de 2006. Artigo 1º, do substitutivo:
Os artigos 5°, 7º,  caput 9º, 10º, 11º da Lei 8.058, de 27 de novembro de
2006, passam a vigorar com a seguinte redação. Mas eu vou à frente,
senhores e senhoras deputados, eu vou para o voto do relator quando nós
tivemos a votação e no voto do relator ele deixa muito claro: Assim, sobre
o prisma que nos compete analisar a propositura, recomendamos o
acolhimento do substitutivo acima mencionado. E qual é o substitutivo? O
encaminhado através da Mensagem 014/2018, do Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado. Mais à frente, a parte final do seu voto, e foi aquilo
que foi votado aqui por todos nós, o relator termina da seguinte forma: Em
face do exposto, concluímos pela juristicidade, legalidade e
constitucionalidade do projeto de Lei Ordinária 365/2017 e, por conseguinte
pela sua aprovação na forma da emenda substitutiva apresentada pelo
Chefe do Poder Executivo, com a alteração acima sugerida por esta
relatoria. E qual foi a alteração? A única alteração que foi sugerida e está no
relatório foi que para a nomeação do delegado geral pudesse constar um
delegado com mais de 10 anos no efetivo exercício da atividade policial.
Fora isso o projeto que foi aprovado foi no exato termo do texto
encaminhado pelo substitutivo do Governador Flávio Dino. E para que
não paire nenhuma dúvida, eu peguei as notas taquigráficas do dia da
votação que o presidente da comissão de Constituição e Justiça, ao informar
o resultado da votação, diz o seguinte: Portanto, a matéria está aprovada
na forma do texto substitutivo com a emenda do relator. Senhoras e senhores,
tudo está demonstrado que mais uma vez o Governador Flávio Dino errou
ao encaminhar um projeto de lei a esta Casa. Errou no caso do Instituto de
Previdência, que vocês devem lembrar que, após encaminhar o projeto de
lei para cá, o próprio Governador teve que vetar e nós votarmos a segunda
vez. Errou outro dia quando mandou uma Medida Provisória do IEMA
que fazia referência a uma lei que dizia  a respeito de uma utilidade pública
de uma Cooperativa de Mulheres da Região do Munim  e não tratava da
questão da Lei do IEMA. E agora erra mais uma vez. E por que  trago esse
fato a esta tribuna? Por que a Secretaria de Segurança já  está fazendo valer
as alterações como se elas  tivessem validade. Nas reuniões  que tiveram do
Conselho de Polícia Civil, já não  convocou as entidades.  Só, senhoras
deputadas e senhores deputados,  que quem está dizendo não sou eu, é o
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próprio  Governador  quando sancionou a lei. Ele tentou alterar uma lei,
mas na verdade alterou outra que não tem nada a ver com a Polícia Civil. E
aí, senhoras deputadas e senhores deputados, fica aqui primeiro um alerta
à Secretaria Estadual de Segurança Pública para que não venha  tomar
nenhum ato com base na alteração daquilo que o  Governador  pensou
estar fazendo. Porque o que ele tem que cumprir é aquilo que está
sancionado e mais do que isso: aquilo que saiu aprovado desta Casa é isso
que tem que valer. E se o que saiu aprovado nesta Casa saiu errado, não
resta outra alternativa a ter que vigorar o texto da lei que sempre vigorou
com o Sindicato dos Policiais  Civis  no Conselho,  com a Associação dos
Delegados de Polícia Civil no Conselho, com a Associação da Polícia
Técnica no Conselho e tudo aquilo que sempre esteve em vigor  por parte
do Estatuto da Polícia Civil. Portanto, senhoras deputadas e senhores
deputados, há males que vêm para o bem. E se a sorte é um presente de
Deus, a gente pode dizer que nesse caso a sorte está com a Polícia Civil do
Maranhão, porque eles  continuarão no Conselho de Polícia Civil. Se o
Governador quiser fazer algo diferente  ou tentar fazer alguma manobra  no
sentido de republicar, isso não passará acima da vontade daquilo que foi
aprovado nesta Casa, será um golpe, será uma fraude e nós iremos denunciar,
até à Justiça, se for preciso, mas tenho certeza de que ele haverá de fazer,
como fez no caso do IPREV e como fez na Medida Provisória da UEMA.
Portanto, senhoras e senhores, fica aqui o recado da falta de compromisso
em se discutir um assunto técnico como foi esse da Polícia Civil, em regime
de urgência, sem discutir de foram mais aprofundada e aí, por ironia do
destino, a Emenda que eu apresentei que voltava todas as entidades ao
Conselho de Polícia Civil está aqui, ela corrigia o número da lei, mas o que
foi que aconteceu? Por ser um deputado que não é da Base do Governo a
minha Emenda foi rejeitada. E agora, ainda bem, que, por conta desse erro
causado pelo próprio Governador, a maldade, a injustiça que ele quis fazer
com a Polícia Civil do Maranhão, foi...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Eduardo Braide, peço que conclua o seu
pronunciamento porque fizemos um acordo de cinco minutos, V. Exa. já
ultrapassou.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – ...Foi por
água abaixo, já concluo, Senhor Presidente, e não cabe agora outra alternativa
a não ser a Secretaria de Estado de Segurança Pública e o Governador do
Estado cumprir o Estatuto da Polícia Civil que está em vigor, que é o
Estatuto aprovado em 2006, senhoras e senhores deputados.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputada Andréa Murad, por cinco minutos, sem
apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria,
imprensa, cumprimentar a advogada Ludmila, cumprimentar os membros
da Comissão da Mulher na OAB, Ananda Farias, especificamente, e também
da Comissão de Acompanhamento das Vítimas de Violência. É preciso
destacar, Deputada Nina, como V. Exa. fez, a luta que todas elas e acho que
todas as mulheres revoltadas com a situação que aconteceu com a Ludmila
vêm realizando em prol dessa causa, a união no combate à violência contra
a mulher, em específico essa luta da Ludmila é algo que não se pode deixar
morrer ou adormecer, fazer valer a lei Maria da Penha é essencial, então
quero dizer a vocês que me uno na causa, estou com vocês e têm a minha
solidariedade. Senhores Deputados, Flávio Dino aquele só fala via Twitter
agora fala que a Oposição, Deputada Nina, quer ganhar as eleições no
tapetão, ele disse: “não querem eleições, querem tapetão”. O comunista
adormecido finalmente mostra as garras e se levanta contra o Exército ao
afirmar que a Oposição quer ganhar no tapetão como no tempo da ditadura.
Ora, se partiu de Flávio Dino o uso da estrutura policial para espionar,
monitorar os adversários políticos nos interiores do Maranhão, quem é
que quer ganhar no tapetão? Isso porque caso realmente ocorra a
intervenção, e eu acredito muito que vá ocorrer, Deputada Nina, os
interventores deverão ser oficiais do Exército Brasileiro. Para Flávio Dino,
isso é prejuízo porque ele não poderá ter o controle de sua polícia, a
Gestapo dele aqui no Maranhão. Eu fico realmente muito impressionada

com esse tipo de declaração porque mostra o pensamento do governador.
Ou seja, se o comandante do Exército Brasileiro, como interventor do
sistema de segurança, e ele como governador à frente de todo governo acha
que vai perder a eleição, o que nós vamos pensar? Que ele usa a Polícia
Militar do Maranhão, hoje, e acha que só vence dessa forma. O que nós, da
oposição, podemos imaginar realmente é isso. Sobre a coletiva do Secretário
Jefferson Portela hoje, se a PM, como disse em nota, o comandante abriu
sindicância interna porque eles abriram uma sindicância interna para apurar
o que ocorreu e deu 30 dias de prazo, Deputado Eduardo Braide. Então, se
não for para anunciar o resultado dessa sindicância, eu quero saber qual é
mentira que o Secretário Jefferson Portela, Deputado Wellington, vai contar
dessa vez. Eles já disseram que a assinatura é falsa, já disseram que foi
iniciativa da própria PM, já se enrolaram nas declarações, em todos os
tipos de declarações, então só se justifica a coletiva de hoje se a sindicância
da PM já tiver sido concluída. Se não, de nada vale. É fato também que a
Assembleia tem que investigar o uso da PM para espionar a oposição,
inclusive os deputados desta Casa. Investigar o abuso praticado pelo
Secretário Jefferson de incluir, por via de uma delação premiada forçada de
um soldado, graves acusações contra o Deputado Cutrim como criminoso.
Não podemos aceitar isso. A Assembleia não pode permitir que seus
membros sejam vítimas de abuso de autoridade. O Presidente Othelino
tem que ter um comportamento, neste momento como chefe do Poder
Legislativo do Estado, independente de como reza a Constituição, pois
seu dever inarredável é zelar por isso. Depois vem seu apoio ao governo
como deputado da base governista que é, e creio que o Presidente Othelino
terá esse comportamento porque, investido no cargo de presidente do
Poder do Legislativo, eu insisto, num momento gravíssimo como o que
estamos agora, seu único dever é defender as prerrogativas da Assembleia
e de seus membros, os deputados estaduais, violentamente atacados pelo
Governador Flávio Dino e seu Secretário de Segurança Pública do Estado,
Jefferson Portela. O argumento do Deputado Rogério Cafeteira sobre não
ter necessidade de uma CPI, porque as declarações do soldado já estão
sendo investigadas pela polícia e pelo Ministério Público, não tem
fundamento, porque o que está sendo proposto na CPI, de iniciativa do
Deputado Sousa Neto, é o comportamento criminoso do Secretário
Jefferson Portela e do comando da PM, em atentar contra a prerrogativa e
a imunidade dos parlamentares enquanto exercerem seus mandatos. Estão
atacando deputados desta Casa e isso não pode ser tolerado. Mesma coisa
quanto à declaração da espionagem que diz estar sendo investigada pela
sindicância da PM e pelo procurador eleitoral, porque o que a CPI vai
apurar é o ataque ao mandato dos deputados de oposição e as suas lideranças,
como está claro nos memorandos que vieram a público. Por isso a
necessidade de convocar o Secretário Jefferson Portela. Entrei com o
Requerimento hoje, aqui na Assembleia, convocando o Secretário Jefferson
Portela. Ontem teve, Deputado Edivaldo, aquela repercussão toda sobre o
Secretário Jefferson ter vindo aqui a esta Casa e ter ficado aqui duas horas
trancado lá na Presidência, com a ala governista e o Presidente da Casa. Ele
não deve, Deputado Edivaldo, explicações ao Presidente da Assembleia,
ele deve ao povo, ele deve aos deputados da oposição que ele mandou
espionar e monitorar. Tem que vir a Plenário, como falei anteriormente,
mostrar a cara e ser inquirido pelos deputados em sessão pública, não só
para este caso, mas também para se explicar em relação à delação forçada
que ele obrigou o soldado a fazer. Eu, como já disse, e acho que outros
deputados também, nós não aceitaremos justificativas em gabinetes
fechados. Então dei entrada no Requerimento que será lido amanhã, votado
na segunda e espero que os deputados aprovem. Quem não deve não teme,
então creio eu que os deputados desta Casa vão aprovar a convocação do
Secretário Jefferson Portela para vir aqui. Dei entrada para que ele
comparecesse a este Plenário a fim de prestar esclarecimentos acerca do
Memorando Circular, datado de 06 de abril, no qual solicitava de todas as
unidades de comando de policiamento diário do interior e o levantamento
de dados eleitorais e outras informações, com a finalidade de relacionar as
lideranças que façam oposição ao Governador Flávio Dino, bem como o
Memorando Circular n.º 114, de 2018. Segundo, prestar esclarecimento da
denúncia feita nesta Casa, em que um policial militar prestou depoimento
ao Juiz Federal da 1ª Vara Criminal, relatando que foi coagido pelo Secretário.
E terceiro, prestar esclarecimento da denúncia feita nesta Casa, alusiva ao
monitoramento realizado pela Secretaria de Segurança aos deputados de
oposição pelo Sistema Guardião. Então espero que os deputados, que não
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têm nada a temer, aprovem a convocação do Secretário Jefferson Portela.
Obrigada a todos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, só pedir a V. Ex.ª que me conceda o tempo da liderança,
porque já havia feito a inscrição antes do Deputado Eduardo Braide falar,
antes da Deputada Andrea e até agora V. Ex.ª não me chamou, por gentileza.
Tempo da liderança, por favor.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Senhor
Presidente, pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Bira.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Tem uma
Sessão Solene aprovada por esta Casa, agora às 11h e, por gentileza, peço
que a gente cumpra com o Regimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Bira, vamos só permitir o pronunciamento
do Deputado Wellington, em seguida o do Deputado Neto Evangelista, e
encerramos. Cada um por cinco minutos. Deputado Wellington do Curso,
por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Senhor
Presidente, mais uma vez, insisto que a gente cumpra o regimento.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) -   Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados,  galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso  mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente,
dois grandes escândalos do Governo Flávio Dino, mais dois grandes
escândalos. O primeiro é o que todo o Maranhão já sabia, que o Governador
Flávio Dino é perseguidor. Todo o Maranhão já tinha conhecimento disso.
O Maranhão todo já sabia que o Governador Flávio Dino é perseguidor. Só
que agora é de forma oficializada. O que aconteceu na semana passada foi
a oficialização da perseguição, do monitoramento que eu já fui vítima. Na
campanha para prefeito em 2016, eu fui seguido do retorno do São Francisco
até o centro da cidade. Identifiquei o carro, fiz a denúncia para a Polícia
Federal e à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Nós estamos
sendo monitorados, nós estamos sendo seguidos e perseguidos. Prestem
bem atenção nisso. Não é de hoje, isso veio à tona semana passada, mas
simplesmente oficializando o que o Governador Flávio Dino já fazia.
Segundo escândalo. Senhoras e senhores, como é que colocam um cidadão
sem ter nada a ver com a situação na cena do crime? É o que estão tentando
fazer e o que fizeram com o Deputado Raimundo Cutrim. E eu pergunto
aos senhores: Se não tivesse vindo à tona o depoimento desse soldado em
juízo, daqui a mais 30 dias, 60 dias, o Deputado Raimundo Cutrim teria
sido condenado como participante do crime, o seu nome sendo jogado na
lama. E agora como fica? Senhoras e senhores, o que aconteceu com o
Deputado Raimundo Cutrim não é contra o Deputado Raimundo Cutrim,
é contra o Parlamento Estadual. É um grave atentado contra o Parlamento
Estadual, contra o Poder Legislativo, contra a Assembleia Legislativa. O
que aconteceu com o Deputado Raimundo Cutrim podia acontecer com
qualquer outro parlamentar. Nós assinamos a CPI e solicitamos uma
postura da Assembleia Legislativa. Presidente Othelino, a Assembleia
Legislativa precisa se posicionar. Com o tempo que me resta de mais de
dois minutos, Senhor Presidente, quero tratar de outro assunto de suma
importância sobre a educação no Estado do Maranhão. Em defesa dos
professores nós temos o sindicato, que é o sindicato dos professores, que
já defendeu os professores. Atualmente a atual direção não defende mais
os professores. E isso todos os professores já sabem. A atual direção do
SINPROESSEMA não defende os professores. Isso todos os professores
já sabem. A atual direção do sindicato defende o Governador Flávio Dino.
A atual direção do sindicato não defende os professores, defende o
Governador Flávio Dino. E olha só o absurdo: Recebemos, senhoras e
senhores, uma denúncia logo pela manhã: Bom dia, Deputado Wellington,

o vice-prefeito de São Luís, ex-presidente do sindicato dos professores,
anda fazendo propaganda enganosa nas escolas. Autorizado pela diretoria
e pela supervisão, ele anda contando a vida política, falando PCdoB,
falando de Lula,  falando do Governador.  Isso é caso de justiça: usando
a máquina pública. Isso é patético e é ridículo.  Ele não é o vice-prefeito de
São Luís? O que ele quer nas escolas públicas estaduais falando do PCdoB
e falando de Flávio Dino? Essa foi a foto enviada por um aluno. O aluno
enviou essa foto na manhã de hoje e a denúncia que o Vice-Prefeito de São
Luís está se utilizando das escolas públicas estaduais para falar do PCdoB
e para falar do Governador Flávio Dino: “Senhor Deputado, não foi palestra,
era tentativa de lavagem cerebral. Deputado, depois o senhor apaga essa
mensagem porque eu tenho medo de estarmos sendo grampeados, mas
investiga isso, Deputado, somos alunos do terceiro ano e nós ficamos
muito chateados porque o Vice-Prefeito de São Luís veio falar do PCdoB,
veio falar de propaganda enganosa, veio falar de Escola Digna. Senhor
Deputado, eles estão pensando que nós somos besta. Esse povo está
totalmente enganado. Nós não somos besta”. Utilização da máquina pública,
vamos fazer a representação e denunciar ao Ministério Público e ao
Ministério Público Eleitoral, Procuradoria Regional Eleitoral para que
tomem as devidas providências. É o absurdo dos absurdos. E vejam o que
estão fazendo com a educação no Estado do Maranhão. Um sindicato que
não defende os professores, um sindicato que defende o Governo do
Estado e um sindicato que coloca os ex-presidente, Vice-Prefeito de São
Luís, dentro da sala de aula. Vou enviar todo o material para a imprensa
para que possa verificar os alunos fardados em sala de aula e o Vice-
Prefeito de São Luís, a mando do Governador. Quem mandou foi o
Governador Flavio Dino para que ele vá em sala de aula tentar fazer
lavagem cerebral nos alunos do 3º ano das escolas públicas. O flagrante foi
na Escola Clarindo Santiago, no Olho D’Água, mais uma grave denúncia
do Governo Flávio Dino.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Pelo Bloco Parlamentar Democrático pela Liderança do
Bloco, Deputado Neto Evangelista, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
galeria, imprensa, internautas, sociedade maranhense, a população do nosso
estado que nos acompanha pelas redes sociais pela TV Assembleia, Senhor
Presidente eu, às vezes, eu venho a esta tribuna preocupado com a forma
como a Oposição trata de assuntos tão sérios no nosso estado, primeiro,
querem dar ao governador a ordem que partiu de um oficial do quinto
escalão da PM sobre perseguições a adversários políticos no interior do
Maranhão, chega a ser cômico, Senhor Presidente, chega a ser cômico
quando a Oposição vem aqui e pede a intervenção militar federal, deviam
ter vindo aqui pedir intervenção militar federal na época do governo que V.
Exas. apoiavam quando a Polícia Militar do nosso estado teve que parar,
quando os indicadores de homicídios na Ilha de São Luís eram mais de 90
por mês, essa hora este grupo político deveria vir aqui a esta tribuna pedir
intervenção militar federal, hoje, e é realidade, não é dado entregue apenas
pelo governo do Maranhão, mas São Luís saiu das 50 cidades mais violentas
do mundo, uma redução de em média de 90 homicídios por mês, na Ilha de
São Luís, para 30. Ainda é muito, sim, ainda é muito homicídio, mas
percebam a redução do número de homicídios ocorridos na nossa Ilha de
São Luís. Eu lembro, à época, do governo do saudoso Dr. Jackson Lago, a
forma como retiraram Dr. Jackson do governo do Estado. Você conversa
com qualquer jurista do país inteiro e sabe o absurdo que foi a retirada do
Dr. Jackson Lago, à época, do governo do Maranhão, relatada, à época,
por um ministro que só coube a ele pedir a aposentadoria depois do voto
da cassação do Dr. Jackson. Sabem, a oposição sabe, que não vão conseguir
fazer isso com o Governador Flávio Dino e tentam a todo instante
desestabilizar o governo que o próprio meio de comunicação dos senhores
disseram que é o governador mais eficiente do Brasil. Eu assistia a uma
reportagem do estado do Alagoas e um repórter, um comentarista
perguntando se foi feita mágica no até então estado mais pobre da federação,
que era o Maranhão, uma vez que conseguiu pagar hoje o maior salário de
professor, que conseguiu hoje ter o maior efetivo da Polícia Militar da
história do Maranhão em menos de três anos e meio de governo. Ou os
senhores não se lembram de Pedrinhas?! Se não se lembram, eu vou recordá-
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los. Quantas mães de presidiários choraram a morte de seus filhos
decapitados na penitenciária de São Luís, e os senhores não vieram aqui
pedir intervenção militar! Essa era a hora de haver, sim, intervenção militar
no nosso estado. Vão visitar Pedrinhas hoje. Não sei se muitos conheceram
há quatro anos, se conheceram, façam um comparativo com hoje. Até
2014, quem comandava as facções nas ruas de São Luís? Era a penitenciária
de São Luís, era o complexo. Os senhores sabem disso, mas os senhores
não vieram pedir intervenção militar no Maranhão. É triste, Senhor
Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quando a gente usa
do único expediente da política para falar de um assunto tão sério como
esse. E aí a falta de respeito da oposição não é com o governador, não é,
Deputado Carlinhos Florêncio, com o governador, a falta de respeito da
oposição é com a Polícia Militar do Maranhão que hoje tem apoio. Perguntem
aos militares, não a mim, perguntem aos militares como era no governo que
V. Ex.ªs apoiavam na época e como é hoje. V. Exª não tinha mandato, não
podia apoiar, deputado. Perguntem a diferença do que era e do que é hoje
na Polícia Militar. Então eu não venho pedir respeito ao Governador
Flávio Dino, venho pedir respeito à Polícia do Maranhão, aos policiais
militares que saem de suas casas, deixando suas famílias para proteger a
vida dos cidadãos maranhenses e que conseguiram reduzir de 90 para 30 o
número de homicídios na cidade de São Luís, na ilha de São Luís, que
conseguiram fazer o maior número de apreensão de armas de fogo na ilha
de São Luís, respeitem esses cidadãos. Respeitem esses militares que V.
Exas. faltam respeito quando querem trazer intervenção militar federal
para cá para o nosso Estado. Muito obrigado, senhor Presidente.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Deputado Wellington, temos um acordo entre as Lideranças
dos Blocos que seria...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Senhor Presidente, não foi feito acordo. Presidente,
é democracia ou não é? Já não basta estar sendo perseguindo, já não basta
está sendo... estou pedindo só para fazer uma intervenção, senão eu vou
me inscrever no Expediente Final. Vou me inscrever no Expediente Final.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Bloco Parlamentar de Oposição. Deputada Andréa Murad
já usou o tempo do Bloco.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Bira, Regimento, Deputado Bira.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Não, não
usei o tempo do Bloco.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Eu
não sou contra a Sessão Solene não, pelo amor de Deus. Ninguém aqui é
contra Sessão Solene não, pelo contrário, todos já aprovamos e aprovamos
de forma unânime por esta Casa, foi aprovado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO ZÉ
INÁCIO – A Sessão está marcada para 11h e já 11h20.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (Questão de Ordem) –
Presidente, tenho a maior consideração pelo Deputado Bira e as condicionantes
têm que ser respeitadas nesta Casa. Eu já fiz inclusive uma Sessão Solene aqui
ao ex-Presidente da FIEMA, o empresário Zeca Belo e começou meio-dia.
Então prevalece nesta Casa a Ordem do Dia. A programação. Se ninguém
tivesse usado o tempo depois da Ordem do Dia, então não caberia, mas já que
outros parlamentares usaram, qualquer um pode usar. Já aconteceu comigo em
Sessão Solene e a gente não pode interromper uma sessão para fazer isso. Então
peço a palavra pelo Bloco Independente para o Deputado Wellington usar.
Autoridade é o Plenário, somos todos nós e ao regimento está acima de cada um
de nós. Então o Bloco Independente pede, já que foi utilizado o tempo depois
da Ordem do Dia, pela liderança para o Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Senhor
Presidente, pela oOdem.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
Presidente, aqui por diversas vezes já teve sessões solenes 12h30 e 13h. Aqui
a gente está falando de Parlamento, parlar, falar, não podemos aqui cercear a
vontade de um parlamentar falar. V. Exa. mesmo, Deputado Zé Inácio, várias
vezes já fez uso da tribuna quando tem Sessão Solene e se estende um pouco
mais. Vamos ouvir o Deputado Wellington.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO ZÉ
INÁCIO – O Deputado Wellington vai falar pelo Expediente Final.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Eu tenho certeza
de que quem for participar da Sessão Solene entende isso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, eu até abro mão se V. Exa. deixar eu fazer pelo menos as observações,
por gentileza. Eu faço daqui mesmo.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Em
respeito ao Deputado Bira que vai ter Sessão Solene.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Regimental é cumprir
a Sessão. O que pode haver é um acordo de liderança que não está havendo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO ZÉ
INÁCIO – Deputado Bira.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Senhor
Presidente, a Sessão foi aprovada por unanimidade, é um desrespeito com o
Curso de Direito. É um desrespeito...

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Desrespeito já
aconteceu quando outros oradores utilizaram a tribuna. Se ninguém tivesse
utilizado a tribuna, ninguém falaria. Agora, o que prevalece é o Regimento.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – E vocês estão
faltando com a consideração com os professores e estudantes. A decisão é a
Mesa que encaminha.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO ZÉ
INÁCIO – Deputado Bira, eu entendo sua preocupação. V. Exa. solicitou o
acordo aos líderes dos blocos e, infelizmente, não estão acatando.

V – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO ZÉ
INÁCIO – Eu vou conceder os cinco minutos do Expediente Final ao Deputado
Wellington do Curso. Deputada Andréa vai usar também o Expediente Final
por dois minutos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO ZÉ
INÁCIO - Deputado Wellington do Curso, por 5 minutos, sem apartes.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO ZÉ
INÁCIO – Deputado Neto Evangelista, por cinco minutos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO ZÉ
INÁCIO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a Sessão.

Resumo da Ata da Quadragésima Primeira Sessão
Ordinária da Quarta 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 dezoito.
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Presidente em exercício, Senhor Deputado Fábio Macedo
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Stênio

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Às nove horas e trinta minutos,  presentes os Senhores (as)

Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio
Pereira, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi
Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide,
Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Hemetério
Weba, Jota Pinto, Júnior Verde, Neto Evangelista, Nina Melo, Paulo Neto,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles,
Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio
Rezende, Valéria Macedo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio
Lula. Ausentes os Senhores Deputados: Alexandre Almeida, Bira do Pindaré,
Graça Paz, Josimar Maranhãozinho, Léo Cunha, Max Barros e Othelino
Neto. O Presidente em exercício, Deputado Fábio Macedo declarou aberta
a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da
Sessão anterior e do Expediente que foi encaminhado à publicação. Em
seguida, concedeu a palavra aos Deputados: Raimundo Cutrim, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Edilázio Júnior, Júnior Verde, Wellington do Curso,
César Pires e Antônio Pereira. Esgotado o tempo destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia. Nesse momento,
o Deputado Edilázio Júnior solicitou a verificação de quórum, ocasião em
que os Líderes do Bloco Parlamentar de Oposição, do PV e do Bloco
Parlamentar Independente declararam obstrução. Constatado que não havia
número regimental para apreciar a matéria constante na Ordem do Dia, o
Presidente declarou que a mesma ficou transferida para a próxima Sessão
Ordinária e submeteu à deliberação da Mesa, que deferiu o Requerimento
nº 179/2018, de Autoria da Deputada Nina Melo, para que seja encaminhada
mensagem de pesar à família de Kátia Regina de Sá Braga, ex-servidora
desta Casa, pelo seu falecimento ocorrido no dia 17 de abril do corrente
ano. Na forma regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima
Sessão os Requerimentos nºs 181/2018, de autoria da Deputada Nina
Melo; 182/2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide e 183/2018, de
autoria do Deputado Stênio Rezende. No primeiro horário do Grande
Expediente, ouviu-se o Deputado Rafael Leitoa. Com base no Art.  101 do
Regimento Interno o Presidente encerrou a Sessão e determinou que fosse
lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado será devidamente assinado.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São
Luís, 25 de abril de 2018.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio Macedo.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior Verde.
Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados (as):

Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio
Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, Doutor Levi
Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide,
Fábio Braga, Fábio Macedo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça
Paz, Josimar Maranhãozinho, Jota Pinto, Júnior Verde, Max Barros, Nina
Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio
Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende e Wellington do Curso. Ausentes os
Senhores Deputados: César Pires, Hemetério Weba, Léo Cunha, Neto
Evangelista, Valéria Macedo, Vinícius Louro e Zé Inácio Lula. O Presidente
declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus. Determinou a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior e do seguinte Expediente: Projeto de Lei nºs: 089/18, de autoria do
Deputado Bira do Pindaré, que institui o “Dia Estadual do Choro”, a ser
celebrado em 23 de abril; 090/18, de autoria do Deputado Carlinhos
Florêncio, que obriga os estabelecimentos públicos e privados no Estado
a inserir nas placas de atendimento prioritário o Símbolo Mundial do
Autismo; Moção nº 005/18, da Deputada Nina Melo, de Apoio, dirigida a
advogada colinense Ludmila Ribeiro, pelas decisões exaradas pelo Tribunal

de Justiça do Estado do Maranhão e pelo Superior Tribunal de Justiça, em
benefício de seu agressor; Requerimentos nºs: 177/18, do Deputado Fábio
Braga, solicitando que seja realizada uma Sessão Solene em Homenagem
aos 65 anos de existência do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial,
no Maranhão, em data a ser agendada, tendo em vista a importância dessa
instituição de ensino para a educação profissional e tecnológica, a inovação
e a transferência de tecnologias industriais ao longo de sua história; 178/18,
do Deputado Eduardo Braide, solicitando que seja discutido e votado em
regime de urgência, em uma Sessão Ordinária, logo após a presente Sessão,
o Projeto de Resolução Legislativa n° 025D 2018, de sua autoria e 179/18,
da Deputada Nina Melo, encaminhando mensagem de pesar à família de
Kátia Regina de Sá Braga, ex-servidora desta Casa, que faleceu no dia 17 de
abril do ano em curso; Indicações nºs: 270/18, do Deputado Júnior Verde,
a Empresa CLARO, para que instale uma Torre de telefonia móvel, no
Povoado Presa de Porco, Município de Buriticupu; 271/18, também do
Deputado Júnior Verde, ao Senhor Prefeito Municipal de Açailândia,
Juscelino Oliveira e Silva, com cópia para a Secretária Municipal de
Educação, a Senhora Maria Luísa Oliveira Vieira, para que realize a reforma
das estruturas físicas das escolas da rede Municipal de Açailândia; 272/18,
do mesmo Deputado, ao Governador do Estado do Maranhão, Flávio
Dino, com encaminhamento para o Secretário de Estado de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto, e para o Secretário de Estado de Esporte e Lazer,
Senhor Hewerton Carlos Rodrigues, para que proceda com a construção
de uma quadra poliesportiva no Povoado Batavo, Município de Balsas,
neste Estado; 273/18, ainda do Deputado Júnior Verde, ao Senhor Ministro
das Cidades, Alexandre Baldy, com cópia para o Ministro de Estado da
Integração Nacional, Senhor Antônio de Pádua Andrade, para o Ministro
de Desenvolvimento Agrário, Senhor Osmar Terra, para o Diretor da
Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano, Senhor Francisco Araújo,
e para o Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, Senhor Izac
Muniz Matos, para que adote medidas emergências aos Municípios
maranhenses atingidos pelas fortes chuvas no Estado; 274/18, do Deputado
Jota Pinto ao Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, para que
solicite e autorize o Reitor da UEMA, Professor Doutor Gustavo Pereira
Costa, a implantar a Universidade Estadual da Baixada Maranhense; 275/
18, do Deputado Jota Pinto ao Governador do Estado, Flávio Dino,
solicitando e autorizando o Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social
a implantar um Restaurante Popular no Município de Matinha; 276/18,
do Deputado Jota Pinto ao Governador do Estado solicitando que autorize
o Diretor do Procon a fazer o deslocamento do Caminhão Viva Cidadão,
para  a emissão de documentos no Município de Imperatriz; 277/18, da
Deputada Valéria Macedo, também ao Governador do Estado e ao Secretário
de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando a recuperação
asfáltica de 22 Km da Rodovia MA-256 entre os Municípios de Dom
Pedro e Gonçalves Dias; 278/18, do  Deputado Bira do Pindaré ao
Governador do Estado, para que determine ao setor competente a
construção de poço artesiano com sistema simplificado de abastecimento
de agua no Povoado Centrinho, Município de São João Batista. Não
havendo mais matéria para leitura, o Presidente encaminhou à publicação
o Expediente lido, após deferir as Indicações acima mencionadas. Em
seguida, concedeu a palavra ao Deputado Raimundo Cutrim que discorreu
sobre um vídeo, segundo ele, amplamente divulgado nos meios de
comunicações e mídias sociais no qual um policial militar, em depoimento
a um Juiz Federal desta jurisdição, revela ter sofrido tortura psicológica
para que fizesse uma delação premiada que envolvesse o nome do Deputado
Raimundo Cutrim e de delegados da Polícia Civil numa organização
criminosa. O Deputado Júnior Verde fez referência ao Dia do Policial Civil
e Militar comemorada o dia 21 de abril. Em seguida, a Deputada Graça Paz
relatou sua preocupação com notícias que recentemente abalaram o Estado
e tomaram repercussão nacional sobre um suposto monitoramento dos
Deputados de oposição. Em seguida, leu uma carta enviada ao seu gabinete
por um ex-prefeito do interior do Maranhão relatando perseguições por
parte do Governo do Estado. Por sua vez, o Deputado Wellington do
Curso criticou duramente a suposta tentativa de monitoramento de
parlamentares de oposição pelo Governador do Estado. Com a palavra, o
Deputado Eduardo Braide destacou a suposta tentativa, por parte do
Governador Flávio Dino, de utilização da Polícia Miliar para fins políticos
visando coagir e intimidar os Deputados de oposição, afirmando que esse
fato é um atentado ao Estado Democrático de Direito. Por fim, a Deputada
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Andréa Murad teceu duras críticas à gestão do Governador do Maranhão,
afirmando que se trata de uma gestão criminosa eivada de escândalos e
ilegalidades de natureza diversas, que se alastram sob o olhar complacente
do Ministério Público, do Tribunal de Contas e desta Assembleia Legislativa.
Esgotado o tempo destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente informou
que as inscrições dos Deputados Edilázio Júnior, Sousa Neto, Roberto
Costa, Fábio Braga e Antônio Pereira ficaram transferidas para a próxima
Sessão ordinária e declarou aberta a Ordem do Dia. Nesse momento, o
Deputado Edilázio Júnior solicitou a verificação de quórum, ocasião em
que os Líderes do Bloco Parlamentar de Oposição, do PV e do Bloco
Parlamentar Independente declararam obstrução. Constatado que não havia
número regimental para apreciar a matéria constante na Ordem do Dia, o
Presidente declarou que a mesma ficou transferida para a próxima Sessão
Ordinária e submeteu à deliberação da Mesa, que deferiu o Requerimento
nº175/2018, de autoria do Deputado Jota Pinto, enviando mensagem de
pesar à família da Senhora Joselina Santana de Sousa, por ocasião do seu
falecimento ocorrido no último dia 17 de abril de 2018, nesta capital. Na
forma regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão os
Requerimentos nºs 177/2018, de autoria do Deputado Fábio Braga; 178/
2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide e 179/2018, de autoria da
Deputada Nina Melo. No primeiro horário do Grande Expediente, ouviu-
se o Deputado Rogério Cafeteira afirmou que as acusações ao Governador
Flávio Dino quanto ao suposto uso da Polícia Miliar para fins políticos é
uma tentativa da oposição de criar um escândalo com o objetivo de macular
a imagem do Governador. No tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado
Eduardo Braide falando pelo Bloco Parlamentar Independente reafirmou
as críticas e acusações contra o Govenador, classificando-o como autoritário
e mentiroso. O Deputado Bira do Pindaré, usando a palavra pela Liderança
do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, afirmou que o episódio da
emissão do ofício pela Polícia Miliar está sendo investigado com clareza e
transparência, defendendo o Governo do Estado e afirmando que a oposição
está distorcendo os fatos. No tempo do pelo Bloco Parlamentar de
Oposição, o Deputado Sousa Neto refutou os parlamentares que se
pronunciaram em defesa do Governador Flávio Dino. Na sequência ouviu-
se o Deputado Eduardo Braide, pelo Tempo da Liderança do Bloco
Parlamentar Independente, apontou contradições na defesa do Governador
Flávio Dino e o acusou de covarde e autoritário. Pela Liderança do Governo,
o Deputado Professor Marco Aurélio, refutou os ataques ao Governador
Flávio Dino, afirmando que as acusações são absurdas e destacando os
resultados satisfatórios da política de segurança pública do atual Governo.
Por fim, o Deputado Adriano Sarney, falando pela Liderança do Partido
Verde, afirmou que não adianta a base governista negar os fatos, pois,
segundo o Parlamentar, o Governador Flávio Dino atestou sua
incompetência quando escolheu e nomeou o comandante da Polícia Miliar.
Não havendo oradores inscritos no Expediente Final e 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, 23 de abril de 2018. Deputado Othelino
Neto - Presidente. Deputado Fábio Macedo - Primeiro Secretário, em
exercício. Deputado Júnior Verde - Segundo Secretário, em exercício

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA AOS 24
DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO  DE 2018,  ÀS  8 HORAS E 30
MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES  DEPUTADO “LÉO
FRANKLIM”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – PRESIDENTE
MARCO AURÉLIO
ANTÕNIO PEREIRA
EDUARDO BRAIDE
CÉSAR PIRES
CARLINHOS FLORÊNCIO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 127/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

063/2018  -  (MENSAGEM  GOV. Nº 023/2018) – AUTORIZA o Poder
América Latina CAF e ao New Development Bank – NDB para a
implantação do Programa Corredor de Transporte e Integração Sul-Norte
do Maranhão.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO  por maioria, nos termos do Voto do

Relator, com abstenção de votarem a matéria, os Senhores Deputados
Eduardo Braide e César Pires.

PARECER Nº 135/2018 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº
053/2018 – DISPÕE sobre a obrigatoriedade de cobertura de locais públicos
ou privados onde ficam depositados ou estaciobados veículos e motocicletas
apreendidos em virtude de lei e dá outras providências.

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

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

PARECER Nº 139/2018 – Emitido ao   PROJETO DE LEI Nº
070/2018 – ESTABELECE o padrão de identidade do Pprocesso de
elaboração da cachaça do Maranhão  e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado FERNANDO FURTADO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: REJEITADO  por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator.
PARECER Nº 140/2018 – Emitido ao  MOÇÃO Nº 004/2018 –

APELO, ao Ministro de Estado dos Direitos Humanos, GUSTAVO DO
VALE ROCHA, solicitando maior agilidade na investigação da morte da
Vereadora Carioca MARIELE FRANCO e seu Motorista ANDERSON
GOMES, para que não fique impune mais um ato de violência extrema
sem punição na triste estatística do Estado mdo Rio de Janeiro.

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

do Relator.
PARECER Nº 141/2018 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

072/2018 – INSTITUI o ‘Dia Estadual do Círculo de Oração” e dá outras
providências.

AUTORIA: Deputado CABO CAMPOS
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, em forma de

SUBSTITUTIVO, nos termos do Voto do Relator.
PARECER Nº 142/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 075/

2018 – CONSIDERAde Utilidade Pública o Centro de  Assistência
Profissionalizante ao Amputado e Deficiente Físico de Imperatriz Maranhão.

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

do Relator.
PARECER Nº 143/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

077/2018 – CONSIDERA de Utilidade Pública Estadual a Associação
Obras Sociais Frei Antônio Sinibaldi e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado SÉRGIO FROTA
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator.
PARECER Nº 144/2018 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

071/2018 – DECLARA de Utilidade Pública a “Associação dos Analistas
Judiciários do Tribunal de Justiça do Maranhão-ANAJUD/MA” e dá
outras providências.

AUTORIA: Deputado FERNANDO FURTADO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator.
PARECER Nº 145/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

073/2018 – CONSIDERA Patrimônio Cultural Imaterial do Maranhão a
Banda de Música João Carlos Dias Nazaré da Polícia Militar do Maranhão.
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AUTORIA: Deputado CABO CAMPOS
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  25 Abril de 2018. GLACIMAR MELO FERNANDES - Secretária da
Comissão

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
P A R E C E R Nº 001/2018

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 019/

2018, de autoria do Senhor Deputado Eduardo Braide, que “Estabelece
diretrizes para a criação do Programa Inspirar, de estímulo à divulgação
de experiência bem sucedidas de estudantes e professores egressos do
ensino médio e técnico-profissionalizante no Estado do Maranhão.”

Destaca-se que, o referido Projeto já tramitou na Comissão de
Constituição e Justiça, obtendo o parecer de constitucionalidade,
legalidade e juridicidade favorável ( Parecer nº 120/2018).

Em observância ao princípio do devido processo legislativo, além
da análise de constitucionalidade, legalidade e juridicidade que é realizada
pela Comissão de Constituição e Justiça, há análise de mérito a ser
realizada pelas Comissões temáticas como a presente Comissão.

O referido Projeto tem como finalidade a valorização da vivência
escolar, proporcionando os atuais alunos uma noção da vida pós escola e
estimulando-os, mostrando as trajetórias exitosas dos ex-alunos, também
serve como estímulo aos professores e funcionários das escolas.

O Projeto, em análise, observa os princípios constitucionais, no
que diz respeito à educação, que é direito de todos e dever do Estado, será
promovida e incentivada com a colaboração da família, visará ao
desenvolvimento integral e preparo da pessoa para o exercício da cidadania
e qualificação para o trabalho, com base nos princípios e garantias da
Constituição Federal, estabelecido no art. 217, da Constituição Estadual,
estando presente o interesse público.

Em virtude dessas considerações, o projeto deve prosperar em
sede de análise de mérito legislativo.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no mérito, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nº 019/2018 estando apto a adentrar no ordenamento jurídico.
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 019/2018, nos
termos do voto do Relator.

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

em 25 de abril 2018”.
Deputado Roberto Costa- Presidente e Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Wellington do Curso
Deputado Rafael Leitoa
Deputada Francisca Primo

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

   P A R E C E R Nº 002/2018

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 030 /

2018, de autoria do Poder Executivo, que Autoriza o Poder Executivo a
celebrar Contrato de Concessão de Uso Onerosa de área de terras e
edificações do denominado “Parque Independência”, localizado no
Município de São Luís, e dá outras providências.

O presente Projeto de Lei visa autorizar a celebração, após processo
licitatório, de Contrato Administrativo de Concessão de Uso Onerosa de
área nas Glebas descritas através das Coordenadas previstas no Anexo
Único referente ao desmembramento do imóvel de matrícula nº 8208,
localizado no Município de São Luís. A referida Concessão de Uso será de
25 (vinte e cinco) anos e podendo ser prorrogada por mais 10 (dez) anos.

Destaca-se que, o referido Projeto já tramitou na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (Parecer nº 084/2018), obtendo o parecer
de constitucionalidade, legalidade e juridicidade favorável.

Em síntese, a proposição de Lei em análise requer autorização
legislativa, para transformar a área do “Parque da Independência”, com
área total de 676.650,96 m² localizado na área urbana de São Luís, mas que
atualmente abriga apenas exposições eventuais e esporádicas, em um espaço
dinâmico, com ocupação constante, através da criação de um parque de
exposições com ampla infraestrutura para eventos de grande porte, gerando
fonte de renda aos cofres públicos, assim como a criação de um espaço de
lazer para a população do entorno, através de investimentos da iniciativa
privada, como bem esclarece a Mensagem Governamental.

A Concessão de uso é um contrato administrativo classificado na
modalidade de uso privativo de bens públicos por particular sendo utilizada
para atividades de maior vulto, devendo ser precedida, como regra, o
procedimento licitatório, não havendo transmissão de propriedade e não
se confundido com alienação.

Neste sentido, destaca-se José dos Santos Carvalho Filho, sem
seu livro intitulado Manual de Direito Administrativo, 26ª ed. São Paulo:
Atlas, 2013,p.1176:

“A Concessão de Uso é o contrato administrativo pelo qual o
Poder Público confere a pessoa determinada o uso de bem
público, independente de maior ou menor interesse público
da pessoa concedente.”

Também Maria Sylvia Zanella de Pietro conceitua a “Concessão
de uso como um contrato administrativo pelo qual a  Administração
Pública faculta ao particular a utilização de bem público, para que
exerça conforme a sua destinação específica.” (in Maria Sylvia Zanella de
Pietro, Direito Administrativo, 22ª ed.São Paulo: Atlas, 2009, p.694)

Nota-se que os dois autores acima citados não mencionam a
necessidade de autorização legislativa e em seus livros destacam que no
tocante a licitação deve ser observado o procedimento licitatório, não
especificamente na modalidade concorrência.

Agora Hely Lopes Meireles leciona no sentido que a Concessão
de Uso deve ser precedida de autorização legal e de licitação, in verbis:

“A concessão de uso pode ser remunerada ou gratuita, por
tempo certo ou indeterminado, mas deverá ser sempre precedida
de autorização legal e, normalmente, de licitação para o
contrato.” (in Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo
Brasileiro, 35ª ed. São Paulo, Malheiros Editores, 2009, p.
534)

E Diogenes Gasparini tem o entendimento que a Concessão deve
ser precedida de lei autorizadora, licitação na modalidade concorrência e
desafetação. Vejamos:

“A concessão de uso será legitima se concretizada por contrato
e preexistir: I- lei autorizadora; II-concorrência, salvo nos
casos em que for dispensada, dispensável ou inexigível; III-
desafetação, se o uso recair em bem de uso comum ou especial
e utilização for integral, exclusiva e duradoura.” (in Diogenes
Gasparini, Direito Administrativo, 14ª ed. São Paulo, Saraiva,
2009, p.927)

O requisito precípuo é o interesse público, neste caso,
consubstanciado no atendimento às necessidades da Administração Pública,
pois a celebração do Contrato de Concessão de Uso Onerosa da área de
terras e edificações do denominado “Parque da Independência”, localizado
em região estratégica no município de São Luís, será capaz de suprir as
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necessidades de infraestrutura para eventos, maximizar a eficiência do
ativo imobiliário estadual, proporcionando ocupação constante, gerando
renda aos cofres públicos, além de criar área de lazer para a população do
entorno, com investimento privado, gerando utilidade a uma área antes
subutilizada.

 A medida ora proposta demonstra a necessidade do ato, visto que
a possibilidade de celebração de Contrato de Uso Onerosa de área de terras
e edificações do denominado “Parque da Independência”, tem por escopo
o desenvolvimento local, com ocupação constante do referido espaço,
possibilitando suprimir a necessidade por infraestrutura para eventos de
grande porte, assim como para benefício da população do entorno com a
criação de um espaço de lazer, com investimentos privado. Por oportuno,
ressaltamos que através da outorga percebida pela concessão, será
proporcionado ao Estado uma nova fonte de renda.

Conforme se observa na Mensagem nº 009/2018, o imóvel objeto
da concessão é um bem patrimonial disponível, podendo assim ser
concedido ao particular, as condições da concessão deverão constar no
edital de licitação e no contrato administrativo firmado com o vencedor o
certame, havendo somente a necessidade complementação no Projeto de
Lei dos dados da matrícula do imóvel para melhor identificá-lo.

Da análise da proposição, corroboramos o entendimento de que a
mesma está em conformidade com os princípios constitucionais e legais
norteadores da Administração Pública.

Em virtude dessas considerações, o projeto deve prosperar em
sede de análise de mérito legislativo.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opino pela aprovação do presente Projeto de Lei,

considerando atendidos os pressupostos de conveniência e oportunidade,
no âmbito da Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e
Relações de Trabalho.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública, Seguridade

Social e Relações de Trabalho votam, por maioria pela aprovação do
Projeto de Lei nº 030/2018, nos termos do voto do Relator, contra o voto
da Senhora Deputada Andréa Murad, que não acompanhou o voto do
Relator.

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

em 25 de abril de 2018.
Deputado Junior Verde- Presidente
Deputado Fábio Braga- Relator
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Léo Cunha
Deputado Marco Aurélio
Deputada Andréa Murad- voto contra

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 002 /2018

RELATÓRIO:
Trata-se de projeto de Lei nº 210/2017, de autoria do Senhor

Deputado Rogério Cafeteira, que “Dispõe sobre a prioridade no
atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista”.

Destaca-se que, o referido Projeto já tramitou na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, obtendo o parecer de constitucionalidade,
legalidade e juridicidade  (Parecer nº 119/2018). Cabe à Comissão de Saúde
a análise do mérito do Projeto, nos termos regimentais.

 A propositura tem por objetivo garantir a prioridade no
atendimento em filas aos portadores de transtorno do espectro autista em
todos os órgãos públicos, espaços de lazer e em estabelecimentos médicos,
públicos e privados, do Estado do Maranhão.

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um distúrbio do
neurodesenvolvimento com acometimento na comunicação e interação
social, além de comportamentos e atividades restritos e repetitivos que
afeta cerca de 1% da população. A Organização Mundial da Saúde, OMS,
calcula que o autismo afeta uma em cada 160 crianças no mundo.

A proposta de oferecer preferência de atendimento ao paciente
com TEA é relevante, uma vez que tais pacientes geralmente possuem
dificuldade em permanecer por longos períodos em ambientes estranhos
ao seu cotidiano. A prioridade, nesses casos, traz mais conforto para os
pacientes e sua família. Ressalte-se, que esta prioridade já é conferida pela
legislação vigente. A Lei Federal nº 10.048, de 08 de novembro de 2000,
que “dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e dá outras
providências”, já o prevê genéricamente, à pessoa com deficiência:

“Art. 1º As pessoas com deficiência, os idosos com idade igual
ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes, as
pessoas com crianças de colo e os obesos terão atendimento
prioritário, nos termos desta Lei.”.

Por outro lado, a Lei Federal nº 13.146, de 5 de julho de 2015, que
instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – LBI
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), em seu art. 2º considera pessoa com
deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em
igualdade de condições com as demais pessoas.

Corroborando a questão, a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de
2012, que “institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa
com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3o do art. 98 da Lei no
8.112, de 11 de dezembro de 1990”, também tem interpretação que reitera
a referida prioridade:

“Art. 1º.................................................................................
§ 2º A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada
pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.”.

São diversos os dispositivos que asseguram prioridade à pessoa
com deficiência. Vê-se, com efeito, que o legislador, ao propor matéria em
nível estadual, intenciona reafirmação desse direito para parcela significativa
da sociedade.

Portanto, o presente projeto de Lei alinha-se à Política Nacional
de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista,
assim como ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, promovendo ações
visando alcançar o compromisso do governo brasileiro com a garantia da
dignidade de seus cidadãos.

O requisito precípuo é o interesse público, neste caso,
consubstanciado na necessidade de promover maior integração aos
portadores de transtorno de espectro autista, com concessão de prioridade
no atendimento em filas nos órgãos públicos, espaços de lazer,
estabelecimentos médicos, públicos e privados no Estado do Maranhão,
permitindo a estes maior integração às atividades cotidianas, garantindo-
lhes dignidade e cidadania.

A proposta de oferecer preferência de atendimento à pessoa com
transtorno do espectro autista é certamente nobre, uma vez que geralmente
essas pessoas possuem dificuldade em permanecer por longos períodos
em ambientes estranhos ao seu cotidiano. A preferência, nesses casos,
traria mais conforto para os pacientes e sua família.

Demonstra-se a oportunidade deste ato, ao conceder aos portadores
de transtorno do espectro autista tratamento prioritário nas filas em
estabelecimentos públicos e privados, demonstrando a preocupação do
Estado com a inclusão social dos portadores de transtorno de espectro
autista às atividades cotidianas.

Este Projeto de Lei demonstra necessidade do ato, visto que é
necessário estimular a participação social de todos os cidadãos,
proporcionando condições para que as pessoas com transtorno do espectro
autista participem das atividades cotidianas, resguardando a estes,
atendimento prioritário nas filas dos órgãos públicos, espaços de lazer, e
nos estabelecimentos médicos, públicos e privados do Estado do
Maranhão, demonstrando a preocupação do Estado na integração de todos
os cidadãos, visando a inclusão social e cidadania participativa plena e
efetiva aos garantidos.

Em virtude dessas considerações, o projeto deve prosperar em
sede de análise de mérito legislativo.
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VOTO DA RELATORA:

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, atendendo a legislação constitucional e estadual.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação do

Projeto de Lei nº 210/2017, nos termos do voto da relatora.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 25 de abril de 2018.

Deputado Antônio Pereira- Presidente
Deputada Francisca Primo- Relatora
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Wellington do Curso
Deputado Carlinhos Florêncio

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE

PARECER Nº 003/2018

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 063/2018, de autoria do

Poder Executivo, que Dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para
celebrar Contrato de Empréstimo junto ao Banco de Desenvolvimento da
América Latina – CAF e ao New Development         Bank – NDB para a
implantação do Programa Corredor de Transporte e Integração Sul-Norte
do Maranhão.

Nos termos da Proposição de Lei, em epígrafe, fica o Poder
Executivo autorizado a contratar empréstimo junto ao Banco de
Desenvolvimento da América Latina – CAF, no valor de US$ 77.652.392,00
(setenta e sete milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, trezentos e
noventa e dois dólares), e com o New Development Bank – NDB, no valor
de até US$ 70.806.056,00 (setenta milhões, oitocentos e seis mil e cinquenta
e seis dólares), devidamente garantidos pela União, para aplicação nas
obras do Programa Corredor de Transporte e Integração Sul-Norte do
Maranhão.

Por outro lado, os encargos financeiros, o prazo de amortização
do empréstimo e o período de carência serão os estabelecidos nos contratos
de empréstimo externo firmados, pelo Estado do Maranhão, junto ao
Banco de Desenvolvimento da América Latina – CAF e ao New
Development Bank – NDB, consoante dispõe no art. 2º, da presente
propositura de Lei.

Outrossim, o Poder Executivo fica autorizado a vincular, como
contragarantia à União, nos termos do § 4º, do artigo 167, da Constituição
Federal de 1988, as cotas de repartição constitucional previstas nos arts.
157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art.
155, todos da Constituição Federal, bem como a prestar outras garantias
admitidas em direito.

Quanto aos aspectos constitucionais, legais e jurídicos foi à
propositura encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
que se manifestou favoravelmente (Parecer nº 127/2018).

Agora, a propositura está sob análise desta Comissão de
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle e cabe-nos, na qualidade de
relator designado apreciá-la, nos termos do art. 30, inciso II, alínea “e”, que
compete à referida Comissão se manifestar sobre mérito de empréstimos.

Esclarece a Mensagem Governamental, que “a referida contratação
tem por finalidade dar início à consolidação do Programa “Corredor de
Transporte e Integração Sul Norte do Maranhão”, previsto no Plano
Plurianual 2016-2019 do Estado, cujo objetivo é prover melhores condições
de trafegabilidade à Rodovia MA-006, nos trechos do município de Balsas
a Tasso Fragoso (Trecho 5) e de Tasso Fragoso ao município de Alto
Parnaíba (Trecho 6). Dentre os objetivos específicos do Programa “Corredor
de Transporte e Integração Sul-Norte do Maranhão”, destaca-se o de
propiciar ganhos logísticos às regiões marcadas pelo desenvolvimento da
pecuária e da produção de grãos, no âmbito do Estado do Maranhão e da
região do MATOPIBA, bem como de impulsionar as atividades

econômicas na região sul do Estado, com vistas a otimizar o escoamento
da produção regional e de oferecer melhores condições para o transporte
rodoviário interurbano de passageiros à população residente nos municípios
abrangidos pelo projeto”.

Esclarece ainda a Mensagem Governamental, que nessas
circunstâncias, considerando que o projeto também conta com fontes
externas de financiamento, necessária a prévia e expressa autorização
legislativa para a contratação, nos moldes da Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) e do Manual para Instrução de
Pleitos (MIP) - Operações de crédito de Estados, Distrito Federal e
Municípios do Ministério da Fazenda. Essa justificativa por si só atende
a pertinência da matéria, dada a importância da propositura sob exame
verificada, em especial, na contribuição do Programa “Corredor de
Transporte e integração das Regiões Sul e Norte do Maranhão”, para o
desenvolvimento do nosso Estado.

Segundo Piscitelli (2011, p. 149 Direito Financeiro Esquematizado)
as operações de crédito possuem como suporte fático a análise da relação
custo/benefício, ou seja, a demonstração que os recursos financeiros serão
meios necessários para atingir o interesse público, e ainda sim, obedecendo
a economicidade do endividamento da assunção de dívidas.

Em sintonia com isso, qualquer operação de crédito para ser
considerada regular deverá ser autorizada por lei, uma vez que ocasionará
despesas na LOA.

Por fim, a autorização legislativa é, pois, apenas um dos requisitos
à contratação de um empréstimo. Em princípio, ela independe do
atendimento às demais restrições ao endividamento.  A verificação deste
atendimento cabe, conforme a legislação, à instituição financeira contratante
e ao Ministério da Fazenda, para onde deve ser encaminhado o pleito para
a contratação do novo empréstimo.

Em virtude dessas considerações, o projeto deve prosperar em
sede de análise de mérito, no âmbito desta Comissão.

VOTO DA RELATORA:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 063/2018, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e
oportunidade, bem como satisfeita a adequação financeira e orçamentária
da proposição.

É o voto.

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

e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 063/2018, nos
termos do voto da Relatora.

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

em 25 de abril de 2018.
Deputada Francisca Primo- Presidente e Relatora
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Antônio Pereira
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