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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18/05/2017 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18.05.2017 – QUINTA-FEIRA

l - PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

1. PROJETO DE LEI Nº 056/2017, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, (MENSAGEM Nº 012/2017), QUE
INSTITUI O PROGRAMA MARANHÃO VERDE, DESTINADO
A FOMENTAR E DESENVOLVER PROJETOS VOLTADOS PARA
APOIO À CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL.
COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM E MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, RELATOR DEPUTADO
LÉO CUNHA.

II – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

2. REQUERIMENTO Nº 355/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE, REQUER QUE, APÓS OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM UMA SESSÃO ORDINÁRIA, O PROJETO DE
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA QUE “CONCEDE MEDALHA DO
MÉRITO LEGISLATIVO AO DESEMBARGADOR RAIMUNDO
JOSÉ BARROS DE SOUSA”.  – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
A VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO
(2ª SESSÃO).

3. REQUERIMENTO Nº 361/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER QUE, APÓS OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE PARA
ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
SENHOR ALEX DE OLIVEIRA SOUZA E À SENHORA ELIANA
ALMEIDA, NO DIA 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ÀS 11
HORAS.

4. REQUERIMENTO Nº 362/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE EM
COMEMORAÇÃO AOS 35 ANOS DE EXISTÊNCIA DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO, NO DIA 17 DE
AGOSTO DO CORRENTE ANO, ÀS 11 HORAS.

III – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

5. REQUERIMENTO Nº 359/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR, REQUER QUE, APÓS OUVIDA
A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA DO
MARANHÃO, O SENHOR CLAYTON NOLETO SILVA,
SOLICITANDO INFORMAÇÕES REFERENTES À
CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DO PEIXE, QUE LIGA O

POVOADO ITANS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
MUNICÍPIO DE MATINHA – MA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 18/05/2017 – QUINTA-FEIRA

PRIORIDADE  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003/17, enviado

através através da Mensagem Governamental nº 028/17, que altera a
Lei Complementar nº 174, de 25 de maio de 2015, que dispõe sobre a
instituição e gestão da Região Metropolitana da Grande São Luis, e dá
outras providências.

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 110/17. De autoria do Senhor

Deputado Junior Verde, que dispõe sobre a natureza dos cargos
componentes do Subgrupo Atividades de Polícia Civil e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 111/17, de autoria do Senhor
Deputado Cabo Campos, que Institui o “Dia Estadual do Militar
Evangélico”, e dá outras providências.

ORDINÁRIA  4º  E  ÚLTIMA  SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 019/17,

de autoria do Senhor Deputado    Stênio Rezende, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Desembargador
Raimundo José Barros de Sousa”.

2. MOÇÃO Nº 007/17, de autoria do Senhor Deputado Cabo
Campos, que seja enviada Mensagem de Aplauso ao Bispo Jairo Santos,
congratula-se com a Igreja Mundial do Poder Deus, pela realização do
momento de fé e louvor realizado em nossa capital, denominado
Concentraçao de Fé, que possibilitou um momento ímpar de oração,
reflexão e louvor para mais de 15 mil fiéis presentes no ato.

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

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

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

Primo.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Cabo

Campos.

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

I – ABERTURA.

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

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

DEPUTADO CABO CAMPOS (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária
para fazer a leitura do Expediente.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

REQUERIMENTO Nº 358 / 17
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM 17.05.17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno, requeiro a
Vossa Excelência que seja justificada a minha ausência na Sessão Plenária
realizada no dia 15 de maio do ano em curso, uma vez que estive
representando este poder na Audiência Pública promovida pela Câmara
Municipal de Cantanhede, com objetivo de discutir a segurança pública
no referido município, conforme convite em anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís – MA, em 16 de maio de 2017. - Junior Verde -
Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 359 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais requeiro a Vossa Excelência, após
manifestação da Mesa, seja encaminhado expediente ao Secretário de
Estado de Infraestrutura do Maranhão, o Senhor Clayton Noleto
Silva, solicitando ao mesmo que encaminhe a esta casa informações
referente a construção da Estrada do Peixe que liga o Povoado de Itans
ao centro administrativo do Município de Matinha.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 15 de maio de 2017. -
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. 18.05.17
EM: 17.05.17

REQUERIMENTO Nº 360 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão (ALEMA), requeiro
que seja realizada Audiência Pública, no âmbito da Comissão de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para tratar do
tema: “Licenciamento Ambiental e Dispensa de Outorga de Direito de
Uso de Águas Superficiais (DOAS) “.

Propõe-se que a referida Audiência seja marcada para o dia 30
de maio de 2017, das 14 às 18h, no Auditório Fernando Falcão, onde
deverão ser convidados representantes da Secretaria Especial de
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD), da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA),
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca (Sagrima),
Secretaria da Agricultura Familiar (SAF), Agência Nacional de Águas
(ANA), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), Companhia
de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

(Codevasf), Ministério Público do Maranhão (MPMA), Embrapa,
Incra, Iterma, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia (BASA), Caixa
Econômica Federal (CEF), Banco do Brasil, Universidade Federal do
Maranhão (UFMA), Universidade Estadual do Maranhão (Uema),
FETRAF, Fetaema e Sintrafs.

Plenário Deputado Nagib Haickel, 16 de maio de 2017. -
Francisco de Sousa Dias Neto - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL, PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.
EM: 17/05/2017.

REQUERIMENTO N° 361 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno, requeiro a Vossa
Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja realizada uma sessão
solene para entrega de Titulo de Cidadão Maranhense ao senhor Alex
de Oliveira Souza, Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa
(FAPEMA), e à senhora Eliana Almeida, coordenadora do Programa
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em São Luís (MA), no
dia 28 de Junho de 2017, às 11 horas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
São Luís - MA, em 17 de maio de 2017. - BIRA DO PINDARÉ -
Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 18.05.17
EM: 17.05.17

REQUERIMENTO Nº 362 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
realizada sessão solene no dia 17 de agosto de 2017, em comemoração
aos 35 anos de existência da Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA).

Com a missão de produzir e difundir conhecimento orientado
para a cidadania e a formação profissional por meio do ensino, pesquisa
e extensão, priorizando o desenvolvimento do Maranhão, a UEMA
está presente atualmente em 22 municípios maranhenses, reunindo
uma comunidade universitária formada por 15 mil alunos, 1.341
professores e 1.064 técnicos administrativos, distribuídos em 22 campi
onde são oferecidos 30 cursos presenciais, além dos virtuais.

Tenho a honra de fazer parte da história da UEMA, como
professor e como reitor, e de ter contribuído para a formação de milhares
de alunos que hoje atuam como competentes profissionais, no
Maranhão e em outros estados. E é esta história que nos motiva a
propor a realização de merecida homenagem desta Assembleia
Legislativa à Universidade Estadual do Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de maio de 2017. -
César Pires - Deputado Estadual – PEN - “Incluindo o Maranhão pelo
conhecimento”.
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 18.05.17
EM: 17.05.17

INDICAÇÃO Nº 653 / 17

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
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encaminhado ofício ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
Sr. Clayton Noleto, solicitando, com a maior brevidade possível a
pavimentação das ruas do Residencial Nova Vida, Paço do Lumiar/
MA.

O Residencial Nova Vida, fica localizado na zona rural de Paço
do Lumiar. Trata-se de um bairro predominantemente carente, e que
desde sua fundação, padece com a falta de infraestruturas, necessitando
de algumas intervenções, como a pavimentação asfáltica de suas ruas.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na
qualidade de vida dos moradores do referido bairro, solicitamos por
meio desta Indicação a pavimentação asfáltica das vias do bairro, que
atualmente encontram-se intrafegável, devido à grande quantidade de
buracos, erosões, poeira e lama, principalmente, durante o período
chuvoso.

Em razão disso, as diversas famílias que residem naquela
localidade sofrem com os transtornos provocados pela a falta de
pavimentação nas ruas, como por exemplo a dificuldade de locomoção
de pedestres e meios de transporte, entre outros.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação da
mencionada via, diante das constantes reclamações dos moradores do
local que são diariamente prejudicados pela dificuldade de acesso ao
local. A implantação de uma melhor infraestrutura viária no Residencial
Nova Vida irá oferecer mais segurança, bem como contribuirá para uma
melhora significativa nas condições de vida da população que residem
no referido bairro, justificando a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 16 de maio de 2017 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO - Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

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

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Senhoras Deputadas, imprensa, todos que acompanham a transmissão
desta Sessão, inicio meu pronunciamento, neste Pequeno Expediente,
cumprimentando um amigo, companheiro, irmão que está hoje visitando
aqui a Assembleia Legislativa, lá de Açailândia, o Pedro Araújo, que é
assessor da Articulação Política, da SECAP, faz um excelente trabalho
e hoje visita aqui esta Sessão, de modo que muito nos orgulha. Eu
venho nesta ocasião destacar algo grandioso que está sendo feito no
Governo Flávio Dino num momento de crise, num momento tão difícil,
onde até muitas esperanças se perdem no momento em que o cenário
nacional traz uma preocupação grande e no Governo Flávio Dino, no
Estado do Maranhão, o Estado consegue ver com clareza rumos certos,
passos seguros no sentido do fortalecimento da carreira pública, digo
isto no tema concursos públicos. O Governo Federal com a PEC que
limitou os gastos públicos vai tirar essa perspectiva no que diz respeito
aos órgãos federais, está diminuindo e, cada vez mais, a perspectiva é
diminuir concursos públicos em órgãos federais. Enquanto isso, no
Estado do Maranhão, o Governo Flávio Dino, até o final deste ano de
2017, terá nomeados mais de 7 mil servidores do Estado aprovados em
concursos públicos. Agora mesmo já foram autorizadas quase 2 mil
vagas em diversas Secretarias, desde Polícia Militar com 1.300 vagas,
que foram autorizadas para um concurso cujo edital sairá agora,
Secretaria de Segurança Pública, DETRAN, FUNAC, PROCON,

AGED, Secretaria de Planejamento, um fortalecimento da carreira do
servidor público. E eu destaco nas mais diversas vertentes para a gente
observar o que isto representa. De um lado representa oportunidade
para o jovem, para a pessoa que quer ingressar na carreira pública, mas
muitas vezes está pronta e não tem uma oportunidade, ou quando tem,
às vezes, é em outro Estado e a pessoa acaba tendo que sair daqui do
Maranhão. E o Governo traz essa perspectiva clara de oportunidades
no Maranhão, por outro lado, uma oportunidade de justiça porque tira
uma contratação que muitas vezes, no passado, era de uma forma
terceirizada, de uma forma que não dava uma segurança e também
trazia critérios subjetivos para a avaliação. E a justiça que se tem num
concurso, do ponto de vista da concorrência, de todos terem o direito
de participar de uma forma justa onde a meritocracia prevalece. Então
esse caráter da justiça nessa oportunidade é algo muito relevante, por
outro lado, melhoria do serviço público onde milhares e milhares de
servidores se incorporam a uma rede estadual que fortalece cada vez
mais o atendimento às famílias maranhenses, à população maranhense
para se dedicar, para melhorar, nas mais diversas áreas, e ainda outro
aspecto importante, que é o de movimentar a economia do Estado do
Maranhão. Para termos uma ideia, somente o concurso para professor
do Estado, Deputada Francisca Primo, trouxe uma movimentação, no
que diz respeito a salários, a vencimentos, a uma movimentação de
mais de 119 milhões de reais. É uma perspectiva diferente. E aí destaco
que só a SEDUC conseguiu nomear, ainda em 2016, por meio de um
concurso público, mais de 1.500 professores com um salário de cinco
mil reais, de 40 horas, que não havia esta modalidade, no Estado do
Maranhão e agora o Estado do Maranhão traz esta segurança. Houve
concurso para auditor da Secretaria da Fazenda, houve concurso para
Secretaria de Meio Ambiente e agora a autorização desses novos
concursos que trarão uma dimensão muito importante. Eu digo, por
exemplo, o da Polícia Militar, sairá agora o concurso para 1.300 novos
policiais, sairá agora o edital, sendo que quase três mil já foram nomeados
no Governo Flávio Dino, ainda do concurso de 2012. Trouxe várias
chamadas, trouxe a perspectiva também de acolher expectativas de
direita do sub judice que já foram agora incorporados à Polícia Militar
e tem essa perspectiva de, até o final deste ano, mais de 7.100 servidores
estarem incorporados à rede estadual dos servidores públicos. De modo
que eu parabenizo o governo Flávio Dino que consegue trazer essa
esperança ao jovem, ao estudante, ao concurseiro que se prepara, que
aguarda uma oportunidade, às vezes está pronto, mas não tem uma
oportunidade, e no governo Flávio Dino, ao contrário da perspectiva
nacional que cada vez mais tem reduzido essa oferta de concursos, no
governo do estado do Maranhão essa perspectiva é cada vez mais de
fortalecer o serviço público com concursos, trazendo justiça, trazendo
oportunidades, mas, acima de tudo, trazendo uma melhoria lá na base
para quem precisa desse serviço. Digo isso, por exemplo, no sistema
prisional onde houve concurso para agente penitenciário, tirando uma
modalidade de terceirização e colocando a segurança de um servidor
aprovado no concurso com uma remuneração justa, dando cada vez
mais uma possibilidade de melhorar o serviço público do Maranhão.
Parabenizo o governo Flávio Dino, todas as secretarias, a Secretaria de
Planejamento, na pessoa da secretária Cíntia, a Secretaria de Gestão e
Previdência, que faz toda essa coordenação dos concursos que já saíram
e que vão sair. Tenho certeza de que quem ganha é a população do
Maranhão com esta oportunidade de contribuir com o serviço público,
de fazer carreira e de servir a nossa população. Obrigado, Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA (sem revisão do
orador) - Bom dia, Presidente. Bom dia à Mesa. Bom dia, senhoras e
senhores deputados e deputadas. Bom dia à galeria, imprensa, ouvintes,
telespectadores. Gostaria de registrar aqui a presença do senhor Pedro
Araújo, Assessor de Articulação Política do Governo do Estado na
regional de Açailândia. Seja bem vindo a esta Casa, Pedro, estamos a
sua disposição. Gostaria também de registrar a presença do Prefeito da
cidade de Imperatriz, Assis Ramos, que está aqui no plenário desta
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Casa. Seja bem vindo, Prefeito Assis Ramos. Como disse o Deputado
Marco Aurélio, é de se parabenizar, Deputado Marco Aurélio, o que o
Governo do Estado vem fazendo em relação À abertura de vagas para
concurso, para que se possa dar uma resposta positiva à população do
Maranhão. E o concurso é a melhor forma de você integrar a população
ao serviço público, é a forma mais justa, é forma de meritocracia. E eu
tenho certeza que o Governador Flávio Dino sabe disso. E é por isso
que está abrindo e oferecendo estas vagas de concurso, para que seja
preenchido esse quadro necessário para um bom andamento na sua
administração. Mas quero usar este espaço aqui para fazer um convite
à população de Açailândia, um convite aos nobres Deputados. Sexta-
feira, na cidade de Açailândia, dia 19, vamos realizar uma Audiência
Pública para nós tratarmos dos impactos do fechamento do setor
siderúrgico naquela cidade e região. Nós estamos acompanhando de
perto a crise do setor e estamos vendo que o impacto pelas perdas dos
postos de trabalho gerado naquela cidade e naquela região tem sido de
forma muito negativa para a cidade e para a região. Por isso, nós,
parlamentares, não podemos fechar os olhos e ficar de braços cruzados,
esperando todo o setor siderúrgico fechar porque mais de 50% do
setor siderúrgico daquela cidade já fechou. Nós não podemos deixar
que isso aconteça, pois, se todas as restantes fecharem, vai causar um
desemprego muito grande naquela cidade. Vamos fazer essa audiência
pública, eu quero agradecer aqui aos deputados que se predispuseram
a ir até Açailândia, estamos saindo amanhã, na quinta-feira, dia 18,
para no dia 19 realizarmos essa audiência pública, de 08h30min às
12h, no prédio da Câmara Municipal daquela cidade, com a participação
do prefeito municipal, Juscelino Oliveira, com a participação da Câmara
Municipal, com a participação da sociedade civil organizada, sindicato,
Sifema representando o setor siderúrgico, a Vale, a Suzano e os demais
envolvidos, para nós fazermos um estudo minucioso das razões da
crise. A partir do momento em que tomarmos o conhecimento da causa
dessa crise, nós poderemos traçar ações e medidas para procurar as
soluções junto a todas as esferas de governo, porque é assim que esse
estudo tem que ser feito. Nós temos que procurar as causas para
depois procurarmos as soluções. Estamos, assim, cumprindo a nossa
função de parlamentar. Enquanto estivermos nesta Casa, nós lutaremos
por aquela cidade e não deixaremos que essas mazelas aconteçam sem
explicações, mas esclareceremos de vez o porquê dos comentários de
que a Vale estaria com interesse de vender minério de ferro mais barato
para o Estado do Pará. E isso causaria um enorme prejuízo para o setor
siderúrgico do Estado do Maranhão. Então nós vamos esclarecer por
que um que tem que ser privilegiado e o outro não. Então estamos
convidando a Vale. Já esteve aqui ontem alguns representantes da
mineradora Vale do Rio Doce prestando algumas informações. Mas o
convite para eles prestarem essas informações é para eles prestarem lá
nessa audiência pública, onde nós vamos tratar do assunto, onde terão
vários deputados, onde terá a sociedade civil organizada, onde estarão
as autoridades competentes para que nós possamos colher essas
informações. E com essas informações não deixar que o Maranhão seja
prejudicado, não deixar que o povo do Maranhão seja prejudicado
ainda mais com essa crise do setor siderúrgico, ainda mais com essa
crise que assola o País. Sei que em momentos de crise as empresas se
recolhem, as empresas se retraem, mas nós não podemos, enquanto
parlamentares, enquanto representantes do povo, aceitarmos
explicações só por causa da crise. Nós temos que buscar os motivos
disso e eu tenho certeza que com a participação do Legislativo Estadual,
com a participação da sociedade civil, com a participação do Governo
do Estado, do governo municipal de Açailândia, que é a cidade mais
afetada e onde essa audiência pública vai acontecer, nós encontraremos,
sim, as causas para nós buscarmos as soluções juntos. E o povo daquela
cidade pode ter certeza que nós estaremos brigando. Nós não vamos
deixar que isso aconteça, porque o nosso papel é lutar pela população.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Deus seja louvado, o nome do senhor exaltado. TV Assembleia,
meus irmãos parlamentares, minhas irmãs parlamentares, policiais
militares, minha irmã Erica, seja bem vinda. Que Deus te abençoe.
Saudar a imprensa, meus queridos da Taquigrafia, a Mesa, todos que
nos visitam, o nosso mais cordial bom dia. Queridos, ontem estivemos
na passagem de comando do 9º Batalhão de Polícia Militar do Maranhão.
O ato contou com a presença do Secretário de Segurança Jefferson
Portela, o Comandante Geral Coronel Pereira, Subcomandante Coronel
Aritanã, Pedro Ribeiro e todos do Batalhão que estavam de folgas.
Temos uma participação como parceiro junto ao 9º Batalhão. E quem
comandava até ontem o 9ª Batalhão era o Coronel Honório. O Coronel
Honório fez um excelente serviço junto ao Batalhão, valorizando os
policias, valorizando a qualidade de vida daquele Batalhão. Você chega
ao 9º Batalhão, hoje, para você fazer uma refeição, o local asseado, um
local limpo, de qualidade. E ele foi substituído pelo Tenente-Coronel
Arlan Nascimento. Queremos dizer ao Coronel Honório que ele possa
na sua carreira, porque chegou ao último posto da carreira, ter sucesso,
e ao coronel Arlan, muita sabedoria. O 9º Batalhão, senhores, é
responsável por toda aquela área ali do complexo esportivo Castelão,
Castelinho, Parque Folclórico, Centro da cidade, Madre Deus. Então é
um batalhão que participa de muitas ações festivas, então logo você vê
que não é fácil comandar um batalhão desses. Mas parabéns a todos os
colegas e quero dizer que ambos, tanto o que saía, coronel Honório,
quanto o que entrava, coronel Warlan, disseram que o sucesso do seu
comando deve-se aos seus comandados. Portanto, a todas os praças e
oficiais do 9º Batalhão, parabéns. O deputado Cabo Campos continua
sendo parceiro. Obrigado a todos que estiveram lá. Quero agradecer a
todos que estiveram lá na pessoa do P. Campos, irmão de farda, irmão
de barra do A92, aos praças, ao capitão Ferreira, ao tenente Afonso e
a todos os oficiais. Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Registro a presença do senhor Assis Ramos,
prefeito da cidade de Imperatriz. Seja muito bem-vindo, prefeito.
Deputado Júnior por cinco minutos, sem apartes. Registro também,
antes do deputado Junior Verde iniciar, a presença do vereador de São
Luís, Estevão Aragão. Seja bem-vindo, vereador.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimos Senhores
e Senhoras Deputados, imprensa, galeria, a todos que nos acompanham
em todo o Estado do Maranhão, bom dia e que Deus nos abençoe.
Senhor Presidente, só para destacar que ainda há pouco eu tive a
oportunidade mais uma vez de participar de uma reunião na Sala de
Comissões desta Casa. Dessa vez discutindo um tema que é
fundamental. E nós já havíamos iniciado esse trabalho que é relacionado
aos limites territoriais envolvendo os municípios da Região
Metropolitana, São Luís, Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. Quatro
municípios que precisam resolver uma problemática que é muito antiga
e que, infelizmente, vem prejudicando a população do entorno entre
esses municípios que vivem às margens, nos limites territoriais entre
esses municípios. E recebemos ali, aqui com a presidência do nobre
Deputado Bira do Pindaré. Parabenizar sua condução dos trabalhos,
até porque houve avanços com relação a essas perspectivas. Primeiro,
a questão desde a homologação de um acordo judicial, apaziguando um
conflito jurídico envolvendo principalmente Paço do Lumiar que falava
da questão de áreas, reclamava a questão pertinente a algumas áreas. E
o IBGE junto com o IMESC, junto com todos os prefeitos municipais,
os representantes das prefeituras e o poder, também, Judiciário, enfim,
houve a homologação de um acordo, um pré-acordo, que foi um avanço,
significou um avanço. Como também a questão da definição entre os
limites, algumas alterações bem, eu diria sutis com relação ao que foi
feito no Censo de 2010, alguns ajustes necessários para consolidar
esses limites. E aqui eu vou dizer o que é correto dessa iniciativa que é
a consolidação. Não se trata, e aqui é bom que fique bem claro, e aqui
eu quero corroborar com o Deputado Bira, com todos os deputados
que ali estiveram. O Deputado Adriano Sarney conduziu também a
Comissão de Assuntos Municipais desta Casa e que não se trata de
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alteração de limites, trata-se de consolidar limites que já foram
devidamente exauridos com relação aos diálogos, às interações, às
homologações de acordos entre os municípios e os resultados estão
acontecendo, que é justamente a iniciativa que nasce da Comissão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Júnior Verde. Senhores deputados,
queria alertá-los que há um orador na Tribuna.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Muito obrigado,
Senhor Presidente! Então, essa consolidação é necessária, é essencial
para que nós possamos resolver, de uma vez por todas, a questão dos
limites entre esses municípios e, claro, agora já com o estudo feito,
com a parceria entre os municípios e, claro, também com a participação
do Poder Judiciário, nós teremos, até que enfim, a homologação desse
conjunto de esforços, por meio de uma iniciativa de Projeto de Lei
desta Casa que aqui eu, de pronto, já me coloco à disposição, o
Deputado Bira do Pindaré que já está formalizando as devidas
referências cartográficas para transformá-las em projetos de lei, nós
temos inclusive um projeto tramitando nesta Casa com relação à
alteração dos limites entre São Luís e São José de Ribamar e eu queria
pedir até que fosse incorporado nosso projeto, Deputado Bira, já
estou à disposição para incorporar esse projeto, até porque o projeto
de Vossa Excelência é um projeto maior, a condução realmente hoje vai
permitir que nós possamos resolver não só o problema entre São Luís
e São José de Ribamar, mas um problema entre todos os municípios da
região Metropolitana: Raposa, Paço do Lumiar, São Luís e São José de
Ribamar. Então é um projeto grandioso, inclusive já peço aqui o apoio
de todos os deputados, que é muito importante todos nós
subscrevermos, todos nós apoiarmos essa iniciativa, quem vai ganhar
é a população, a população ganha com, até que enfim, a aprovação
deste projeto desta Casa, por quê? Porque nós vamos resolver
problemáticas pertinentes aos serviços essenciais que envolvem hoje
os limites entre esses municípios, digo isso por quê? Porque em grande
parte, senão em todas as partes envolvendo os limites, há problemáticas,
desde a coleta do lixo a infraestrutura de bairros completos que vivem
ali no entorno dos limites. Isso é notório, por muito tempo, a população
já protestou, já reivindicou, já veio a esta Casa, já houve audiências
públicas nesta Casa, é claro que nós temos que seguir o rito de audiências
públicas. Então, Senhor Presidente, só para concluir, eu quero aqui,
mais uma vez, reiterar a nossa defesa para que nós possamos resolver
um problema tão antigo e, claro, que todos nós, todos os nossos
mandatos se conseguirmos e vamos conseguir com as bênçãos de Deus,
resolver essa problemática, nós estaremos ajudando centenas, milhares
de pessoas que vivem nesses entornos e estaremos fazendo história,
mais uma vez, nesta Casa, a boa história que é poder deixar um legado
para gerações futuras de trabalho, de dedicação que os deputados têm
em defesa dos interesses coletivos. Então, a todos meu muito obrigado
e que Deus continue nos abençoando.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Zé Inácio, por cinco minutos, sem
apartes. Registro também a presença do vice-prefeito de Imperatriz, o
Senhor Alex Rocha, seja bem-vindo.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) – Senhores Deputados, Senhora Deputadas, o que me traz
mais uma vez aqui a esta tribuna é para falar da visita do governador
Flávio Dino ao município de Santa Luzia, visita esta que ocorreu na
última sexta-feira, dia 12, em que na presença da prefeita França, França
do Macaquinho, o Governador anunciou uma série de obras
importantes para o município de Santa Luzia que na verdade vão
mudar a cara da cidade, a qual foi recebida pela prefeita de forma
abandonada. É importante destacar aos senhores deputados que uma
grande multidão, deputado Marco Aurélio, recepcionou e recebeu,
aplaudiu o governador Flávio Dino pelas ações que ele vem
desenvolvendo na região, principalmente pelas ações que já estavam
previamente anunciadas desde o início do ano, quando eu, em companhia

da prefeita, estive no Palácio dos Leões e o governador se comprometeu
com várias ações para o município de Santa Luzia. Entre essas ações,
nós destacamos a revitalização da Praça da Matriz, que é a praça
central, uma das praças mais prestigiadas e visitadas pela população
de Santa Luzia, que vai receber uma revitalização na ordem de quase
dois milhões de reais. Outra ação importante via Iterma foi a entrega de
11 títulos de propriedade aos agricultores familiares daquele município.
Uma das mais importantes ações que vem desenvolvendo o governo
do Estado, porque garante não só a tranquilidade jurídica àqueles que
já detêm a posse da terra, mas o título é um instrumento que garante o
acesso a várias políticas públicas, sobretudo, à política de crédito
junto aos bancos públicos, como é o caso do Banco do Brasil, como é
o caso do Banco do Nordeste, principalmente acesso ao crédito, para
poder fomentar a produção da agricultura familiar naquele município.
É importante também destacar o Mais Asfalto. E o Mais Asfalto já
chegou sendo uma das ações mais importantes que o Município de
Santa Luzia recebe no início da administração da Prefeita França e uma
das ações mais importante do Governo do Estado. E lá o Governador
presenciou o início da implantação de 10 km de asfalto, que vai melhorar
as ruas e avenidas, as ruas e as principais avenidas da cidade de Santa
Luzia. Outra ação importante é a implementação do Núcleo de Educação
Integral naquele município, que vai beneficiar não só a população, os
jovens de Santa Luzia, mas de vários municípios da região. E a Deputada
Francisco Primo, que esteve presente nessa solenidade, presenciou o
quanto a população ficou entusiasmada quando o Governador também
anunciou a implantação do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia
do Maranhão. Deputado Bira, o IEMA, que é uma das grandes ações
do Governo do Estado, será em breve implementado no município de
Santa Luzia, porque já era para ter sido iniciada essa importante obra
desde o ano passado. Infelizmente, a gestão anterior não deu a sua
contrapartida, que era unicamente viabilizar o terreno para que essa
grande obra fosse construída no município de Santa Luzia. A prefeita
França, assim que assumiu, já nos primeiros dias, uma das primeiras
providências que tomou foi adquirir o terreno e doar ao governo do
Estado para que essa importante obra pudesse sair do papel e em
breve se tornar realidade para beneficiar não só a população de Santa
Luzia, mas de toda aquela região. Eu não poderia deixar de falar da
alegria que aquela multidão que recepcionou o governador e demonstrou,
na medida em que o governador se comprometeu em adquirir o hospital
que hoje é um hospital privado, o município paga o aluguel de mais de
R$ 30 mil, deputado Junior Verde, há anos! Há quase 30 anos, o
município de Santa Luzia convive com o hospital que é para ser público,
mas é hospital privado, porque o proprietário, que tem muita força
política e econômica na região, colocava e tirava os prefeitos, e o
compromisso era manter o aluguel do hospital. Então a prefeita França,
como não foi eleita com poder econômico de vários empresários
importantes da cidade ou da região, está livre desse compromisso e
pediu que nós atuássemos junto ao governo do Estado. Por meio desta
Casa, encaminhamos uma indicação ao governador Flávio Dino, ao
secretário de Saúde, Carlos Lula, no sentido de proceder à
desapropriação daquele bem por utilidade pública, para que o hospital
se tornasse um bem público, e o Governador anunciou em seu discurso
que fará a aquisição do hospital, ou pela via da desapropriação, ou
compra, se assim concordar o proprietário, se não concordar, o caminho
é usar a lei, usar a Constituição e garantir que aquele bem que hoje é
particular sirva à população, mas sirva como bem público e o valor que
é pago com aluguel, esse valor se reverta em ações na saúde do município,
como a aquisição de medicamentos e insumos para garantir o bom
funcionamento do Hospital. Nessa perspectiva das mudanças que estão
acontecendo naquela cidade que também nós temos nos empenhado
para que essas ações aconteçam com uma velocidade bem maior que
vinham acontecendo nesses últimos meses. Este é o compromisso não
só nosso não só da Prefeita França como do Governador para que as
ações, em Santa Luzia, sejam, o mais rápido possível, implementadas
e a população de Santa Luzia possa ter uma cidade mais estruturada
para que o povo daquela cidade, sobretudo, na área da saúde, seja bem
servido.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

OTHELINO NETO - Deputada Nina Melo, por cinco minutos, sem
aparte. Registro a presença também do ex-deputado Remi Ribeiro.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO (sem revisão da
oradora) - Bom dia a todos, Senhoras e Senhores Deputados, galeria,
imprensa, servidores da Casa e um bom dia especial a todo o maranhense,
a quem eu devo prestar contas dos meus atos. Estive em São Paulo, me
abastecendo de ideias, buscando informações sobre o modelo de saúde
implantado naquele município pelo atual Prefeito João Doria, que tem
se mostrado muito eficiente, por sinal. E como médica, conheço esse
assunto de perto, bem de perto. São Paulo é a maior cidade brasileira,
com mais de 12 milhões de habitantes, por isso pode sim servir de
exemplo e de espelho para qualquer Estado brasileiro, incluindo o
Maranhão. Fui recebida pelos secretários de Governo, o Senhor Júlio
Semeghini, pelo Doutor Milton médico e idealizador do projeto de
saúde daquele município e pelo Doutor Wilson Pollara, secretário de
Saúde, e é quem efetivamente implantou esse sistema de saúde naquele
município e que vem dando certo, vem dando certo por dedicação e por
determinação em resolver os problemas daquele município. Lá não se
fala em herança maldita, lá se fala em resolver os problemas, e o primeiro
ato da nossa reunião, o primeiro assunto discutido foi justamente o
recebimento de 30 milhões de reais em medicamentos, que o prefeito,
conversando com a classe de empresários da indústria farmacêutica,
conseguiu que eles doassem ao município de São Paulo, porque o
município estava completamente sem condições de comprar esses
medicamentos no início dessa gestão. E foram doados esses 30 milhões
e o problema foi resolvido, porque todos nós sabemos que o processo
licitatório demora no mínimo 120 dias. Então, no primeiro momento,
essa parceria foi importantíssima do governo com a classe de
empresários. Enquanto isso, aqui no Maranhão, nós não observamos
parcerias, o que nós vemos é cobrança de impostos, aumento de
impostos, o que nós vemos é perseguição. O governo atual se mostra
comunista e perseguidor, e nós, maranhenses, não podemos aceitar
isso. Falamos também sobre o Corujão da Saúde implantado naquele
município e que praticamente zerou as filas, em todo o estado de São
Paulo, para a realização de exames como mamografia, ultrassonografia,
tomografia, ressonância magnética e diversos tipos de ultrassonografia.
Isso foi um imbróglio resolvido e importantíssimo para dar mais um
passo na saúde do município. Era esse tipo de modelo que deveria ser
implantado aqui no Maranhão e não o fechamento de clínicas e hospitais
particulares, e não a falta de repasse, que acontece sistematicamente,
ou a diminuição desses repasses aos municípios que funcionam com os
seus hospitais de maneira deficiente, com falta de medicamentos, com
falta de equipamentos ou por faltas de médicos. Esse é o modelo
implantado pelo Maranhão. Em três meses da gestão do prefeito de
São Paulo, João Doria, no setor da saúde, parece ser mais eficiente do
que os quase três anos doa atual Governo do Estado no setor da saúde.
E eu solicito uma audiência com o Secretário de Saúde, o senhor Carlos
Lula, para discutir mais sobre os pontos relevantes que eu discuti
naquela reunião por mais de três horas e que tem muita coisa importante
que deve ser implantada no nosso Estado. Pela atenção, obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Wellington, faltam 50 segundos para
a Ordem do Dia. V. Ex.ª tem aí um minuto para fazer o pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria e imprensa, internautas, e
telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, nosso
mais cordial bom dia! Senhor Presidente, eu sei que vou contar com a
benevolência de V. Ex.ª, mas, vou me ater ao pouco tempo que eu
tenho, e pelo pouco tempo que eu tenho eu vou falar de uma apreensão
que eu trago no coração, que é de problemas nas Prefeituras do Estado
do Maranhão. Ontem tivemos audiência pública, na cidade de Anapurus,
e a instabilidade administrativa que vivem servidores aprovados em
concurso público e hoje nós teremos inclusive uma solenidade nesta
Casa em homenagem ao Ministério Público e nós vamos formalizar ao

Ministério Público para que acompanhe a realização dos concursos
públicos, a contratação, a nomeação dos aprovados nos últimos
concursos públicos pelo interior do Estado, bem como a situação, em
alguns municípios, como é atípico, como é o caso de Anapurus. Ontem,
realizamos uma audiência pública e a atual gestora, atual Prefeita de
Anapurus começou a fazer um certo terrorismo na cidade, primeiro,
dizendo que nós não iríamos realizar audiência pública; segundo
desestruturando a audiência pública e inviabilizando a audiência pública.
Eu quero relatar que a audiência pública não foi realizada pelo Deputado
Wellington, foi realizada pela Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. E nós temos vários encaminhamentos que estaremos
apresentando ao Judiciário, ao Ministério Público, à Câmara Municipal
e à Assembleia Legislativa para que nós tomemos as devidas
providências e acompanhemos a administração. Nós não temos o poder
de interferir na administração pública municipal, nós não temos o
poder de fazer a interferência, a ingerência, nós podemos sim
acompanhar, denunciar e cobrar soluções e foi isso que nós fizemos na
tarde de ontem, uma audiência pública muito proveitosa com mais de
500 pessoas participando da audiência pública, na cidade de Anapurus,
e nós estaremos apresentando os encaminhamentos, as solicitações e
ouvimos a população, nós ouvimos o clamor da população de Anapurus
e que, no presente momento, ressente-se da falta de atenção do poder
público, da malversação do dinheiro público, da má administração do
dinheiro público na cidade de Anapurus. Portanto, estaremos
apresentando essas reivindicações da população daquela cidade,
inclusive contando com o apoio do Ministério Público para que
acompanhe, para que investigue. Nós temos, não só na cidade de
Anapurus, mas denúncias em outras cidades como é o caso de Cururupu.
Estiveram nos procurando, na semana passada, para tratar da mesma
temática, assim como aconteceu na cidade de Barreirinhas que teve o
início de um processo de chamamento dos aprovados no último
concurso, já foram chamados alguns aprovados, estamos acompanhando
esse processo. Também, deputado Bira, com o olhar atento a outras
prefeituras pelo interior do estado, que alguns prefeitos, algumas
prefeitas acham que a prefeitura é quintal, que a prefeitura faz parte do
seu domicílio ou da sua empresa, esquecem que a administração pública
deve ser tratada como coisa pública e deve ser tratada com seriedade e
com muita responsabilidade. Nós estamos acompanhando e faremos aí
a nossa apresentação, todos os encaminhamentos na audiência pública
realizada na cidade de Anapurus na tarde de ontem. No último final de
semana também, na última sexta-feira, estivemos na cidade de Paraibano,
participamos de uma caminhada pela paz e segurança e, ao final da
caminhada, por volta das 18 horas, realizamos uma audiência pública.
A caminhada teve a participação de mais de três mil pessoas na cidade
de Paraibano e, ao final da caminhada, houve uma audiência pública na
qual a população clamou por justiça e segurança. No último final de
semana, um professor foi assassinado na cidade de Paraibano e,
coincidentemente, no dia da caminhada e no dia da audiência, dois
menores foram apreendidos. Durante a apreensão, eles foram ouvidos
e relataram, assumiram a autoria do crime. Então mais uma vez
parabenizar os delegados da região de Passagem Franca, de São João
dos Patos e o delegado João Marcelino, da cidade de Paraibano, pelo
brilhante trabalho realizado na elucidação de mais esse caso naquela
cidade. Parabenizar também o efetivo da Polícia Militar da cidade. Era
o que tinha para o momento, Senhor Presidente.

IV – ORDDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Projeto de Lei Complementar nº 001/2017, de
autoria do Tribunal de Justiça. Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O Projeto de Lei
Complementar 001/2017 vai à sanção. Projeto de Lei nº 109/2017, de
autoria do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (lê). Em
discussão. Em votação. Aprovado. À sanção. Requerimentos à
deliberação do Plenário. Deputado Stênio Rezende, autor do
requerimento que seria apreciado, está ausente e, portanto, fica
transferido para a próxima sessão. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão
Ordinária de 18 de maio de 2017: Requerimento nº 359/2017, de autoria
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do deputado Edilázio Júnior. Comunico aos senhores deputados e às
senhoras deputadas a realização da Sessão Especial em Homenagem
aos 50 anos de Autonomia do Ministério Público do Maranhão, às 11
horas, neste plenário.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) – Senhor Presidente, primeiro quero convidar todos os
deputados desta Casa a participarem dessa Sessão Especial em
Homenagem aos 50 anos de Autonomia do Ministério Público no
Estado do Maranhão, essa instituição que presta relevantes serviços a
nossa sociedade. Segundo, Senhor Presidente, como já é de praxe nesta
Casa e tendo em vista que as sessões iniciam-se às 11 horas da manhã
para que seja feito ou proposto, no caso, um acordo entre os líderes de
blocos da divisão do tempo, para que a gente não tenha atraso no início
da sessão.

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

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Está inscrito o deputado Zé Inácio que permutou
com o deputado Bira do Pindaré, que já me informou que utilizará
apenas dez minutos do Grande Expediente, gentilmente, para facilitar
o cumprimento do horário. Deputado Bira do Pindaré por dez minutos,
com apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, eu queria
inicialmente agradecer ao Deputado Zé Inácio pela consideração de
nos aceitar essa permuta. Ele, que foi candidato a presidente do PT,
tem uma temática importante para trazer a esta Casa, mas a gente está
diante de uma discussão importante que é a questão dos limites
territoriais dos municípios da Ilha de São Luís. Tivemos hoje uma
reunião da Comissão de Assuntos Municipais com a participação de
vários colegas da Casa, Deputado Júnior Verde, Deputado Braide,
Deputado Adriano Sarney. Várias pessoas lá acompanharam e também
os representantes do IBGE e do IMESC. Finalmente eu acho que nós
estamos chegando a um desfecho desta questão. Finalmente nós temos
a chance concreta, real de legalizar a consolidação dos limites territoriais
dos quatro municípios da Ilha. E por que eu digo isso? Inclusive na
segunda-feira nós vamos ter assinatura, a solenidade de assinatura dos
três projetos de lei que abrangem os municípios de São Luís, São José
de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. Estou com os três projetos em
mãos já prontinhos, todos eles fundamentados. E o que é importante é
que este projeto de lei que nós pretendemos assinar na segunda-feira,
às 10h, aqui na Casa, é fruto de um consenso progressivo, é fruto de
um acordo que envolve os quatro gestores da Ilha. Inclusive com
homologação feita na Justiça Federal. Portanto nós temos um avanço
considerável em relação ao entendimento que há em relação a esta
causa. De maneira que nós estamos muito otimistas de que desta vez
nós vamos conseguir resolver essa situação. E por que é importante
resolver a questão dos limites territoriais? Porque se trata de uma
situação que envolve o pertencimento, que envolve a organização dos
municípios, que envolve a gestão dos municípios. Resolver essa questão
dos limites é um beneficio para os gestores, mas é um beneficio,
sobretudo, para o cidadão, porque tem muitos cidadãos da Ilha que
não sabem a que município pertencem. Se ele pertence a São Luís, se a
São José de Ribamar, se a Paço, se a Raposa e gera uma confusão. Hoje
mesmo eu tive relato nesta Casa de pessoas que receberam IPTU de

dois municípios ao mesmo tempo. Então gera uma confusão, sem falar
que ontem eu estava na região do Novo Cohatrac e a população dizendo:
“nós não sabemos a quem reclamar. Nós estamos abandonados! Nós
não temos a quem reclamar, porque nós moramos em São José de
Ribamar, mas a população vota em São Luís e o Prefeito não quer
saber de vir para cá”. Então gera uma situação de profundo desgaste e
de profundo abandono. Eu conheço a Ilha de São Luís como a palma da
minha mão. E posso dizer sem medo de errar, as regiões mais
abandonadas de toda a ilha de São Luís são as regiões das fronteiras,
vamos dizer assim, entre os municípios da Ilha. É só visitar a região do
Parque Vitória, é só visitar a Região do Novo Cohatrac, é só visitar a
Região das Vilas. Todas elas são as mais abandonadas que nós temos
dentro a Ilha de São Luís. E isso é uma situação antiga, é uma situação
que já vem há décadas e, portanto, precisa realmente de uma solução e
de um desfecho. Nesse sentido, nós queremos cumprimentar os quatros
prefeitos dos municípios da Ilha de São Luís, o Prefeito Edivaldo
Holanda Júnior, o Prefeito Luís Fernando, o Prefeito Domingos Dutra
e a Prefeita Talita, porque os quatros se prontificaram a construir esse
consenso, a chegar a um entendimento. O município de Paço do Lumiar
tinha várias ações na justiça federal, Deputado Júnior Verde, e o que
foi feito então? Nos autos desses processos movidos pelo Paço do
Lumiar foi feito um acordo Judicial. Nós já temos aqui esse acordo. Ele
está anexo ao projeto de lei. E esse acordo judicial no qual nós estamos
nos amparando para a elaboração e o encaminhamento desse projeto
tem a assinatura do Juiz Federal Carlos Madeira, da Procuradoria da
República, do IBGE do Paço do Lumiar, de São José de Ribamar, de
São Luís, de Raposa, enfim, do IMESC, de todos aqueles que de
alguma forma estão envolvidos nessa causa. Portanto nós nunca tivemos
um ambiente tão favorável e as condições tão bem estabelecidas para
que essa situação pudesse ser definitivamente resolvida. E na condição
de presidente da Comissão de Assuntos Municipais, eu estou tendo o
cuidado, Deputado Marco Aurélio, de construir esse consenso, de
avançar dentro de um entendimento. Inclusive hoje tivemos a reunião
da Comissão de Assuntos Municipais e eu tive a oportunidade de
anunciar que na assinatura do projeto não terá apenas o meu nome
como autor desses três projetos, terá o nome de todos os membros da
Comissão. E estou convidando também o deputado Junior Verde, que
é autor de um projeto na Casa, o deputado Adriano Sarney que presidiu
a comissão no ano passado e conduziu essa discussão aqui na Casa,
todos eles, para assinarem conosco esse projeto que vai iniciar sua
tramitação a partir da segunda-feira. Quero estender aos demais colegas,
àqueles colegas que consideram essa pauta importante, para que possam
comparecer na segunda-feira, às dez horas, aqui mesmo na Assembleia,
para assinar conosco os três projetos que não vão ter autoria individual,
mas terão autoria coletiva. Nós queremos resolver esta situação e a
participação de cada um dos deputados que têm compromisso com
essa questão é muito importante neste momento. Por isso, deputado
Inácio, eu pedi a oportunidade de falar neste Grande Expediente, para
ter o tempo necessário de discorrer sobre toda a situação. Quero
acrescentar um dado, o cuidado jurídico que nós temos em relação a
isso. Em 2015, esta casa aprovou uma lei que regulamenta a revisão
cartográfica, deputada Francisca, V. Ex.ª que conhece muito bem a
realidade do interior do Maranhão, nós estamos resolvendo agora o
problema da Ilha, mas depois que a gente resolver o da Ilha, nós vamos
ter condição de resolver muitos problemas pelo interior do Maranhão
por meio do consenso e da revisão cartográfica. Veja bem, aqui nós não
estamos fazendo o desmembramento. Aqui nós não estamos fazendo
emancipação, portanto nós não estamos ferindo a Constituição, porque
não vai precisar de plebiscito, não precisa realizar plebiscito. O que
nós vamos fazer são audiências públicas, para que a população tenha
o direito de participar e de opinar, mas não precisa de plebiscito,
porque não se trata nem de desmembramento e nem de emancipação. É
apenas atualização cartográfica. São os ajustes que são feitos na linha
divisória entre os municípios. E a partir daí toda a organização do
município fica facilitada. Você pode ter a lei de bairros, você pode
planejar melhor o município. E o próprio cidadão, a própria justiça
eleitoral vai poder fazer suas campanhas de filiação eleitoral para
garantir que o cidadão seja filiado eleitoralmente no município onde ele
mora. E isso fortalece o município politicamente. Portanto eu considero
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um avanço muito grande. E a participação de todas e de todos os
parlamentares desta Casa é muito bem vindo para garantir força e
garantir a solução desse problema finalmente.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Me concede um aparte?

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Deputado
Marco Aurélio pedindo um aparte.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE - Deputado Bira,
depois do Deputado Marco Aurélio me permita um aparte?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(aparte) - Primeiro, parabenizar a V. Ex.ª pela maneira que tem conduzido
os trabalhos. Foi recentemente empossado na comissão de Assuntos
Municipais de Desenvolvimento Regional. E neste curto intervalo de
tempo já mostrou uma capacidade de agregar em uma pauta que é
urgente, que tantos tentaram e não conseguiram. Os conflitos continuam.
E esses conflitos todo mundo quer na hora de querer o território, mas
na hora de aplicar as políticas públicas, aí todo mundo se nega e joga a
culpa para outro. E V. Ex.ª chama essa responsabilidade. E é uma
maneira que eu elogio bastante a maneira de construir, não tão de forma
egoísta de querer resolver só, mas de dividir as responsabilidades e ao
mesmo tempo somar forças com outros parlamentares que pensam da
mesma forma e que querem também ajudar na pauta. Lá em Imperatriz,
quando vereador, nós tínhamos ideia de modificar uma legislação e
sozinhos não conseguiríamos, pois chamamos a Câmara toda e
conseguimos avançar e foi uma grande conquista. Essa maneira que V.
Exa. eu elogio bastante e tenho certeza que dará grandes resultados
para o Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Deputado
Marco Aurélio, não tenha dúvida que V. Exa., que é um deputado muito
atuante na região tocantina, vai constatar que, após esse feito, nós
vamos conseguir avançar também nos municípios. E V. Exa. mesmo
deverá ser procurado pelos prefeitos, os moradores, os cidadãos para
que resolva situações semelhantes em suas regiões. E desde já me
coloco à disposição como presidente da Comissão de Assuntos
Municipais para a gente trabalhar esses consensos e a solução desses
impasses em relação a limites territoriais nos municípios do Estado do
Maranhão. Deputado Júnior Verde com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (aparte) –
Deputado Bira, primeiro parabenizar V. Exa. pela condução dos
trabalhos. Houve avanços significativos e há de se fazer esse registro.
V. Exa. está conduzindo de forma realmente a resolver essa problemática.
Inclusive, como V. Exa. está compartilhando conosco coautoria desse
projeto, dizer da nossa honra, da satisfação em poder subscrever junto
com V. Exa. esse projeto. Porque essa iniciativa vai fortalecer o povo
do Maranhão. Fortalece de forma muito especial a região metropolitana,
porque a princípio nós estamos trabalhando na região metropolitana.
Mas esse problema envolve vários municípios nós sabemos disso.
Então esta Casa vai dar um grande salto com relação a uma iniciativa
que vai fortalecer não só a consolidação desses limites, mas também o
entendimento dos serviços que devem ser prestados. Como V. Exa.
destacou, a população não sabia a quem reclamar. Hoje, com esse
projeto, a população vai saber onde pertence, a quem pertence, e,
claro, a quem deve buscar os serviços necessários para a sua qualidade
de vida no entorno dessas regiões entre limites territoriais envolvendo
esses municípios. Então, eu quero me colocar à disposição desta
Comissão, como já tenho feito, somos entusiastas, já conduzimos as
reuniões, o grupo de trabalho que foi solicitado aqui nesta Casa, para
justamente resolver o problema dos limites e V. Ex.ª com a continuidade
dos trabalhos tem realmente demonstrado que, dessa vez, nós vamos
sim dar uma resposta que devemos dar à população ludovicence, de
Ribamar, de Paço do Lumiar e Raposa, consolidando os limites e assim
resolvendo uma problemática tão antiga e que esta Casa faz história,
mais uma vez, ao buscar o apaziguamento desses conflitos direcionando

seus esforços com essas iniciativas de lei que, claro, inclusive já
devidamente acolhida pelos prefeitos municipais e também, claro, no
entendimento do Judiciário, do apaziguamento de conflitos que já fizeram
parte do histórico da questão dos limites que estão sendo resolvidos.
Então, parabéns pela condução e, mais uma vez, reitero a nossa
disposição e também a nossa irmandade nessa conjuntura de esforços
para resolvermos essa problemática, muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Muito
bem, obrigado, Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Deputado, V. Ex.ª
me permite um aparte?

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Vou
conceder, deputado Zé Inácio. V. Ex.ª teve uma participação importante,
é autor de um projeto que tramita aqui na Casa e V. Ex.ª, de maneira
alguma, poderia ficar de fora da coautoria desses projetos que são
importantes para a história dos quatro municípios da Ilha, isso aqui é
um passo fundamental, histórico e que, certamente, vai agregar muito
na organização e na solução de muitos problemas hoje vividos na Ilha
de São Luís.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Bira. V. Ex.ª me permite um aparte?

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Deputado
Wellington, antes, porém, Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (aparte) – Deputado
Bira, serei bem breve, mas não poderia deixar de parabenizá-lo por
essa iniciativa e principalmente pela sua postura de compartilhar uma
importante iniciativa que visa discutir os limites da Ilha, algo que se
discute há anos, mas até o momento nós não encontramos ainda uma
solução. Eu acho que esse seu encaminhamento, inclusive se colocando
a fazer isso de forma compartilhada com outros parlamentares, vai
reforçar essa ação tão importante, mas eu também gostaria de destacar
e ao mesmo tempo solicitar apoio à Comissão de Assuntos Econômicos
e Municipais para que a gente possa colocar na pauta da agenda dessa
comissão a discussão do bilhete único metropolitano. Foi um projeto
de lei de nossa iniciativa aprovado ainda em 2015 e que requer um
maior debate envolvendo não só a população, mas, sobretudo, os
prefeitos desses quatros municípios que compõem a Ilha, portanto, de
São Luís, Paço do Lumiar, Raposa e Ribamar, como também as câmaras
municipais desses municípios, para se adequar a esse projeto de lei
por iniciativa municipal, se somando a essa lei que é de âmbito estadual,
aprovada aqui nesta Casa, para fazer valer o bilhete único na região
metropolitana. Uma vez que a experiência que já está sendo
implementada aqui em São Luís foi muito bem aceita pela população
ludovicense, nós precisamos levar esse debate para efetivar essa ação
importante que dá uma garantia de transporte de forma que todos os
moradores, os estudantes, os trabalhadores desses quatro municípios
possam de forma integrada usar o único bilhete para poderem se
transportar, sobretudo para as escolas e locais de trabalho. Eu gostaria
de contar também com o seu apoio como presidente dessa importante
comissão que tratar dos assuntos municipais.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Muito
obrigado, Deputado Inácio, e pode contar com o nosso apoio. Quero
ter acesso tão logo seja possível ao projeto de V. Exa. para a gente dar
agilidade, estabelecer o debate  que é necessário. V. Exa. traz um tema
para demonstrar a envergadura desta comissão. Nós estabelecemos
como meta para 2017 a questão dos limites territoriais da Ilha e a
questão da implantação da Região Metropolitana. E dentro da
implantação da Região Metropolitana vários temas são comuns aos
municípios. E V. Exa.  traz  o que é mais destacado que é o da mobilidade
urbana. Quando V. Exa. fala de bilhete único, V.Exa. está falando de
mobilidade urbana. E nós já recebemos aqui pessoas, trabalhadores do
transporte alternativo. Amanhã receberemos os taxistas que querem
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discutir o serviço de táxi na Região Metropolitana. E, assim, nós
estamos avançando em todos os temas conforme a demanda real da
sociedade, procurando contribuir com o poder público, com o Executivo,
a fim de solucionar esse problema, tanto no âmbito do Estado, quanto
também no âmbito dos municípios. Mas a ideia de V. Exa. é bastante
pertinente e me comprometo a dar celeridade nesse debate no âmbito
da Comissão de Assuntos Municipais. Deputado Wellington com a
palavra.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado, antes do Deputado Wellington
começar, eu vou só pedir a V. Exa. que já parta para a conclusão porque
já  superam oito minutos do nosso tempo combinado.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Deputado,
eu peço perdão aí de ultrapassar o tempo programado, mas nós vamos
concluir tão logo há de conceder esse aparte ao Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(aparte) - Deputado Othelino, muito obrigado. Deputado Bira, como o
tempo está exíguo, só para parabenizá-lo pela defesa do trabalho à
frente da Comissão de Assuntos Municipais. E é uma temática que
tem sido discutida nos últimos dois anos, quando o Deputado Júnior
Verde era presidente no ano passado. É uma temática da legislatura
passada que V. Ex.ª também já travava nessa Casa, um clamor da
sociedade, um clamor da população. Não atinge a população dos quatros
municípios, mas atingi uma boa parcela da população que está nesses
limites. Nós conhecemos essa realidade, os serviços públicos não
chegam com eficiência nesses locais. É uma temática de suma
importância e eu quero somar a minha voz como temos feitos nos
debates, somar a minha voz para assinatura do projeto também na
próxima segunda-feira. E mais uma vez parabenizar a V. Ex.ª pela
sensibilidade e tamanha importância do projeto para a região
Metropolitana.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Muito
bem, Deputado Wellington, eu convido também V. Ex.ª a participar da
sessão de solenidade de assinatura dos projetos de lei na próxima
segunda-feira, às 10h. Convite que é extensivo a todos os colegas
parlamentares desta Casa. Para demonstrar a relevância do tema, Senhor
Presidente, ontem eu estava em uma reunião, uma audiência popular
na região do Novo Cohatrac, uma iniciativa nossa de participação
junto à comunidade. Lá recebi um bilhete, bilhetes comuns que nós que
exercemos mandato, costumamos receber, mas esse aqui me chamou
atenção, porque ele diz assim: Deputado Bira, eu gostaria que o senhor
colocasse em pauta na Assembleia o assunto sobre o limite entre São
Luís e São José de Ribamar, porque no Cohabiano 2, nós não sabemos
a quem pertencemos. Esse é o problema: o cidadão não sabe a quem
pertence, a qual município pertence. Ele não sabe aquém reclamar. Ele
não sabe a quem se dirigir. Ele se sente abandonado. E é isso que nós
estamos tentando resolver com esta medida importante e histórica de
revisão dos limites territoriais, consolidação dos limites territoriais
dos municípios da Ilha de São Luís. Senhor Presidente, muito obrigado.
Obrigado a todos pela atenção, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Eu solicito aos líderes - faltam dois minutos
para o horário de iniciar a Sessão Especial - que nós, que aqueles que
ainda quiserem usar o tempo dos Blocos utilizem apenas cinco minutos,
para que nós não passemos muito do tempo e não deixemos nossos
convidados muito tempo esperando. Eu pediria que usasse cada Bloco
cinco minutos. E já chamo o Deputado César Pires pelo DEM, por
cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Senhor Presidente,
pela Ordem, rapidinho.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – A Deputada
Andréa vai falar pela liderança da Oposição. E eu pediria a V. Ex.ª três
minutos pelo tempo dos Blocos da Oposição, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Tudo bem, Deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos nós. Senhor Presidente, galeria,
imprensa, senhores servidores. Presidente, apenas para recordar, nós
somos o gestor da Frente Parlamentar em Defesa do Defensor Público
e que se não bastasse o dia nacional do Defensor Público, que vai ser
festejado aqui nessa Casa, eu quero prestar também o meu
reconhecimento aos Defensores Públicos senhores Alex Magalhães e
Rafael Santos lá de Lago da Pedra, que demonstraram uma capacidade
técnica, uma habilidade, sobretudo um profissionalismo raramente visto
quando foram acionados por uma família daquela cidade para interceder
junto ao Itamaraty, em defesa da cidadania do senhor Raimundo Silva.
O senhor Raimundo Silva estava na Guiana Francesa, desamparado,
assistiu de perto à morte de um colega que saiu daqui do Maranhão
também para ir com ele, entrou em um processo de depressão,
conduzido a um hospital, foi alegado depois por município onde estava
de que, ao sair dali com o passaporte vencido, teria ainda que recolher
um quantitativo aos cofres daquela nação. A mãe pobre, pai pobre,
família pobre, o poder político nosso nada fez para ajudar. Quando eu
digo político, na esfera dos municípios. Eles entraram em contato com
o Itamaraty e, para surpresa daquela família, numa agilidade sem
precedente na história jurídica e das relações internacionais, conseguiram
em menos de 48 horas repatriar o senhor Raimundo Silva. Pedi na
verdade ao Werther, defensor público geral do Estado, que queria prestar
esse reconhecimento público a esses dois cidadãos, que de forma a dar
exemplo a quantos tantos têm se habilitado no poder público, não
viraram as costas à necessidade, sobretudo, ao seu papel e trouxeram
de volta o senhor Raimundo Silva. Não quero eclipsar de maneira
nenhuma aqui a responsabilidade da Defensoria Pública, mas também
não posso deixar de reconhecer se é obrigação ou não, que seja, mas
que devemos reconhecer em vida e devemos exaltar, também devemos
assim fazê-lo. Quero, portanto, Werther, dizer que os caminhos que
vocês traçou como defensor geral estão sendo cumpridos. Continue
assim, continue a apostar na seriedade do órgão, na necessidade do
órgão e, sobretudo, de que não há cidadania sem que possa ser dado
também a um suposto cidadão um direito de defesa, aí então torná-lo
um cidadão de direito de fato. Registro, portanto, Senhor Presidente, o
meu reconhecimento aos defensores públicos e volto a frisar, senhores
Alex Magalhães e Rafael Santos, recebi também por dever de justiça a
provocação da ex-deputada e ex-prefeita, Maura Jorge, que também
ficou extremamente feliz e naquela importância disse assim: “César, se
um dia eu chegar a ser governadora, fique certo de que irei aumentar a
vaga dos defensores públicos”. Tanto a você, Werther, como a Maura,
como aos defensores públicos fica aqui o meu registro de solidariedade
a esse organismo interessante que se torna cada vez mais forte pelas
mãos dos defensores públicos, que são capazes e dignos de corresponder
às expectativas de toda uma sociedade maranhense. Parabéns aos
defensores públicos do meu estado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Bloco Unidos pelo Maranhão.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputada Francisca? Só um instante, deputada
Andréa.
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A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO – Declino,

Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Declina. Pela Liderança, deputada Andréa
Murad, por cinco minutos sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
cumprimento a galeria, imprensa. Eu não podia deixar de responder o
ofício enviado pelo secretário Felipe Camarão para esta Assembleia.
Eu que fiz um oficio para o secretário solicitando várias e várias
informações, porque no ofício dele ele não respondeu basicamente
nada do que eu perguntei. No meu ofício, eu perguntei e pedi que o
secretário me enviasse, deputado Edilázio, o nome das unidades
escolares reformadas, endereço completo de cada escola, apontando
quais foram as obras de reforma efetuadas em cada escola, quais escolas
foram completamente reconstruídas com nome e endereço e origem do
recurso das obras de reforma. Aí vamos falar sobre este oficio do
secretário Felipe Camarão. Impossível também começar sem falar sobre
o que originou esse pedido de informações feito por mim. O governo
do Estado fez uma propaganda produzida e veiculada, deputado Rogério
Cafeteira, com recursos públicos e, a partir do momento que ela é
veiculada com recursos públicos do Estado, ela tem que ser verdadeira.
E o que diz, deputada Francisca, nesta propaganda? Nós somos as
novas escolas, aí tem lá a frase: 574 novas escolas. No outro filme, ele
diz que são 574 escolas reformadas, aí já não são mais novas escolas,
aí já são escolas reconstruídas como nas anteriores. Mas o governo,
não é que o secretário tenha mentido não, o secretário não está mentindo
no ofício dele não, quem está mentindo é o governo ao dizer que
construiu 574 novas escolas. Mesmo se tivessem sido reformadas,
deputado Rogério, reconstruídas, a soma não bate, não chega nem
perto. Mas vamos pelo ofício do secretário. Ele começa dizendo:
construção de escolas de ensino médio. Aí ele vai e diz um resumo. Do
que eu vi aqui o resumo qual é? Dez escolas foram construídas, 64
reconstruídas, nove construídas na substituição nos municípios que
não é do Estado, mas que ele tem um programa exclusivo para substituir
as escolas de taipa. Deputado Rogério ele disse que ele ia... Isso é
muito chocante para mim. Ele disse que ia mudar a realidade do
Maranhão em relação às escolas de taipa. Não foi isso que o Governador
disse? Sabe quantas escolas de taipa em dois anos de Governo? Nove.
Sabe quantos municípios dos 217? Seis. Quem diz não sou eu, é o
próprio Secretário. Depois o próprio secretário diz: apenas 83 escolas
reconstruídas e reformadas. Estando, segundo ele, 26 escolas em
andamento, uma em reconstrução e andamento, 105 escolas em
construção e andamento, dessas de taipa. A rede pública do Estado
tem mais de mil escolas estaduais, com um total de alunos de 730 mil.
E aí eu não posso, dois minutos, Senhor Presidente, eu não posso levar
em consideração que troca de trinco, manutenção de ar condicionado,
que é feito com caixa escolar, ele considere como reforma e reconstrução.
Ele não considerou, o Secretário Felipe não considerou, tanto que eu
estou falando de acordo com o ofício dele. Então eu vou deixar aqui
esses documentos que ele mesmo passou também anexado ao ofício
dele, mas eu vou ficar com o ofício dele, com o que ele assinou. Esses
aqui eu vou deixar de lado, porque estão piores ainda. Mas aí o que o
Secretário Felipe diz? Ele começa a falar das dificuldades. E eu vou ler
o que ele disse. A primeira dificuldade de se manter as escolas, Deputado
Rogério, a primeira dificuldade é de ordem cultural. Os serviços
executados não demoram muito a sofrer com a depredação, não demoram
muito a sofrer com a depredação por parte da comunidade. O que me
leva a crer que ele está chamando o povo de ignorante, o povo como
que tivesse na idade da pedra, como se o povo fosse responsável
agora, Deputado Edilázio, pela lapidação, pela depredação, melhor
dizendo, do patrimônio público. E aí eu entro num parêntese, Deputado
Rogério, o ex-secretário Ricardo Murad entregou para o Governador
Flávio Dino os hospitais brilhando, brilhando, tudo funcionando, tudo
bonito, lindo. Aqui o Governo critica o povo pela depredação. Ele não
consegue manter. Ele é incompetente e eles culpam as pessoas. Aqui
ele está culpando quem? Ele está culpando os jovens, as crianças, os

pais que não educam os seus filhos, os professores que não conseguem
conter as crianças, uma série de coisas. Vamos mais para frente. É
hilário esse ofício, é ótimo falar sobre ele: Deste modo, algumas escolas
que passaram por serviços de revitalização, reforma e reconstrução
e, após poucos meses, já se encontram com problemas demandando
do Estado a ação para corrigir o dano causado. Ou seja, ele já está
justificando que, se alguém for averiguar a escola que ele reformou,
reconstruiu, vai ver que está depredada, vai ver que não tem nada
funcionando, aí ele está colocando a culpa nas pessoas. Trata-se de um
problema cultural, estamos lidando com jovens em formação que
precisam de uma ação adequada de formação. Ou seja, que loucura é
essa, deputado Rogério? Que absurdo é esse? Ninguém prestou atenção
nesse ofício aqui, não? A incompetência do governo agora é culpa do
povo?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputada Andréa, conclua, por gentileza. V.
Ex.ª já passou quatro minutos do tempo.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Uma
segunda dificuldade se dá pelo acesso de material e mão de obra para
a execução dos serviços. Meu Deus do Céu! Todos os hospitais do
Estado, muito mais complexos, deputado Rogério, de serem
construídos, foram com a mão de obra do maranhense, valorizados
pelo ex-secretário Ricardo Murad, agora é difícil encontrar mão de
obra para reformar escolas. Outra dificuldade enfrentada é o estado
físico atual encontrado na grande maioria das escolas que, durante
décadas, não passaram por serviços estruturais. Inclusive teve vários
e vários secretários como Deputado César Pires, ex-deputado Gastão
Vieira, fora os governadores: Zé Reinaldo... É uma coisa que não dá
para entender, ou seja, nenhuma escola teve reforma. Aí ele continua.
Um exemplo disso é que durante a execução dos serviços em muitas
dessas unidades escolares vai surgindo a necessidade de outros
serviços de modo há demandar mais tempo na execução. Ou seja, ele
não providenciou um levantamento técnico, um projeto. Ele não
providenciou um levantamento técnico, um projeto Deputado Francisca,
porque ele diz que no meio da obra, Deputado César Pires, no meio da
obra aparecem situações que ele tem que resolver. Mas o mais cômico
do ofício está por vir. Ele coloca agora, quer jogar agora para a
Assembleia ser responsável agora pela falência que é o programa do
Governo Flávio Dino, porque eles mesmos assumem que o programa
é uma falência, que o programa não presta, que o programa não funciona.
574 escolas não existem como eu já dei números aqui, porque no total
não chegam nem a 200, não chegam nem a 150. Aí ele diz assim. A esse
respeito aproveitamos a oportunidade para sugerir a criação de uma
frente parlamentar para promover a conservação das escolas. Eu
não acredito nisso. Nós temos que fazer realmente a criação de uma
frente parlamentar para fiscalizar essas escolas e ver a manutenção
delas, isso é surreal, para promover a conservação. Deputado Max
Barros, isso é responsabilidade do secretário...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputada Andréa, por gentileza, conclua.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD - É até
engraçado, mas eu queria sugerir o nome do deputado César Pires e do
deputado Wellington como presidente dessa comissão para a
conservação das escolas, talvez dê uma boa ajuda para o secretário que
realmente tenta responder o que não existe. É complicado realmente a
função de ter que responder o que o governo não faz. O governo
anuncia 574 novas escolas, mas não tem como dá os dados, porque são
coisas inexistentes. Eu também solicitei junto à Sinfra, ao secretário
Clayton Noleto, todas as informações e aí nós vamos ver porque isso
de fato é uma vergonha e mais vergonhoso ainda é este ofício. Obrigada
a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Bloco Parlamentar Independente. Declina. Bloco
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Parlamentar de Oposição. Deputado Sousa Neto, por três minutos
com apartes.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, membros da Mesa, senhoras deputadas e
senhores deputados, amigos da imprensa, galeria, telespectadores da
TV Assembleia, amigos internautas e quem assiste pelo aplicativo,
porque agora tem pelo celular. Ainda agora estava no plenário o ex-
senador Remi Ribeiro, nosso prefeito de Imperatriz, o senhor Assis
Ramos e também o vice Alex, que veio a Casa nos honrar com essa
visita ilustre e fazer a mensagem bíblica do Pastor Otoniel: “A ti, ó
Senhor, pertence a justiça, mas a nós, a confusão de rosto, como hoje
se vê. Ao Senhor, nosso Deus, pertencem a misericórdia, e o perdão”.
Profeta Daniel. A leitura bíblica do nosso pastor Otoniel. Muito
obrigado, pastor. Senhor Presidente, eu volto mais uma vez a esta
tribuna, porque não podemos nos calar diante de tamanha máfia do
PCdoB que está sugando os cofres públicos e os bolsos dos
maranhenses. O seletivo da saúde que, segundo a propaganda do
governo, foi o maior dos últimos anos, pois são oito mil vagas, segundo
o próprio contrato da Funcab que eu já denunciei aqui várias vezes,
mas ninguém nunca se pronunciou, receberia em sua conta bancária o
valor integral das inscrições. Esse aqui é o Diário Oficial do Governo
do Estado do Maranhão de 11 de janeiro de 2016. Diz o Diário: “A
contratada receberá pelos serviços prestados os valores referentes às
taxas de inscrição dos candidatos de forma integral. Prazo: A vigência
do presente contrato será de 12 meses a partir da data da assinatura”.
Só para vocês terem uma ideia disso, foram cobrados 40 quarenta reais
para quem fazia ensino médio e 80 reais para ensino superior, foram
96 mil inscritos, portanto, Funcab embolsou aproximadamente cinco
milhões de reais, maior absurdo que eu já vi, mas até agora ninguém
disse nada, estão se calando, mas eu vou dar mais uma mostra aqui do
que o governo faz com os camaradas. Eu vou solicitar ao governo do
Estado um relatório da prestação de contas e os pagamentos de todos
os contratos feitos com a Funcab e o Ibade. Eu aproveito que hoje vai
ter uma homenagem para o Ministério Público e quero parabenizá-los
e pedir para dar celeridade a essas denúncias que eu tenho feito e ver
que a portaria do Ministério Público, que eu vou ler agora aqui, a
Portaria nº 10/17: “O Ministério Público do Estado do Maranhão, por
intermédio da 28ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa do
Patrimônio Público e Probidade Administrativa, no uso de suas
atribuições legais, considerando a representação formulada por Daniel
Dias Gabriel e outros, relata supostas irregularidades concernentes ao
tema da redação do concurso público”, ou seja, já tem uma portaria do
Ministério Público que recebeu uma denúncia de uma pessoa que fez o
concurso. Eu queria mais uma vez mostrar a vocês a ligação dos
camaradas com esse contrato. Aqui existe uma pessoa que mora em
Pernambuco, deputado Edilázio Junior, um camarada comunista que
mora em Pernambuco, filiado ao PCdoB desde 1983, deputado Marco
Aurélio, V. Ex.ª que é comunista também ou neocomunista, mas está
aqui, talvez V. Ex.ª conheça, ele foi nomeado, ele não mora aqui, ele
mora em Pernambuco, aqui está o Diário Oficial, nomear Alexandre
Hanois Falbo para cargo em comissão de Assessor Técnico, símbolo
DAS 3, da Secretaria de Estado de Saúde, devendo ser considerada a
partir de 1º de setembro de 2016. Palácio dos Leões e tal. Quem é esse
senhor? Ele é um dos beneficiados da Funcab que trabalha na fundação
pelo governo comunista que foi contratado por dispensa de licitação,
mas eu quero dizer a vocês que isso aqui é mais um caso, porque a
Funcab também tem ligação com o ex-ministro Orlando Silva. Por que
eu digo isso? Porque dispensa de licitação, pela lei que o deputado
Edilázio conhece muito bem conhece, para haver licitação por dispensa,
a primeira coisa é idoneidade, não ter nenhum processo para poder se
chamar, para poder trabalhar, deputado Eduardo. Porém, a Funcab foi
contratada por dispensa de licitação, uma empresa de Niterói, no Rio
de Janeiro, foi contratada depois de inúmeros processos, em vários
Estados que tem pelo Ministério Público, pelo Ministério Público
Federal, pela Policia Federal, pela Polícia Civil, em oito Estados da
Federação, são eles, eu vou tentar achá-los aqui, que são tantos Estados,
está aqui: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Acre, Goiás,
Tocantins, Rondônia, Bahia. Como é que uma empresa dessas, pelo

amor de Deus, o Governador Flávio Dino, contrata por dispensa de
licitação, sabendo de uma empresa dessa suja, vem fazer os concursos...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Sousa Neto, conclua, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Já vou concluir,
Presidente, muito obrigado, pela sua gentileza. Vem fazer concurso
público e seletivo, aqui no Estado do Maranhão. É só para vocês
verem como é o estilo de Governo do comunista, camaradagem. Não
querem saber da questão da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade. Não querem. Para eles tem que ser do PCdoB para poder
se beneficiar e essas empresas, eu denunciei semana passada, estou
mostrando mais um caso aqui de um senhor que mora em Pernambuco,
que é filiado ao PCdoB e tem um cargo na Secretaria de Saúde e não
pisa lá. É só para poder mostrar e, mais uma vez, denunciar e aproveitar
que o Ministério Público hoje se faz presente nesta Casa, que eu
respeito e é o guardião da nossa Constituição para poder olhar para
esse caso, porque depois da Funcab, Deputada Andréa, o diretor da
Funcab abriu a própria empresa, fechou a Funcab e ninguém mais tem
contato, agora só se tem com a Ebade, que é uma empresa própria dele
que já foi contratada pelo Governador Flávio Dino e que agora já fez o
seletivo da saúde. É só isso, meu Presidente, muito obrigado pela
benevolência, um abraço.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente, só
gostaria de registrar a presença nesta Casa de uma pessoa que marcou
época na Assembleia Legislativa e que muito honrou este Poder, a
Deputada Helena Heluy. Gostaria que fosse registrada a presença da
Deputada Helena Heluy.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Max, farei o registro com maior prazer
muito bem feito por V. Exa., seja muito bem-vinda a nossa Casa,
Deputada Helena Heluy. Deputado Edilázio, V. Exa.  utilizará o tempo
do Partido Verde? Deputado Edilázio, por seis minutos, com apartes e
eu queria antes de V. Exa. começar,  lembrar aos senhores deputados e
senhoras deputadas que já vai começar, logo o pronunciamento do
Deputado Edilázio, a Sessão Especial em homenagem ao Ministério
Público, quero convidá-los para participar e apelar ao Deputado
Edilázio que seja breve em seu pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Serei breve, Senhor Presidente. Bom dia a todos. Senhor
Presidente, existe o governo da lorota, o governo da mentira e o governo
comunista do Maranhão, o Governo Flávio Dino, esse bate em qualquer
um. Como a Deputada Andréa Murad acabou de salientar ali, nosso
amigo, meu amigo Felipe Camarão, veio até aqui a esta Casa dar uma
lição moral também para gente, em parte, porque rejeitou aqui o
requerimento de simples informação ao Governador e ele veio até aqui
trazer as informações, mas, pasmem, ia trazer as informações, Deputada
Andréa Murad, de forma... O ofício que ele trouxe, como V. Ex.ª bem
tratou, fala a verdade, mentira é a propaganda. Agora, ele vem querer
ser diferente, trouxe aqui um calhamaço de papel aqui para gente para
dizer que das 574 escolas que ele disse terem sido reformadas, 523
foram intervenções. De 574 escolas, 523 foram intervenções. O que é
intervenção? É trocar um trinco, é uma goteira que houve, um ralo que
entupiu. É óbvio que nesse período todas as escolas do Estado vão
passar por alguma intervenção, mas aí a Deputada já tratou muito bem
deste assunto, inclusive falando das Escolas Dignas, que é o grande
projeto que o Governador vende Maranhão afora, até hoje só foram
feitas 9 escolas, 9 escolas só foram construídas no Governo Flávio
Dino. Mas, Presidente, eu quero tratar da outra mentira, quando eu
digo que é o Governo da mentira, ele se supera, o Deputado Marco
Aurélio que está aqui, deputado que eu tenho um grande apreço e que
veio aqui a esta tribuna apenas externar o que foi vendido realmente na
imprensa, lá em Imperatriz. Eu vou ler, Deputada Andréa Murad, V.
Ex.ª que sabe muito bem da área de saúde, o que uma nota que foi
veiculada, foi passada para os profissionais da imprensa, de uma



QUINTA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2017                                                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA14
entrevista coletiva que o Secretário Lula daria e deu no dia 11 de maio,
às 09h30, na Câmara municipal de Imperatriz, e o que fala a nota? Que
ele, o Secretário ia até lá, pá-pá-pá e que, na ocasião, o Secretário de
Estado Carlos Lula anunciará à imprensa as medidas definidas pela
gestão estadual para a manutenção dos serviços nos equipamentos de
saúde do município. Entre as medidas prioritárias estão o aporte
financeiro de quinhentos mil para a compra de medicamentos e insumos
para as unidades municipais da cidade. Isso, lá em Imperatriz. Aí vem
a mentira, a mentira novamente, Deputada Andréa Murad. O que o
secretário Lula foi lá fazer, não foi cumprir mais do que a obrigação da
Portaria nº 527 de julho de 2016, Deputado Marco Aurélio. Em julho
de 2016, foi assinada a portaria de fundo a fundo da Secretaria junto a
prefeitura municipal, que isso passou pelo Conselho Municipal de
Saúde, no município de Imperatriz, da mesma forma pelo Conselho
Municipal e Estadual de Saúde. Então, o secretário foi lá dizer que
estava ajudando o município, não estava ajudando, ele estava cumprindo
uma obrigação. E o Deputado Marco Aurélio, se quiser ver eu tenho
aqui, o empenho feito, a nota de empenho e o pagamento, o pagamento
realmente foi feito no dia 10 de maio de 2017, o pagamento foi feito. E
aqui é bem claro, pagamento referência: a Portaria nº 527/2016. Então,
fica aqui só para esclarecimento que os Secretários de Estado não
precisam mentir, não precisa mentir na Câmara Municipal, não precisa
mentir na propaganda de TV, vamos trabalhar com transparência, com
honestidade, que quem ganha com isso é o povo do Maranhão. Muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Marco Aurélio, pela Liderança. Vamos
só aguardar a Questão de Ordem do Deputado Rogerio.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (Questão
de Ordem) – Senhor Presidente, eu ouvi, só para deixar registrado e em
respeito a Sessão que teremos em seguida, aqui estão os procuradores
e promotores aqui já esperando, mas eu ouvi o pronunciamento da
Deputada Andréa e do Deputado Edilázio. Infelizmente, a Deputada
Andréa, inclusive eu tenho que fazer ressalva, disse que não iria, não
poderia ter vindo aqui ontem, onde eu usei o Grande Expediente e a
gente poderia ter feito o debate. Como hoje vamos ter uma sessão em
seguida, eu quero deixar registrado que amanhã, deputada, eu quero
entrar nesse debate com v. Exa. para que a gente possa aprofundar.
Sobre o depoimento, o discurso do Deputado Edilazio, ele está fazendo
o papel dele, ele está querendo defender uma administração caótica,
que é a do Prefeito de Imperatriz que está completamente perdido e aí
quer passar coisas que seriam administrativas, como diria,
responsabilidade da Prefeitura, quer transferir para o Estado, mas faz
parte do papel dele de Oposição.

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

O SENHOR DEPUTADO EDILAZIO JÚNIOR – Senhor
Presidente, eu fui citado Senhor Presidente, queria só esclarecer. Só um
minuto.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não vamos esticar essa discussão, deixe para
amanhã.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Eu não vou
esticar, eu não quis defender aqui, em momento algum, o prefeito de
Imperatriz, muito pelo contrário, eu só quis falar quê, e, repito, o
Secretário Lula, Secretário de Saúde esteve em Imperatriz e mentiu
quando disse que foi para lá levar recursos, não foi para lá levar recurso,
ele foi para lá cumprir uma obrigação de uma Portaria de julho/2016,
isso que eu falei e repito.

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

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – E eu faço questão, Presidente, nesta minha
fala, e eu vou ser breve em respeito à cerimônia que está para iniciar
agora com os procuradores de Justiça, os promotores, da Procuradoria
Geral de Justiça, somente deixar bem claro o apoio que o governo
Flávio Dino tem dado ao município de Imperatriz também à saúde.
Ainda em 2016, e eu fui uma das pessoas que ajudaram a articular, a
inauguração da UPA do São José, a UPA do São José tinha quatro anos
que tinha sido concluída e não estava inaugurada, estava lá como elefante
branco, fechada, não tinha a menor perspectiva de ser inaugurada e eu
destinei uma emenda de um milhão e cento e cinquenta mil, pedi ao
Governador Flávio Dino que ajudasse nessa inauguração, ele não só
aplicou esta emenda como também fez uma complementação. A
Secretaria Estadual de Saúde deu um aporte tanto com a questão dos
equipamentos como também com o custeio, com o apoio e daí então
esta Portaria que o Deputado se referiu anteriormente mencionou, que
foi por meio dessa Portaria, foi um apoio para o município de
Imperatriz. O governo garantiu esse apoio, lá ainda em 2016, e veio
mantendo um aporte mensal com o compromisso de ser até dezembro
do ano de 2016. Ainda em janeiro, fez mais um aporte e agora fez mais
um apoio também por meio deste mesmo convênio que tinha sido
aberto. Logicamente, é um apoio para prefeitura, a prefeitura tem
condições de fazer aquisição de materiais que estava precisando e que
a própria prefeitura solicitou. Foi o secretário municipal de Saúde que
solicitou ao secretário estadual de Saúde, dessa forma se não foi feito
de outra maneira, a prefeitura não tinha condições de fazer um outro
convênio, não tinha ali uma certidão, estava em pendências, mas o
Governo tem dado todo apoio, tanto é que hoje mesmo receberá o
prefeito Assis Ramos e desta forma está ajudando e este apoio de
quinhentos mil reais que foi colocado por meio de um repasse para a
prefeitura municipal de Imperatriz é um apoio que é só um pouco do
que o Estado tem feito. O Estado tem o Materno Infantil que inclusive
está ampliando agora os seus serviços, seja tanto na reforma quanto na
ampliação, tem a Casa da Gestante que dá um apoio, tem o hospital
macrorregional que agora está com mutirão de cirurgias ortopédicas e
vai avançar também para alta complexidade em ortopedia, em
neurologia, em cirurgias cardíacas e também as cirurgias eletivas que
estão a todo vapor. Se isso não for um apoio à gestão municipal, eu não
sei então como é que poderia ser melhor. O Estado tem dado todas as
condições de desafogar o hospital municipal com a atenção no hospital
macrorregional. Tem avançado para outras especialidades, tem dando
um apoio porque se a UPA do São José, o Governador Flávio Dino não
tivesse garantido a sua inauguração, ainda em julho de 2016, eu não
tenho nem dúvida, até hoje estaria fechada. Até hoje estaria fechada,
dessa forma o secretário Carlos Lula se dispôs no sentido mais amplo
da parceria determinado pelo Governador Flávio Dino, nunca como
uma afronta, mas com a parceria para ajudar a população de Imperatriz.
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão. Iniciaremos, em cinco minutos, a Sessão Especial em
homenagem ao Ministério Público.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Sérgio

Vieira.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo
Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson
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Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo,
Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde,
Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rogério Cafeteira, Sérgio
Frota, Sérgio Vieira, Sousa Neto, Valéria Macêdo, Wellington do Curso
e Zé Inácio. Ausentes os Senhores Deputados: Alexandre Almeida,
Ana do Gás, Andréa Murad, Edivaldo Holanda, Glalbert Cutrim,
Humberto Coutinho, Léo Cunha, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Roberto
Costa, Stênio Rezende e Vinícius Louro. O Presidente em exercício,
Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi
aprovado e do expediente que foi encaminhado à publicação e concedeu
a palavra aos Deputados Doutor Levi Pontes, Fábio Braga, Júnior
Verde, Bira do Pindaré, Professor Marco Aurélio, Wellington do Curso,
Rogério Cafeteira e Sousa Neto. Esgotado o tempo regimental destinado
ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
submetendo à deliberação do Plenário o Recurso do Deputado
Wellington do Curso, da decisão da Mesa que indeferiu o Requerimento
nº 327/2017, de sua autoria, ao Secretário de Estado da Educação,
Senhor Felipe Camarão, solicitando-lhe informações sobre quantas
escolas serão construídas, pelo Governo do Estado,  até o final de
2018, seus endereços e quantas já foram entregues. Este recurso foi
encaminhado à votação pelo Deputado Rogério Cafeteira, que o fez
pela Liderança do Governo, manifestando-se favoravelmente à decisão
da Mesa e pelo Deputado Edilázio Júnior, que se manifestou no sentido
contrário. Sendo apreciado pelo Plenário, que manteve a decisão da
Mesa, contra os votos dos Deputados Adriano Sarney, Edilázio Júnior,
Eduardo Braide, Max Barros, Sousa Neto e Wellington do Curso. Em
seguida, foi também submetido à deliberação do Plenário o Recurso,
ainda do Deputado Wellington do Curso, da decisão da Mesa que
indeferiu o Requerimento nº 328/2017, de sua autoria, também ao
Secretário de Estado da Educação, solicitando informações sobre
quantas escolas serão ou foram reformadas e/ou que estejam em processo
de reforma, com prazo de conclusão até o 1º semestre de 2017, de
acordo com a propaganda oficial do governo do Estado do Maranhão.
Encaminhado à votação pelo autor do Requerimento o Deputado
Wellington do Curso e pelos Deputados Adriano Sarney e Max Barros,
que se manifestaram contrariamente à decisão da Mesa e pelo Deputado
Professor Marco Aurélio, que defendeu a manutenção decisão da Mesa,
o Recurso foi apreciado pelo Plenário que manteve a decisão da Mesa,
contra os votos dos Deputados Adriano Sarney, Edilázio Júnior,
Eduardo Braide, Max Barros, Nina Melo, Sousa Neto e Wellington do
Curso. Em seguida, foram aprovados os Requerimentos nºs: 334/2017,
do Deputado Wellington do Curso, encaminhando Mensagem de
Congratulações ao Jurista Tarcísio Vieira de Carvalho Neto,
parabenizando-o pela sua posse como Ministro do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) ocorrido no dia 09 de  maio de 2017 para o biênio
2017-2019. Requerimentos nºs: 335, 336 e 337/2017, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, subscritos pela Deputada Nina Melo,
encaminhando Mensagens de Congratulações aos Delegados João
Marcelino Alves do Nascimento Netto, Fábio Brito do Amaral e
Francisco Sales Taveira de Oliveira, parabenizando-os pelas suas
nomeações para Delegados dos Municípios de Paraibano, Passagem
Franca e São João dos Patos, respectivamente; 353/2017, ainda de
autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando que seja
encaminhada Mensagem de Congratulações à Procuradoria Geral de
Justiça do Maranhão na pessoa do Procurador-Geral, Senhor Luiz
Gonzaga Coelho, parabenizando-o pelos 50 anos da Procuradoria Geral
de Justiça do Maranhão. Requerimentos nºs: 338, 339 e 340/2017, de
autoria do Deputado Júnior Verde, solicitando que sejam registrados
nos Anais desta Casa Votos de Congratulações às populações dos
Municípios de Alto Parnaíba, Nova Iorque e Cajapió pela passagem de
seu aniversário, comemorados no mês de maio. Foi ainda aprovado
Requerimento nº 356/2017, de autoria dos Deputados Glalbert Cutrim
e Fábio Macêdo, para que sejam discutidos e votados em regime de
urgência, em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente
Sessão, o Projeto de Lei nº 109/2017, bem como os Projetos de Lei
Complementar nº 001 e 002/17, todos de autoria do Poder Judiciário.
O Requerimento nº 355/2017, de autoria do Deputado Stênio Rezende

ficou transferido para a próxima Sessão devido à ausência do autor. Na
sequência, depois de submetido a deliberação da Mesa, foram deferidos
os Requerimentos nºs: 351 e 354/2017, de autoria dos Deputados
Eduardo Braide e Wellington do Curso, respectivamente, encaminhando
Mensagem de Pesar aos familiares do Vereador Edimilson Jansen,
falecido no dia 13 de maio e 352/2017, de autoria da Deputada Andréa
Murad, solicitando que seja justificada sua ausência às Sessões Plenárias
realizadas entre os dias 09 e 11 de maio do ano em curso, conforme
atestado médico. Oportunamente, o Presidente em exercício, Deputado
Othelino Neto informou que, por força de acordo das lideranças, o
Projeto de Lei Complementar nº 002/2017, do Poder Judiciário, foi
incluído na presente Ordem do Dia e suspendeu os trabalhos para que
as Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; de Orçamento,
Finanças e Fiscalização e Comissão de Administração Pública,
Seguridade Social e Relações do Trabalho emitissem parecer a este
Projeto e também ao Projeto de Lei Complemenatr nº 001/2017 e ao
Projeto de Lei nº 109/2017, ambos do Poder Judiciário. Reabertos os
trabalhos, o Presidente da CCJC, Deputado Professor Marco Aurélio
informou que o Projeto de Lei nº 109/2017, bem como os Projetos de
Lei Complementar nºs 001 e 002/2017, foram aprovados pelas
Comissões. Sendo assim, o Presidente anunciou a discussão e votação,
em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, do Projeto de Lei
Complementar nº 002/2017, que altera a redação da Lei Complementar
nº 014/1991 (Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do
Maranhão) e concedeu a palavra ao Deputado Edilázio Júnior que o
encaminhou à votação pelo Partido Verde. Submetido à deliberação do
Plenário, o referido Projeto de Lei Complementar foi aprovado e
encaminhado à Sanção Governamental. No primeiro horário do Grande
Expediente, ouviu-se o Deputado Rogério Cafeteira. A Sessão foi
encerrada por falta de “quórum” regimental, para constar, foi lavrado
o presente Resumo, que, lido e aprovado, será devidamente assinado.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 17 de maio de 2017.

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

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

Leitoa.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Ana do Gás, Cabo Campos, César Pires,
Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide,
Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça
Paz, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Othelino Neto, Paulo
Neto, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa,
Stênio Rezende, Vinícius Louro e Wellington do Curso. Ausentes os
Senhores Deputados: Alexandre Almeida, Andréa Murad, Antônio
Pereira, Bira do Pindaré, Edivaldo Holanda, Hemetério Weba, Humberto
Coutinho, Léo Cunha, Max Barros, Nina Melo, Professor Marco
Aurélio, Ricardo Rios, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sérgio Vieira,
Sousa Neto, Valéria Macêdo e Zé Inácio. O Presidente em exercício,
Deputado Othelino Neto declarou aberta a Sessão: “Em nome do povo
e invocando a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos”. Em
seguida, ouviu-se a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão
anterior, que foi aprovado e do seguinte expediente: Projeto de Lei nº
099/17, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que dispõe
sobre a proibição de recolhimento, retenção ou apreensão do veículo
pela identificação do não pagamento do imposto. Requerimentos nºs:
292 e 293/17, do Deputado Fábio Braga, enviando Mensagem de
Congratulações às populações dos Municípios de Riachão e Grajaú
pela  passagem de seus aniversários, comemorados em abril;
Requerimentos nºs: 294 a 298/17, da Deputada Nina Melo, solicitando
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que seja registrados nos Anais da Casa e encaminhado Votos de
Congratulações as populações dos Municípios de Passagem Franca,
São Francisco do Maranhão,  Estreito, Barra do Corda e Cândido
Mendes, pela passagem de seus aniversários comemorados em maio.
Requerimento n° 300/17, do Deputado Wellington do Curso,
encaminhando Mensagem de Congratulações ao Senhor Anibal da Silva
Lins, parabenizando-o pela sua eleição como Presidente do Sindicato
dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão, no triênio 2017-
2020; Requerimento n° 301/17, do Deputado Wellington do Curso,
encaminhando Mensagem de Congratulações ao Vereador José Carlos
Soares Barros, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de
Imperatriz, parabenizando-o por ter cedido à Casa Legislativa, no dia
27 de abril, para a realização da XI Reunião Ampliada do Colegiado de
Deputados do Parlamento Amazônico. Requerimento nº 302/2017, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando que seja realizada
uma audiência Pública para discutir a reforma previdenciária;
Requerimento nº 303/17, do Deputado Júnior Verde, ao Comandante
Geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão, Coronel QOPM José
Frederico Pereira, solicitando informações a respeitos da quantidade
dos praças que foram para a inatividade. Requerimento nº 304/17, do
Deputado Júnior Verde, solicitando que seja convocado o Secretário
de Agricultura Familiar, Senhor Adelmo Soares, para prestar
esclarecimentos, a esta Casa, sobre as ações desenvolvidas pela SAF,
desde o fornecimento de assistência técnica, a entrega de kits para
prefeituras e entidades, incluindo o processo de seleção das prefeituras
e entidades a serem contempladas pelos projetos. Indicação nº 583/17,
de autoria do Deputado Júnior Verde ao Governador do Estado, Senhor
Flávio Dino, ao Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor
Jefferson Portela e ao Comandante Geral da Polícia Militar do
Maranhão, Cel. QOPMA José Frederico Pereira, solicitando-lhes a
convocação de 1432 (mil quatrocentos e trinta dois) policiais que estão
Sub Judice, aguardando o Curso de Formação e Aperfeiçoamento de
Praças da Militar. Indicação nº 584/17, do Deputado Wellington do
Curso, ao Prefeito de Itapecuru Mirim, Senhor Miguel Lauand
solicitando que seja realizada a fiscalização dos carros de lotação
clandestina. Indicação nº 585/17, do Deputado Raimundo Cutrim ao
Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior, solicitando a
recuperação asfáltica da Avenida Brasil entre os Bairros Janaina e Cidade
Olímpica nesta capital. Indicação nº 586/17, ainda do Deputado Júnior
Verde, ao Prefeito Municipal, de São Luís, com encaminhamento para
o Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio
Araújo, reiterando a solicitação constante na indicação nº 651/2016,
para que proceda com a implantação de uma ciclofaixa na Avenida
Litorânea, no trecho que compreende a “pracinha de alimentação” à
praça dos pescadores, aproveitando a faixa de rolamento que fica
próxima ao calçadão, utilizada, atualmente como estacionamento. Não
havendo mais matéria para leitura, o Presidente encaminhou o
expediente lido à publicação e concedeu a palavra aos Deputados:
Stênio Rezende, Cabo Campos, Júnior Verde e Wellington do Curso. O
Deputado Stênio Rezende relatou sua visita às cidades do sul do
Maranhão e parabenizou a cidade de Riachão pela comemoração de
182 anos de emancipação política. O Deputado Cabo Campos
parabenizou todos os trabalhadores do Brasil e discorreu sobre a
evolução salarial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros desde a
década de 90, destacando as conquistas realizadas. Por sua vez, o
Júnior Verde destacou a inauguração de uma escola no Município de
Balsas, que foi construída com recursos de agricultores, que se reuniram
para reformar e ampliar uma escola tão importante para o Município,
localizada no povoado de Vargem Limpa. Em seguida, o Deputado
Wellington do Curso discorreu sobre o conflito entre posseiros e
indígenas na cidade de Viana. Não havendo mais oradores inscritos no
Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia
anunciando a discussão e votação dos Projetos de Lei nºs: 009 e 063/
2017 e suspendeu os trabalhos para que das Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania; Comissão de Saúde e Comissão de Educação,
Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, emitissem os pareceres.
Reabertos os trabalhos, o Presidente em exercício, da CCJC,  Deputado
Doutor Levi Pontes informou que os Projetos foram aprovados nas

Comissões. Assim, o Presidente submeteu à deliberação do Plenário,
em primeiro e segundo turnos o Projeto de Lei nº 009/2017, de autoria
da Deputada Francisca Primo, que institui o “Programa Jovem
Consciente”, que tem por objetivo a educação para o exercício da
cidadania, sendo este Projeto aprovado e encaminhado à Sanção
Governamental. O Projeto de Lei nº 063/2017, de autoria da Deputada
Nina Melo, ficou transferido para a próxima Sessão Ordinária, devido
à ausência da autora. Em seguida foram aprovados os Requerimentos
nºs: 236/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde, subscrito pelo
Deputado Vinícius Louro, para que sejam registrados nos Anais desta
Casa, votos de congratulações à população do Município de Grajaú,
pela passagem do seu aniversário, comemorado em abril; 237/2017, de
autoria do Deputado Júnior Verde, subscrito pelos Deputados Vinícius
Louro e Rigo Teles solicitando que seja registrado nos Anais desta
Casa, votos de congratulações à população do Município de Pedreiras,
pela passagem do seu aniversário, comemorado em abril; 238 e 255/
2017, ainda de autoria do Deputado Júnior Verde, para que sejam
registrados nos Anais desta Casa, Votos de Congratulações às
populações dos municípios de Riachão e Vitória do Mearim, pela
passagem de seus aniversários comemorados em abril; Requerimento
nº 277/2017, de autoria da Deputada Ana do Gás, à Presidência da
Mesa Diretora da Câmara de Deputados, solicitando que seja votado
com maior brevidade possível, o Projeto de Lei nº 6.986/2017 de autoria
do Deputado Federal Odorico Monteiro do PROS/CE, que versa sobre
a alteração do Marco Civil da Internet, para incluir procedimento de
retirada de conteúdos que induzam ao suicídio. Requerimentos nºs
283/2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney, solicitando que
seja registrado nos Anais desta Casa  e encaminhado Voto de
Congratulações à população do Município de Cândido Mendes, pela
passagem de seu aniversário, que ocorrerá no mês de maio; 284/2017,
de autoria do Deputado Adriano Sarney, subscrito pelo Deputado
Eduardo Braide, encaminhando Mensagem de Congratulações ao Jornal
o Estado do Maranhão, na pessoa da Presidente Senhora Teresa Sarney,
e do Diretor Geral, Senhor Clóvis Cabalau, pela comemoração dos
seus 58 (cinquenta e oito) anos de existência no dia 01 de maio; 285/
2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney, subscrito pelos
Deputados Eduardo Braide e Cabo Campos encaminhando Mensagem
de Congratulações ao jornal “O Imparcial”, na pessoa do seu Presidente,
Senhor Pedro Freire, pela comemoração dos seus 91 (noventa e um)
anos de fundação no dia 01 de maio; 286 e 287/2017, também de
autoria do Deputado Adriano Sarney, encaminhando Voto de
Congratulações às populações dos Municípios de Passagem Franca e
Barra do Corda, pela passagem de seus aniversários, comemorados no
mês de maio;  Requerimento nº 288/2017, de autoria do Deputado
Edson Araújo, enviando Mensagem de Congratulações ao Deputado
Federal Julião Amin, parabenizando-lhe pela investidura no cargo de
Secretário de Estado do Trabalho e da Economia Solidária. Os
Requerimentos nº 275 e 282/2017, de autoria da Deputada Nina Melo
e 276/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ficaram
transferidos para a próxima Sessão Ordinária devido à ausência dos
autores. Sujeitos a deliberação da Mesa, foram deferidos os
Requerimentos nºs: 289/2017, de autoria do Deputado Doutor Levi
Pontes, solicitando que seja justificada sua ausência das Sessões
Plenárias realizadas entre os dias 13 e 20 de abril do ano em curso,
conforme atestado médico e 290/2017, de autoria do Deputado Fábio
Macêdo, solicitando que seja justificada sua ausência das Sessões
Plenárias realizadas nos dias 13, 17, 18, 19 e 30 de abril de 2017,
conforme atestado médico. Na forma do Art. 113 do Regimento Interno,
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os
Requerimentos nº 292 e 293/2017, de autoria do Deputado Fábio Braga;
294 a 299/2017, de autoria da Deputada Nina Melo e 300 e 301/2017,
de autoria do Deputado Wellington do Curso. No primeiro horário do
Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos
e Blocos ouviu-se o Deputado Edilázio Júnior falando pela Liderança
do Partido Verde relatou uma reunião do Parlamento Amazônico,
organizada pelos Deputados Wellington do Curso e Hemetério Weba,
registrando a fala do prefeito da cidade de Imperatriz, o senhor Assis
Ramos, que externou sua insatisfação com a gestão do Governador
Flávio Dino em relação àquele município. A Deputada Ana do Gás
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falando pelo Liderança do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão,
divulgou a importância dos programas e ações do Governo do Estado,
destacando os Programas da Secretaria de Estado da Juventude, como
“Jovem Cidadão”, o “Aulão do ENEM, “Geração Ciência” e também
“O Jovem TUR”. As demais agremiações declinaram de usar o tempo
a elas destinado. No Expediente Final não houve orador inscrito. Nada
mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata,
que lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado
Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 02 de maio
de 2017. Deputado Othelino Neto - Presidente, em exercício. Deputado
Rafael Leitoa - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Stênio
Rezende - Segundo Secretário.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 446/2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, e
objetivando regulamentar o Inciso I do art. 158 do Regimento Interno;

RESOLVE:

Art. 1º - A reunião da Comissão que decidir por realização de
Audiência Pública nos termos do art. 174 da Resolução Legislativa nº
449, de 24 de junho de 2004, deverá ser lavrada em Ata e publicada no
Diário da Assembleia.

Art. 2º - Cada deputado somente terá direito a realização de
uma Audiência Pública por mês fora da sede da Assembleia Legislativa.

Art. 3º - O tema da Audiência Pública deve ser compatível com
competência legislativa e fiscalizatória do Poder Legislativo Estadual e
de acordo com a área de atuação da Comissão.

Parágrafo único: A Comissão, quando do deferimento da
realização da Audiência Pública, deverá verificar se o tema é adequado
com a área de sua atuação.

Art. 4º - Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de
sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Beckmam” em 17 de maio de 2017. Deputado Othelino Neto -
Presidente, em exercício. Deputado Zé Inácio - Primeiro Secretário, em
exercício, da ALEMA. Deputada Nina Melo - Segunda Secretária, em
exercício, da ALEMA.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 441/2017

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos
em comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
os níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica
Legislativa, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/
2009, datada de 01 de julho de 2009,

R E S O L V E:

Art. 1º - Classificar de acordo com a tabela em anexo, os
servidores ocupantes de cargos em comissão.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeito financeiro a partir de 12 de abril do ano em curso, revogadas
as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 17 de maio

de 2017. Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em exercício.
Deputado RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STENIO
REZENDE - Segundo Secretário.

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 441/2017

MATRÍCULA                N O M E                                      NÍVEL
107532                Antonia das Graças Silva Dias                     XI
657908                Lelia Cristina V. M. L. de Lucena                XII
1621317              Nadia Rosa Ferreira de Sousa                      XIII

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 442/2017

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos
em comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
os níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica
Legislativa, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/
2009, datada de 01 de julho de 2009,

R E S O L V E:

Art. 1º - Classificar de acordo com a tabela em anexo, os
servidores ocupantes de cargos em comissão.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, com efeito financeiro a partir do dia 1º de maio do ano em
curso, revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 17 de maio

de 2017. Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em exercício.
Deputado RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STENIO
REZENDE - Segundo Secretário

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 442/2017
                                                   J   OJJA
MATRÍCULA N O M E                                         NÍVEL
1644707 Frederico Guilherme M. de Oliveira XVII
1644715 Gilmar Bastos Santos IX
1644764 Olivia Carvalho Caldas XI
1644723 João Ricardo Piontek XVII
1644772 Paulo Ryldon C. de Oliveira Costa X
1644780 Silvana da Silva Santos XVII
1209360 Herchel Barroso Vieira XVII
1644822 Helio Gomes Fiuza XV
1644731 Diego dos Santos Guedes Diniz XIV
1644798 Jorge Silva da Luz XII
1644863 Jessica Azevedo Cardoso Silva XV
1641307 Paloma Gonçalves Rocha XIV
1644756 Maria Ilma de Morais Climaco XV
1644814 Roseane Pereira Trindade XV
1633122 Alpanir Rocha Mesquita Filho V
1644855 Coriolano Silva de Almeida XV
1635424 Rodrigo Silva Buzar XV
1644806 Francisco Valdenildo Barros da Silva XI
1644830 Vicente de Paula M. C. Ferreira Junior XVII
1644848 Bruno Leonardo Silva Rodrigues XV
1629385 Francisco Narcelio de Lima XV
1640168 Cecilia Nascimento Andrade XV
1629906 Gilmario Oliveira de Souza XV
1637925 Leomar Caetano M. Filho XV
1632454 Marcelo Ferreira dos Santos XV
1640622 Washington Eduardo L. Sousa XV
1640754 Valtervi Mendes Passos XV
1613959 Adalberto Bezerra de S. Filho XV
1642271 Karine Valeria V. P. Oliveira XV
817684 Zenilde de Sá Marques X
1644681 Marcio F. Coelho de Almeida XV
1635416 Joana Darc R. dos Santos VI
1633155 Jose Sergio de Lima Fecury VII
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1635077 Norma Suely M. da Fonseca XI
1616572 Mirtes Fecury Ferreira IX
1642479 Johnn Herbertt A. Morais XIII
1641125 Gilson Penha e Silva Junior VI
1643782 Heliezio de Morais Sousa XIII
1631928 Jose Raimundo Nunes Santos XIII
1644749 Safira Vieira Pinho X
1638873 Edmilson Cruz Vaz XV
1629500 Junio Cesar da Silva Sousa XV
1640010 Marcelo Rodrigues Cardoso XV

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 16 DIAS DO MÊS DE MAIO   DO ANO  DE 2017,  ÀS  8
HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

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

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 108/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

051/2017 – CRIA o Programa de Fisioterapia para Idoso (Fisioterapia
Geriátrica) em toda rede estadual e dá outras providências.

AUTORIA:  Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO:APROVADO por unanimidade, na forma de

SUBSTITUTIVO, nos termos do Voto do Relator.
PARECER Nº 136/2017 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

075/2017 – DISPÕE sobre a criação do Programa “Pró-Meninas  e dá
outras providências”.

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

SUBSTITUTIVO, nos termos do Voto do Relator.
PARECER Nº 140/2017 – Emitido ao   PROJETO DE LEI Nº

080/2017 – INSTITUI, no Estado do Maranhão, o cartão acessibilidade
para a pessoa com deficiência e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO:APROVADO por unanimidade, na forma de

SUBSTITUTIVO,  nos termos do Voto da Relatora.
PARECER Nº 141/2017 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

098/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública a Associação dos
Apicultores de Amapá do Maranhão-Ma.

AUTORIA: Deputado FÁBIO BRAGA
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade,  nos termos do

Voto do Relator.
PARECER Nº 142/2017 – Emitido ao    PROJETO DE LEI Nº

007/2017 – OBRIGA os restaurantes, lanchonetes, bem como, as praças
de alimentação dos Shopping Centers e outros estabelecimentos do
setor gastronômico, reservarem cinco por cento de lugares para idosos,
portadores de deficiência e gestantes nos feriados e datas festivas e/ou
comemorativas e dá outras providências.

AUTORIA:  Deputada ANA DO GÁS
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: Pela PREJUDICABILIDADE, considerando para

tanto, que já existe Lei no mesmo sentido.

PARECER Nº 143/2017 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº
068/2017 – DISPÕE sobre a isenção de taxas/tarifas e outras despesas
oriundas de inscrição para concursos públicos estaduais e vestibulares
do Estado do Maranhão, a doadores de sangue e medula óssea
cadastrados em órgãos competentes assim como portadores de
deficiência,  e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada NINA MELO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: Pela PREJUDICABILIDADE, considerando para

tanto, que já existe Lei no mesmo sentido.
PARECER Nº 144/2017 – Emitido ao  PROJETO  DE LEI Nº

049/2017 – DISPÕE sobre a obrigatoriedade de as empresas prestadoras
de serviços de telefonia, de TV a cabo, de cartão de crédito e similares
manterem em suas páginas na internet link próprio que possibilite ao
consumidor realizar a suspensão ou o cancelamento do contrato de
prestação de serviço via internet.

AUTORIA:  Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado LEVI   PONTES
DECISÃO: OBJETIVANDO aprimorar o texto original, opina-

se pela apresentação da EMENDA MODIFICATIVA. (APROVADO,
por unanimidade, nos termos do voto do Relator).

PARECER Nº 145/2017 – Emitido ao   PROJETO DE LEI Nº
093/2017 – DISCIPLINA o processo de criação, organização e
supressão dos distritos no Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado EDIVALDO HOLANDA
RELATOR: Deputado ANTÕNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO, por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 147/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

090/2017 – DISPÕE sobre instrumento eficaz de garantia do exercício
e das prerrogativas do profissional contábil na esfera estadual quanto
aos atos e procedimentos administrativos e da observância da tabela
oficial de seus honorários no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado ADRIANO SARNEY
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: REJEITADO, por maioria, nos termos do voto do

Relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.
PARECER Nº 148/2017 – Emitido ao   PROJETO DE LEI Nº

091/2017 – ALTERA dispositivo da Lei nº 9.096, de 18 de dezembro
de 2009, que INSTITUI o Fórum Permanente Maranhense das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – MICROFORUM.

AUTORIA : Deputado ADRIANO SARNEY
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: REJEITADO, por maioria, nos termos do voto da

Relatora, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.
PARECER Nº 149/2017 – Emitido ao      PROJETO DE LEI

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

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: APROVADO, por unanimidade, nos termos do

voto da Relatora.
PARECER Nº 151/2017 -  PROJETO DE LEI Nº 095/2017 –

(MENS. GOV. Nº 018/2017) AUTORIZA o Poder Executivo a exigir
de contribuinte do ICMS a aposição de selo fiscal em vasilhame que
contenha água mineral natural ou água adicionada de sais em circulação
neste Estado,  e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO, por unanimidade, nos termos do

voto da Relatora.

PROPOSIÇÕES DISTRIBUIDAS:
PROJETO DE LEI Nº 099/2017 – DISPÕE sobre a proibição

de recolhimento, retenção ou apreensão do veículo pela identificação
do não pagamento do imposto.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
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RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE LEI Nº  100/2017 – (MENS. GOV. Nº 021/

2017) INSTITUI o Programa Estadual “Mais Alfabetização”,  e dá
outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORA: Deputada FRANCISCA  PRIMO
PROJETO DE LEI Nº  101/2017 – (MENS. GOV. Nº 022/

2017) -  CRIA o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Estado
do Estado do Maranhão,  e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 102/2017 – CONSIDERA de Utilidade

Pública a Associação Movimento Unificado de Desenvolvimento da
área do Remanso  (M.U.D.A.R), de Santa Inês-Ma.

AUTORIA: Deputado STÊNIO REZENDE
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 103/2017 – CONSIDERA de Utilidade

Pública a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP
Instituto Coelho Neto.

AUTORIA: Deputada ANA DO GÁS
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
MENSAGEM  GOV. Nº 020/2017 – Emitido ao VETO

PARCIAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 228/2016, que DISPÕE
sobre os direitos dos usuários dos serviços e das ações de saúde no
âmbito do Estado do Maranhão, de iniciativa  do Senhor Deputado
OTHELINO NETO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
MENSAGEM  GOV. Nº 023/2017 – Emitido ao VETO TOTAL

aposto ao PROJETO DE LEI Nº 129/2016, que DISPÕE sobre a
gratuidade da expedição de carteira de identidade estudantil para alunos
de escolas públicas da rede estadual, no âmbito do estado do Maranhão,
na forma que especifica, de iniciativa  do Senhor Deputado EDSON
ARAÚJO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 16 de Maio de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
CONJUNTAMENTE COM AS COMISSÕES DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE;
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DE TRABALHO, REALIZADA AOS 16 DIAS DO
MÊS DE MAIO DO ANO  DE 2017,  ÀS  11 HORAS, NO
PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA
ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO - PRESIDENTE
ANTÔNIO PEREIRA
EDUARDO BRAIDE
FRANCISCA PRIMO
LEVI PONTES
FÁBIO BRAGA
GRAÇA PAZ
ROGÉRIO CAFETEIRA
JÚNIOR VERDE
BIRA DO PINDARÉ

WELLINGTON DO CURSO
SOUSA NETO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 001/2017  -  ALTERA o inciso XXVII do art.
3º da Lei Complementar nº 48, de 15 de dezembro de 2000, que CRIOU
o Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário –
FERJ.

AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO
RELATORA:  Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto da Relatora.
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 002/2017  -  ALTERA o Código de Divisão e
Organização Judiciárias do Estado do Maranhão (Lei Complementar
nº 14, de 17 de dezembro de 1991), e dá outras providências.

AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO
RELATOR:  Deputado   MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do  Relator.
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

109/2017  -  ACRESCENTA itens nas tabelas III, IV, V e XIV, anexas
à Lei nº 9109/09, que DISPÕE sobre custas e emolumentos.

AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO
RELATOR:  Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 17 de Maio de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E  CIDADANIA,
REALIZADA AOS 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO  DE
2017,  ÀS  10 HORAS E 45 MIUNUTOS,  NO PLENÁRIO
DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

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

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  Nº 150/2017 – (EM REDAÇÃO FINAL) -

Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº 070/2016 – que ALTERA a Lei nº
10.289, de 28 de julho de 2015, publicada no Diário Oficial do Estado
do Maranhão de 28 de julho de 2015..

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATOR:  Deputado   ROBERTO COSTA
DECISÃO: Pela aprovação, nos termos do voto do Relator.

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

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  17 de Maio  de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão
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c) Medida da página em formato A4;
d) Editor de texto padrão: Word for Windows - versão 6.0 ou superior;
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PODER LEGISLATIVO

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa
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Núcleo de Suporte de Plenário
RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO
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