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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23/05/2017 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23.05.2017 – TERÇA-FEIRA

I – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

1. 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. – TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO ORDINÁRIA, DEVIDO À AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO (2º SESSÃO).

2. REQUERIMENTO Nº 367/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROF. MARCO AURÉLIO, REQUER QUE, APÓS
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DESIGNADA SESSÃO SOLENE EM
COMEMORAÇÃO AOS 181 ANOS DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DO MARANHÃO E DOS 15 ANOS DE IMPLANTAÇÃO
DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS
E A VIOLÊNCIA (PROERD), A SER REALIZADA NO DIA 07 DE
JUNHO DE 2017.

3. REQUERIMENTO Nº 368/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA GRAÇA PAZ, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA REALIZADA UMA SESSÃO SOLENE PARA
ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃ MARANHENSE À SENHORA
KÊNIA RÉGIA ANASENKO MARCELINO, CONFORME
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 820/2017, PARA O DIA 14 DE
JUNHO DE 2017.

4. REQUERIMENTO Nº 371/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE, REQUER QUE, APÓS OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA UMA SESSÃO SOLENE PARA A
ENTREGA DA MEDALHA MANOEL BECKMAN AO
DESEMBARGADOR CLEONES CUNHA, CONFORME DECRETO
LEGISLATIVO Nº 267/02, EM DATA A SER AGENDADA PELA
MESA DIRETORA E O HOMENAGEADO.

II – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

5. REQUERIMENTO Nº 369/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, APÓS
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A MINHA AUSÊNCIA DA
SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 15 DO MÊS DE MAIO
DO CORRENTE ANO, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NO
PARLAMENTO AMAZÔNICO, NO ESTADO DO PARANÁ, EM
CURITIBA – PR.

6. REQUERIMENTO Nº 372/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROBERTO COSTA, REQUER QUE, APÓS OUVIDA
A MESA, SEJA CONSIGNADO NOS ANAIS DA CASA,
MENSAGEM DE PROFUNDO PESAR PELO FALECIMENTO DE
CLEYDMAR PESSOA, FILHA DO EMPRESÁRIO SR. PESSOA E
DE DONA DENISE DA CIDADE DE BACABAL – MA, OCORRIDO
NESTE DOMINGO (21) EM TERESINA – PI.

7. REQUERIMENTO Nº 373/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RIGO TELES, REQUER QUE, APÓS OUVIDA A
MESA, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE PESAR À

FAMÍLIA DE WILSON FERREIRA FONSECA, EX-VEREADOR DO
MUNICÍPIO DE MIRADOR E PERSONALIDADE ILUSTRE NESSA
CIDADE, QUE FALECEU NO DIA 20 DE MAIO, VÍTIMA DE
ACIDENTE.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 23/05/2017 – TERÇA-FEIRA

PRIORIDADE 1º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 114/17, enviado pela Mensagem

Governamental Nº 031/17, que Altera a Lei Nº 8.912, de 23 de dezembro
de 2008, que altera e consolida o Sistema de Gestão e de Incentivo à
Cultura do Estado do Maranhão – SEGIC, e dá outras providências.

ORDINÁRIA 1º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 115/17, de autoria do Senhor Deputado

Adriano Sarney, que Dispõe sobre a criação do “Dia Estadual dos Povos
e Comunidades Tradicionais” e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 116/17, de autoria do Senhor Deputado
Bira do Pindaré, que Institui o Dia do Bombeiro Civil e dá outras
providências.

ORDINÁRIA 2º SESSÃO:
2. PROJETO DE LEI Nº 112/17, de autoria da Senhora Deputada

Nina Melo, que Institui Normas Gerais para a Revitalização da Bacia
Hidrográfica do Rio Itapecuru no âmbito do Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 113/17, de autoria do Senhor Deputado
Sérgio Frota, que Considera de Utilidade Pública Estadual o Jipe Clube de
São Luís e dá outras providências.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  22/05/17.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto Costa.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para
fazer a leitura da Ata da Sessão anterior e do Texto Bíblico.
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O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STENIO REZENDE (lê texto bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor Presidente.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO, EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA - (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.
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PROJETO DE LEI Nº 115 / 17

Dispõe sobre a criação do “Dia Estadual Dos
Povos e Comunidades Tradicionais” e da outras
providências.

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Estado do Maranhão, o
Dia Estadual dos Povos e Comunidades Tradicionais, a ser comemorado
anualmente, no dia 05 de Junho.

Art. 2° As comemorações alusivas ao Dia Estadual dos Povos
e Comunidades Tradicionais, de que trata esta Lei, passa a integrar o
Calendário Oficial do Estado do Maranhão.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 18 de maio de 2017. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

JUSTIFICATIVA

Seculares, estas populações participaram da ocupação do
território nacional, e principalmente do Maranhão, ensinando como
utilizar e manejar os recursos naturais. Inúmeros produtos de origem
vegetal, processados por estas populações, passaram a estar presentes
no dia a dia da nossa população, na forma de fitoterápicos, condimentos,
temperos, artesanatos. Receitas culinárias nos ensinaram a combinar
os produtos do extrativismo, dando a riqueza que a cozinha maranhense
reconhecidamente tem.

As populações tradicionais extrativistas, ainda hoje,
compartilham suas tradições religiosas, culturais e artísticas, participam
da dinâmica econômica com centenas de produtos e mobilizam milhares
de famílias no meio rural maranhense.  Este Projeto pretende,
reconhecendo sua importância para o desenvolvimento do Maranhão,
estabelecer um marco que garanta seu reconhecimento e sua valorização,
que permita a visibilidade social necessária e a consolidação dos direitos
dessas comunidades. Também é objetivo deste Projeto a tentativa de
chamar a atenção do Poder Público, em todas as suas dimensões, visando
dotar as populações tradicionais e extrativistas, de melhores condições
de atendimento pelas politicas públicas, notadamente, saúde e educação,
além de reforçar as políticas de acesso a serviços e cidadania.

Apesar de secular, os direitos destas populações seguem
ameaçados pela expansão agropecuária, pelo uso cada vez mais
intensivo e descontrolado de agrotóxicos e sementes transgênicas, que
contaminam seus solos, rios e trazem a erosão genética de suas
variedades de plantas alimentares. Os grandes projetos de infraestrutura,
que rompem seus territórios e modificam a paisagem, trazem migrações
de pessoas que pressionam pelos recursos naturais e alteram as práticas
culturais e tradicionais das populações locais. Ademais, o conflito
agrário, que traz a opressão e a violência, pelo poder econômico que se
impõe pela força e dominação social dos grandes proprietários de
terras, aflige esses povos tradicionais.

Portanto, instituir o Dia Estadual dos Povos e Comunidades
Tradicionais, no âmbito do Estado do Maranhão, é um reconhecimento
à estas populações, pela sua contribuição imperiosa ao desenvolvimento
do Maranhão, pela parcela de contribuição dada à cultura, à arte e às
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tradições culturais do povo brasileiro. Justamente, é no dia 05 de
Junho, que é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, e o que
seria do meio sem destacar as pessoas que mais zelam por sua
conservação?

Levando-se em conta esse importante valor social, peço aos
meus Nobres Pares que aprovem o presente Projeto de Lei.

PROJETO DE LEI Nº 116 / 17

Institui o Dia do Bombeiro Civil e dá outras
providências.

Art. 1º - Fica instituído o “Dia Estadual do Bombeiro Civil”, a
ser celebrado, anualmente, no dia 12 de janeiro.

Art. 2º - O Poder Executivo, por meio de convênios e parcerias,
poderá promover atividades comemorativas na data, visando à
conscientização da segurança contra incêndios e de ações de prevenção
e resposta a emergências em quaisquer tipos de áreas e eventos.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 18 de

maio de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A profissão de Bombeiro Civil foi regulamentada pela Lei nº
11.901, de 12 de janeiro de 2009, apresentando-se como importante
conquista para a categoria, engrandecendo-a e garantindo benefícios
antes não visualizados. A própria lei, em seu art. 2º, assim denomina o
Bombeiro Civil, in verbis:

Art. 2º Considera-se Bombeiro Civil aquele que, habilitado
nos termos desta Lei, exerça, em caráter habitual, função remunerada e
exclusiva de prevenção e combate a incêndio, como empregado
contratado diretamente por empresas privadas ou públicas, sociedades
de economia mista, ou empresas especializadas em prestação de serviços
de prevenção e combate a incêndio.

Dentre as funções exercidas pelo Bombeiro Civil, além das
dispostas no art. supracitado, temos como exemplos: identificar os
perigos e avaliar os riscos existentes; inspecionar periodicamente os
equipamentos de combate a incêndio e rotas de fuga (incluindo a sua
liberação e sinalização); implementar plano de combate e abandono;
atuar no resgate de pessoas em situação de perigo iminente; dentre
outros.

A sua atuação se dá nos setores público ou privados, em
empresas, municípios e comunidades, age ainda em Defesa Civil e
ações sociais de educação, voluntariado e ajuda humanitária, exercendo
a profissão de forma voluntária ou remunerada, colaborando para fazer
do Brasil um país cada vez mais seguro.

Em razão da importância da profissão, seu mercado vem
crescendo constantemente nos últimos anos e está se tornando um
diferencial nas empresas de terceirização de segurança. Além da
quantidade de cursos oferecidos e várias unidades da federação, a
regulamentação da profissão foi o ponto crucial para esse crescimento.

Desta feita, nobres colegas, nada mais acertado que instituir no
âmbito do Estado do Maranhão o dia estadual do Bombeiro Civil, a ser
comemorado no dia 12 de janeiro, em referência à data de publicação e
início da vigência da lei que regulamentou essa importante profissão, a
Lei nº 11.901/2009. Para tanto, conto com vosso apoio.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 18 de
maio de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 367 / 17

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência seja designada Sessão Solene em
comemoração aos 181 anos da Polícia Militar do Estado do Maranhão
e dos 15 anos de implantação do Programa Educacional de Resistência

às Drogas e a Violência (PROERD) a ser realizada no dia 07 de junho
de 2017.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em 18 de maio de 2017. - Prof. Marco Aurélio da Silva
Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 23.05.17
EM: 22.05.17

REQUERIMENTO N° 368 / 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 a entrega do Título de Cidadã Maranhense à Senhora Kênia
Régia Anasenko Marcelino, conforme Resolução Legislativa nº 820/
2017, para o dia 14 de junho de 2017.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
São Luís - MA, em 18 de maio de 2017. - GRAÇA PAZ - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 23.05.17
EM: 22.05.17

REQUERIMENTO Nº 369 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa. Excelência que, após a deliberação da Mesa, seja
justificada a minha ausência da Sessão Plenária realizada no dia 15 do
mês de maio do corrente ano, em virtude de participação no Parlamento
Amazônico, no Estado do Paraná, em Curitiba-PR.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 18 de maio de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 23.05.17
EM: 22.05.17

REQUERIMENTO Nº 370 / 17

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do Art. 155 do Regimento Interno desta
Casa Legislativa, à Comissão de Administração da Assembleia do
Maranhão que seja realizada audiência pública, que acontecerá no dia
24 de maio de 2017, a partir das 08 horas, na Unidade de Educação
Básica Jackson Lago, localizada na Avenida Contorno Leste, no bairro
da Cidade Operária. A audiência tem como objetivo abordar a denúncia
feita por pais e professores quanto à falta de iluminação, ventilação e
infraestrutura da escola e contará com a representatividade do Ministério
Público, Secretaria de Educação do município de São Luís e Sindicato
dos Professores.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 17 de maio de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, PARA  AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 22/05/2017.
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REQUERIMENTO N° 371 / 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 a entrega da Medalha Manoel Beckman ao Desembargador
Cleones Cunha, conforme Decreto Legislativo nº 267/02, em data a ser
agendada pela Mesa Diretora e o homenageado.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
São Luís - MA, em 18 de maio de 2017. - Stenio Resende  - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 23.05.17
EM: 22.05.17

REQUERIMENTO Nº 372 / 17

Senhor Presidente.

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V.Exa., após manifestação da Mesa, que seja consignado nos
Anais da Casa, mensagem de profundo pesar pelo falecimento de
Cleydmar Pessoa, filha do empresário Sr. Pessoa e de Dona Denise da
Cidade de Bacabal- MA, ocorrido neste domingo (21) em Teresina-PI.

Nesse momento de dor e tristeza, renovamos nossa
solidariedade e amizade, fazendo valer a esperança e certeza de um
feliz reencontro.

Requeiro ainda, que seja enviada mensagem de pesar para a
família, enlutada na pessoa de seus pais, Sr. Pessoa e dona Denise.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de maio de 2017. –
Roberto Costa – Deputado Estadual – PMDB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 23.05.17
EM: 22.05.17

REQUERIMENTO Nº 373 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, seja encaminhada
mensagem de pesar à família de Wilson Ferreira Fonseca, ex-Vereador
do Município de Mirador e personalidade ilustre nessa cidade, que
faleceu no dia 20 de maio, vítima de acidente.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,
São Luís – MA, em 22 de maio de 2017. - Rigo Teles - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 23.05.17
EM: 22.05.17

INDICAÇÃO Nº 662 / 17

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 152,
153 e 154 do Regimento Interno, que após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofícios ao Excelentíssimo Senhor Governador Flávio
Dino, com encaminhamento para o Secretário de Estado de

Infraestrutura, Sr. Clayton Noleto, solicitando em caráter de
URGÊNCIA a recuperação  asfáltica, por meio do programa “Mais
Asfalto”, de avenidas e ruas no bairro do angelim, neste cidade.

O Programa “Mais Asfalto” consiste em, melhorar a qualidade
de vida da população maranhense, através do investimento em
pavimentação asfáltica, problemática atual de grande parte das estradas
que cortam o Estado, bem como no perímetro urbano de diversos
municípios.  Assegurando melhores condições de tráfego nas vias
públicas, visando proporcionar desenvolvimento e um maior bem-
estar aos cidadãos.

Visando uma melhora na qualidade de vida dos moradores do
bairro Angelim, solicitamos por meio desta Indicação a recuperação
asfáltica, nas avenidas e ruas bairro, beneficiando a população local,
gerando renda e avanços para a região.

Ressalta-se que esta indicação é resultado de reivindicações
feitas pelos moradores do bairro em Audiência Pública realizada pela
Comissão de Segurança Pública desta casa. Tal situação causa
insegurança aos moradores da região, em virtude das péssimas condições
de infraestruturas das vias, o que segundo eles é um dos causadores da
falta segurança no bairro.

Pelo exposto, torna-se necessária a recuperação asfáltica do
mencionado bairro, com o objetivo de facilitar a mobilidade urbana, e
melhorar as condições de vida aos diversos moradores da região que
atualmente encontram-se prejudicados pela precariedade, justificando
assim a imprescindibilidade da demanda.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, São Luís, 11 de abril de 2017 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 663 / 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
encaminhado ofício ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Flávio Dino, e para o Secretário de Estado de Infraestrutura,
o Sr. Clayton Noleto, para que proceda com um novo processo de
revitalização do Viva  Angelim, visando a recuperação total do Viva e a
restauração da quadra de esporte.

O pedido para a revitalização do Viva Angelim se justifica,
pois, trata-se de uma praça que recebe público de todas as idades, e
proporciona mais qualidade de vida a comunidade. Ressalta-se que
esta indicação é resultado de reivindicações feitas pelos moradores do
bairro em Audiência Pública realizada pela Comissão de Segurança
Pública desta casa.

O Viva Angelim foi restaurado no ano de 2003, porém já se
encontra em estado degradante. Tal situação causa frustração aos
moradores da região, em virtude das péssimas condições de
infraestrutura do Viva, pois segundo eles o Viva Angelim é o Viva mais
simpático de São Luís.

Pelo exposto, torna-se necessária a revitalização do Viva e a
recuperação da quadra poliesportiva, com o objetivo de fomentar a
pratica de esporte e a integração social, e melhorar as condições de vida
aos diversos moradores da região que atualmente encontram-se
prejudicados pela precariedade, justificando assim a imprescindibilidade
da demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 09 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.
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INDICAÇÃO Nº 664 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
setor competente a construção de uma praça no Povoado de
Livramento, no município de Peritoró - MA.

A construção de praças não significa apenas o embelezamento
e a complementação urbanística da cidade, mas possui grande impacto
social. As praças são espaços públicos onde o lazer e o esporte
proporcionam não só a integração da família na comunidade,
contribuindo para melhoria da qualidade de vida e a redução dos níveis
de violência. Desta feita, solicitamos a construção de uma praça no
povoado de Livramento, em Peritoró, de modo a proporcionar todos
esses benefícios à população local.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 17 de maio de 2017.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 665 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário de
Estado de Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto Silva, a inclusão
das ruas e avenidas do município de Peritoró no Programa Mais Asfalto
do Governo do Estado.

A presente indicação atende as demandas da população do
município de Peritoró - MA, e se justifica tendo em vista que suas ruas
e avenidas se encontram em grave estado de degradação, quase
intrafegáveis, dificultando de sobremaneira o trânsito de carros e
pessoas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 18 de
maio de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 666 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao setor
competente, que verifique a possibilidade de autorizar temporariamente
a utilização do imóvel que se encontra ao lado do terminal rodoviário
de São Luís para a prática de Futebol de Campo promovida pela
Escolinha Bola Certa.

Esta indicação atende as demandas da Escolinha Bola Certa,
que é uma instituição sem fins lucrativos, localizada no Bairro Vila
Lobão. A referida instituição está necessitando de um espaço para
estimular as iniciações desportivas entre crianças e adolescentes e
desenvolver trabalhos sociais entre grupos marginalizados.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
maio de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 667 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Senhor
Jhonatan Almada, que o município de Pindaré Mirim passe a integrar
a Rede de Internet Gratuita do Maranhão (Maranet), a fim de que a
população tenha acesso a Wi-Fi grátis.

A Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão), criada
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), é uma
ação do ‘Programa Cidadania Digital’, que faz parte do plano de metas
do governo estadual e visa democratizar o acesso à internet em todo o
estado. São 100 megas de internet, via fibra ótica, de alta velocidade,
que possibilita a conexão de até 1.200 usuários simultâneos, levando
desenvolvimento por onde passa, o que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 18 de maio de 2017.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 668 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Senhor
Jhonatan Almada, que o município de Coroatá passe a integrar a Rede
de Internet Gratuita do Maranhão (Maranet), a fim de que a população
tenha acesso a Wi-Fi grátis.

A Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão), criada
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), é uma
ação do ‘Programa Cidadania Digital’, que faz parte do plano de metas
do governo estadual e visa democratizar o acesso à internet em todo o
estado. São 100 megas de internet, via fibra ótica, de alta velocidade,
que possibilita a conexão de até 1.200 usuários simultâneos, levando
desenvolvimento por onde passa, o que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 18 de maio de 2017.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 669 / 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
encaminhado ofício ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Flávio Dino, com encaminhamento para o Exmo. Secretário
de Estado de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, e para o
Secretário de Estado do Esporte e Lazer, o Sr. Márcio Jardim,
para que proceda com a construção de uma quadra poliesportiva no
município de Monção, neste Estado.
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Considerando que o direito ao lazer é assegurado a todos os

cidadãos pela nossa Carta Magna, solicitamos por meio desta Indicação
a construção de uma quadra poliesportiva no município de Monção,
localizado a 241km da sede da capital do Estado.

Sopesando que o referido município conta com
aproximadamente 32.884 habitantes (Censo 2016), e que o único local
passível de utilização para os fins esportivos e de lazer, encontra-se
abandonado e em situação precária, sem qualquer infraestrutura,
trazendo perigo à população devido ao acúmulo de água, proliferação
de mosquitos e insegurança, é que se torna indubitável o atendimento
do presente pleito, para assegurar a qualidade de vida aos moradores
de Monção, neste Estado.

Destarte, a ausência de uma quadra poliesportiva no município,
representa um enorme prejuízo a sua população, tendo em vista o
papel educativo e social que a prática de esporte pode proporcionar.
Ademias, o envolvimento com o esporte e o lazer, seja de forma pratica
ou apenas como um entretenimento aos fins de semana, possibilita
uma maior integração entre as pessoas, fomentando assim a inclusão
social e o combate a marginalização tão crescente entre os jovens.

Isto posto, é preciso assegurar à população, seus direitos quanto
cidadãos. Desta forma, faz-se necessário em caráter de urgência a
construção de um local especifico para práticas esportivas e lazer no
aludido município, justificando assim a presente indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 17 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.

INDICAÇÃO Nº 670 / 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
encaminhado ofício ao Exm. Prefeito de São Luís, Sr. Edivaldo
Holanda Junior e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos, Sr. Antônio Araújo, para que efetue de modo mais breve
possível a construção de uma praça pública no conjunto Cohaserma,
em São Luís/MA.

O bairro Cohasema, foi criado a aproximadamente 75 (setenta
e cinco) anos em São Luís. Surgido a partir de financiamento feito pelo
Governo Federal a Cooperativa dos Servidores do Estado do Maranhão,
assim como a outras cooperativas que deram origem a diversos bairros
na capital como o Cohatrac e a Cohab, o Cohaserma apresentou um
forte crescimento demográfico, e mesmo sendo um dos bairros
tradicionais de São Luís, sofre com alguns problemas de infraestrutura
que compromete a qualidade de vida de seus moradores.

Nesse sentido, cumpre destacar a inexistência de um espaço
dedicado ao lazer e divertimento no bairro. Atualmente, na localidade,
residem diversas famílias que desde a fundação do bairro pleiteiam
pela construção de uma praça ou um espaço público voltado para a
integração social da comunidade.

É sabido que os espaços públicos, entre eles praças e parques,
se tornam cada vez mais importantes no desenvolvimento sustentável
de cidades, mostrando-se fundamentais em seu planejamento na
perspectiva de melhora na qualidade de vida de seus habitantes.

Deste modo, objetivando oferecer mais conforto e satisfação
aos moradores da supracitada comunidade, haja vista que o laser é
considerado uma forma de descanso necessária para manutenção do
bem-estar pessoal, faz-se necessária a construção de uma praça pública
conjunto Cohaserma, para que sua população possa enfim usufruir de
um espaço público apropriado para o laser e integração social,
justificando a presente indicação.

 Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 22 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.

INDICAÇÃO Nº 671 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que depois de
ouvida a Mesa Diretora se encaminhe ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Infraestrutura do Estado, Clayton Noleto, pedindo que
seja realizada no mais breve espaço de tempo possível, a conservação
de trechos importantes da MA - 020, rodovia de interligação entre
Peritoró e Coroatá e  Coroatá  a Vargem Grande, haja vista que em
pouco mais de um mês de uso intensivo de tráfego, inclusive pesado,
ela apresenta um desgaste preocupante no asfalto que já começa a
interferir na trafegabilidade da área.

Como se sabe, o trecho Coroatá-Vargem Grande, de 72 km de
extensão, passou longos anos subutilizado, porque o asfalto foi se
desgastando e praticamente desapareceu sem que tivesse havido sua
recuperação temporal.

Literalmente refeita e totalmente sinalizada, a MA – 020 se
transformou num importante corredor de tráfego entre os Cocais
Maranhense, o Leste do Estado e o Baixo Parnaíba, aquecendo o
movimento de transporte, inclusive de cargas pesadas, como por
exemplo, as cargas de grãos oriundas do sul do Estado, da região de
Balsas e de todo aquele entorno em direção ao Porto do Itaqui, fato que
precipitou seu desgaste porque a rota natural desse tipo de transporte
sempre foi a BR 135, e não a rodovia estadual.

Hoje, ela precisa de uma atenção mais permanente e de reparos
em trechos importantes, sob pena do agravamento do quadro pela
nova faceta que adquiriu de rota alternativa, o que não deixa de ser um
fato muito positivo para uma região como aquela que possui um grande
potencial de desenvolvimento e que precisa sim ser explorado, mas
que traz, também, a necessidade de se estabelecer cronogramas pontuais
de manutenção e reparos, inclusive dos acostamentos que já sinalizam
nesse sentido.

Não fora apenas isso, esse corredor de tráfego tem uma
importância capital no dia a dia das comunidades que orbitam entre
Peritoró-Coroatá-Vargem Grande, simplesmente porque trouxe uma
nova perspectiva de negócios e uma alivio para o intercambio social
nas áreas de saúde, de educação, da previdência social e nos pequenos
comércios que já se insinuam em alguns trechos.

É apoiado nessas evidencias que reitero aos colegas da Mesa a
aprovação da presente propositura, mercê dos objetivos sociais e
econômico que suas linhas encerram.

Plenário “deputado NAGIB HAICKEL” do Palácio “Manoel
Beckman” em 17 de Maio de 2017. - Fábio Braga - Deputado Estadual
– SD

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

INDICAÇÃO Nº 672 / 17

Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia

Legislativa do Estado do Maranhão, solicito a Vossa Excelência, após
apreciação da Mesa, que seja encaminhado ofício ao Senhor Secretário
de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela, solicitando
que sejam adotadas, pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do
Maranhão, as medidas legais e administrativas para realização de um
concurso público, com o objetivo de preencher vagas na Polícia Militar
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do Estado do Maranhão, proporcionando maior segurança para a
população maranhense.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 17 de maio de 2017. - NINA MELO -
Deputada Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO, EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA – Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

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

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA (sem revisão do
orador) – Boa tarde, Senhor Presidente, colegas deputados e deputadas,
galeria, imprensa, boa tarde a todos os presentes. Quero utilizar o
espaço, Senhor Presidente, para deixar registrado o sucesso que foi a
audiência pública que fizemos na cidade de Açailândia para tratarmos
da crise que está sofrendo, está passando o setor siderúrgico do
Maranhão. Aquela cidade é a mais afetada por essa crise devido o setor
siderúrgico do Maranhão estar concentrado em sua maior parte, ali
naquela cidade. Graças a Deus, correu tudo bem. Nós tivemos
conhecimento das causas, dos problemas que afligem o setor para que
nós possamos fazer os encaminhamentos necessários. Quero agradecer
a Casa, Senhor Presidente, na pessoa do Presidente Othelino por ter
despachado e permitido com que seis deputados se deslocassem da
Assembleia Legislativa até a cidade de Açailândia para que esse evento
ocorresse. Agradecer a Casa, a todos os deputados e, em especial, os
deputados que compareceram àquele evento, o deputado Eduardo
Braide, deputado Wellington do Curso, deputado Marco Aurélio,
deputado Vinícius Louro e o deputado Sérgio Vieira, que sou eu, que
nós estivemos fazendo o que aquela cidade precisa, de entendermos
quais são os problemas para que juntos nós procuremos soluções. E
este, Excelências, é o papel que o parlamentar tem que desenvolver, é
o papel do parlamentar preocupado com seu Estado e principalmente
com a sua região, sua cidade. Eu não poderia deixar de registrar também
a importância do evento onde houve a participação, inclusive quero
agradecer a Vale Rio Doce, porque é a empresa que fornece o minério
para o setor siderúrgico, a participação do SIFEMA que enviou o seu
representante para prestar os esclarecimentos necessários, a
participação dos Sindicatos dos Trabalhadores do setor, a participação
dos representantes das siderúrgicas e da sociedade civil organizada de
Açailândia. É assim que nós vamos contribuir para os nosso município,
defendendo o setor siderúrgico, juntando forças e fazendo com que
essas forças juntas, nós acharmos soluções. Depois dessa audiência
pública, nós já tivemos alguns encaminhamentos que foram colocados,
deputado Bira, muito interessantes e um deles é a questão de nós
procurarmos a bancada dos deputados federais para nos dar força de
buscar soluções para essa crise, uma delas seria fazer a ponte, outra
seria procurar a questão dos bancos para financiassem alguns
empreendimentos que o setor necessita naquela cidade, por meio do
Banco do Nordeste. Outro encaminhamento, deputado Zé Inácio, da
audiência pública de Açailândia, agradecer a presença do deputado Zé
Inácio, que esteve conosco na audiência pública. Obrigado por sua ida
lá, deputado. Outro encaminhamento foi a criação da Frente
Parlamentar, vai ser a criação, porque nós nos comprometemos em
criar a Frente Parlamentar em Defesa do Setor Siderúrgico do Maranhão.
E peço a colaboração e ajuda dos colegas deputados, para que a gente
tenha as assinaturas necessárias e que possamos criar essa frente.

Porque é assim que nós vamos conseguir fortalecer, é assim que nós
vamos nos fortalecer nessa luta para que nós possamos dar uma resposta
positiva para a sociedade maranhense. Porque se essa crise terminar
fechando as siderúrgicas que ainda restam na cidade de Açailândia, nós
vamos ter o impacto não só naquela cidade, mas é a oitava cidade do
Estado do Maranhão, a terceira economia e isso vai impactar todo o
Estado do Maranhão. E é por isso que conclamo e peço ajuda dos
nobres deputados para que a gente tenha mais força e consiga fazer e
aprovar essa Frente Parlamentar em Defesa do Setor Siderúrgico do
Maranhão. Então, eu me coloquei à disposição da população de
Açailândia, desde quando assumi no sentido de tratar desses problemas
sociais. Eu quero fazer agora um registro negativo da audiência que foi
a ausência da Suzano. A empresa Suzano, que era outra empresa
envolvida no assunto, não mandou representante, foi devidamente
convidada, foi devidamente comunicada e sequer mandou um
representante, mostrando o seu descaso com a população do Maranhão.
Não é só com a população daquele município, nós vamos começar a
tomar providências com relação ao descaso da Suzano, porque só a
questão da Suzano dizer: que está recolhendo corretamente os impostos,
isso não é o suficiente. Todas as grandes empresas têm uma
responsabilidade social, nem sequer sentar com as autoridades do
município para nós discutirmos incentivos por meio da Lei de Incentivo
Fiscal do Estado do Maranhão, que seria uma forma de isentar algum
percentual de imposto da Suzano em colaboração para a questão social
daquele município, nem isso ela participa, nem uma audiência pública
com seis deputados, com seis representantes do povo do Maranhão
ela compareceu, isso é um desrespeito e nós não vamos aceitar esse
desrespeito. Um outro encaminhamento que foi colocado até pelo
deputado Zé Inácio é de que nós façamos uma audiência pública
específica para tratar desse assunto da Suzano, porque não é possível
que vai acontecer, deputado Raimundo Cutrim, como o senhor mesmo
já relatou para nós aqui na Assembleia, e já me chamou atenção disso,
que a Suzano passou pelo estado de Espírito Santo e todos os
municípios hoje estão desertificados e para você recuperar um solo
desertificado não é menos de 50 anos. Será se não é o suficiente para
que a Suzano faça uma compensação socioambiental naquele município?
E nós não vamos descansar até isso acontecer. E tivemos inclusive
tempo, senhor Presidente, para que nós atendêssemos a reivindicação
de alguns alunos de uma escola que está sendo reformada na cidade de
Açailândia e que, por questões burocráticas em relação a empresa,
ainda não foi terminada. Mas, deputado enquanto alguns ficaram na
audiência pública, eu estava presidindo essa audiência pública, não
pude fazer a visita no dia da audiência porque estava presidindo a
audiência, mas o deputado Wellington e o deputado Braide
representando a comissão de deputados que estavam ali se deslocaram
até lá, para atender a reivindicação e viram de perto a situação, situação
essa que eu já tinha tomado conhecimento e já estamos tomando as
providências todos nós juntos, para que essa reforma termine o mais
rápido possível. E tenho certeza que o Governo e o Governador Flávio
Dino, através das Secretarias responsáveis, determinarão para que isso
seja realizado de forma mais rápida possível. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Bira do Pindaré, por cinco minutos
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, apenas para
registrar o êxito do ato, hoje, de assinatura do Projeto de Lei que trata
sobre a definição da revisão cartográfica dos limites territoriais dos
Municípios da Ilha de São Luís. Foi realmente um sucesso não só pelo
evento em si, mas por toda a articulação que há em torno deste evento.
Estavam presentes o Prefeito de São José de Ribamar, Luís Fernando;
o Prefeito de Paço do Lumiar, Domingos Dutra; a Prefeita da Raposa,
Talita; e representando a Prefeitura de São Luís, o vice-Prefeito da
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Capital, Júlio Pinheiro. Estavam representantes também do IMESC,
do IBGE e vários parlamentares presentes. Destaco aqui a presença de
Júnior Verde, Cabo Campos, Wellington do Curso. Realmente um
momento de grande convergência como pouco se viu nessa legislatura
até o momento. E uma convergência em torno de uma causa positiva,
necessária, que é a organização dos limites territoriais dos municípios
da Ilha de São Luís. Algo que vai representar uma enorme vantagem
para o gestor, que passa a ter um instrumento fundamental para o seu
planejamento e para as ações desenvolvidas ou a serem desenvolvidas.
Mas, sobretudo um efeito positivo para o cidadão, que passa,
definitivamente, a saber a que município ou a qual município ele
pertence. Isso é um salto altamente positivo, porque essa
desorganização tem prejudicado fortemente, sobretudo, as regiões, as
chamadas regiões que ficam na área de fronteira entre os municípios,
nas divisas entre os municípios. Essas áreas quem conhece sabe que
são as áreas mais abandonadas da Ilha de São Luís. Basta frequentar a
região do Parque Vitória e V. Ex.ª sabe o que eu estou falando. Frequente
a região do novo COHATRAC, ali na região da Trizidela do
COHATRAC e V. Ex.ª sabe o que eu estou dizendo. Frequente a região
da Pirâmide, ali entre Paço do Lumiar e Raposa e V. Ex.ª sabe o que eu
estou dizendo. São as áreas mais abandonadas, mais afetadas pela
ausência de serviços públicos. E isso se dá por muitas razões, são
muitas causas, mas talvez a mais destacada delas é que essas pessoas,
como vivem numa área que não tem uma definição clara, acabam sendo
jogadas de um lado para o outro. São áreas sem pai, nem mãe. Não tem
prefeito que assuma, e muita das vezes o cidadão mora lá e vota em
outro município e o próprio gestor se sente descompromissado. Não
devia ser assim, é verdade. Mas na prática é o que acaba acontecendo.
Portanto é um salto imenso. É preciso se destacar, sobretudo, porque
é um tema que já estava sendo abordado há quase 30 anos nesta Casa.
Trinta anos que a gente aborda sobre esse tema e não consegue resolvê-
lo. Mas agora, finalmente, eu acho que nós encontramos a metodologia
correta. E a metodologia é a metodologia do consenso, da construção
coletiva. E foi isso que nós vimos hoje acontecer nesse ato solene. A
presença dos prefeitos, a presença do Governo do Maranhão, a presença
de todos os órgãos envolvidos, sobretudo, os órgãos técnicos que
fizeram e fazem um trabalho belíssimo. Eu quero aqui homenagear o
IMESC e o IBGE pelo brilhantismo do trabalho técnico que fizeram
para respaldar essa ação. Agora eu quero dizer, Senhor Presidente, que
a gente não encerra com esse ato solene e nem com a assinatura do
projeto. O projeto vai tramitar aqui na Casa. Eu convido até os colegas
deputados, sobretudo aqueles que atuam na Ilha de São Luís e que
ainda não subscreveram que procurem o diretor Legislativo da Casa, o
Maneton, doutor Maneton, para que assinem esse projeto, se somando
a esta causa, que não é uma causa minha particular, mas é uma causa do
povo, da Ilha de São Luís, dos quatro municípios. Então eu os convido
a subscrever. Todos os membros da Comissão estão relacionados. O
ex-presidente da comissão, Júnior Verde, está relacionado; o ex-
presidente da comissão, Adriano Sarney, também foi relacionado. E os
deputados que não estão relacionados também podem assinar. É
importante, porque essa metodologia vai servir para outros municípios,
os municípios do interior do Maranhão. São várias áreas. O IMESC já
identificou pelo menos 20 áreas de conflitos entre municípios que
podem ser resolvidos a partir dessa metodologia. Portanto o caminho
está aberto. Eles estão plenamente abertos. Nós vamos também fazer
audiências públicas nas regiões, sobretudo, nas mais afetadas e mais
alcançadas por essa decisão. De maneira que o processo é totalmente
transparente, participativo e coletivo. É um feito grandioso e que
engrandece esta Casa pelo resultado alcançado. Portanto, Senhor
Presidente, registro o êxito desta ação, dessa mobilização e dessa
construção, que agora está nas mãos dos deputados, que em breve vão
votar, se Deus quiser, por unanimidade a aprovação dos três projetos
de lei que finalmente resolvem os limites dos municípios da Ilha de São
Luís. Muito obrigado.

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. Eu venho nesta ocasião destacar que, no último sábado,
o Governador Flávio Dino na nossa querida capital Imperatriz esteve
juntamente com uma grande comitiva, fazendo inauguração e lançamento
de importantes investimentos para nossa grande capital. A presença
do Governador Flávio Dino, do vice-governador Carlos Brandão, dos
deputados estaduais Zé Inácio, Valéria Macedo, Antônio Pereira, Léo
Cunha, onde eu tive a grata satisfação de também participar. A presença
do deputado federal Deoclides Macedo, a presença de toda a Reitoria,
a Reitora Elizabeth Nunes, vice-reitor Expedito Barroso, todos os
pró-reitores, professores, estudantes, alunos e ex-alunos e futuros
alunos na inauguração da reforma da UEMASUL. A UEMASUL é um
sonho antigo da nossa região tocantina, um sonho de autonomia. E que
este espírito trouxe a esta concretização, pela firme determinação do
Governador Flávio Dino em garantir a tão esperada autonomia ao
ensino superior em nossa região, desmembrando da UEMA vinte e
dois municípios da Região Tocantina, inclusive, a Região Sul também.
E integrando esta nova universidade com autonomia administrativa,
com reitoria presente com sede em Imperatriz numa gestão mais
próxima de toda a nossa região. Mas também com autonomia
orçamentária dando todas as condições para o desenvolvimento do
ensino superior, empoderando a nossa universidade. A UEMASUL é
uma realidade. E no último sábado, a reforma do Campus, do Campus
em que estudei, do Campus que há décadas esperava um investimento
a altura. A reforma foi entregue. Um investimento de mais de três
milhões de reais. O Governador Flávio Dino fez essa entrega da reforma
e também da ampliação. Eu tenho a satisfação de ter destinado uma
Emenda Parlamentar de um milhão de reais para a UEMASUL, que já
será aplicada agora em livros, computadores melhorando, assim, a
biblioteca da UEMASUL para dar mais condições de pesquisa aos
nossos estudantes. Quero dizer da satisfação dos alunos que vi naquele
ato. Ato emblemático, ato simbólico, ato que marca verdadeiramente
um novo momento na nossa universidade. E dias atrás, a aula inaugural
da UEMASUL, quando os alunos retornaram do recesso e já
encontraram uma nova Universidade, ainda que em reforma, mas já
encontraram um processo de transformação, eu perguntava para um
aluno veterano por sinal: “E aí, companheiro, o que você está achando?”.
Ele falou: “Professor, eu me estou sentindo calouro novamente”. E é
nesse sentido de uma redescoberta do aluno reencontrar essa
Universidade, de um aluno redescobrir essa Universidade que todos
estão participando deste grande momento. Eu quero parabenizar uma
vez mais o governador Flávio Dino por ter tido a coragem, a determinação
de acatar, de acolher uma luta histórica da comunidade acadêmica da
nossa região. Na oportunidade ainda no sábado foi também assinada a
ordem de serviço da construção do novo Campus da UEMASUL, em
Imperatriz, que será no Parque de Exposições Lourenço Vieira da Silva,
um investimento de R$ 11 milhões e R$ 300 mil, Imperatriz passará
então a ter dois campi da UEMASUL e, a partir do ano que vem, nós
não temos dúvidas de que as portas da nossa Universidade estarão
cada vez mais abertas para a juventude com novos cursos, com mais
vagas, ampliando também para novos municípios, como já foi anunciada
a implantação de um Campus da UEMASUL, no município de Estreito,
e terá uma presença efetiva nos 22 municípios da região Tocantina que
integra a UEMASUL, rompendo assim um paradigma de que a
Universidade não tinha condições de se desenvolver e a agora o
Governador Flávio Dino dá todas esses condições. Quero também,
Senhor Presidente, destacar os investimentos do Programa Mais Asfalto
em que o Governador Flávio Dino, o Secretário Clayton Noleto
estiveram assinando a ordem de serviço de um investimento de mais
vinte quilômetros de pavimentação asfáltica, nas ruas da nossa grande
Imperatriz, vinte quilômetros, o Governo Flávio Dino que, nesses
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dois anos e quatro meses, quase dois anos e cinco meses, já fez
investimentos de 74 km de pavimentação asfáltica, agora vem mais 20
km para nossa grande capital, fechando quase 100 km de pavimentação
asfáltica, de recuperação de vias urbanas, mesmo não sendo uma
obrigação do Governo de Estado, mas o Governador Flávio Dino é
solidário, é responsável e tem dado um apoio decisivo para garantir a
mobilidade urbana da nossa grande capital. Foi feito também uma
vistoria no outro investimento, que é estratégico para a nossa cidade,
que integra as famílias, que traz de volta um espaço social que estava
em decadência, que é Avenida Beira Rio, a Avenida Beira Rio já não
conseguia mais atrair as famílias e o Governador Flavio Dino fazendo
um investimento fantástico, que vai trazer o resgate desse cartão postal
do Maranhão, a primeira etapa desta obra, que é o investimento de
mais de três milhões de reais, já será concluída agora nos próximos
meses, que contempla o aterramento de uma Lagoa artificial que já está
sendo concluído e também a contenção da erosão da margem do Rio
Tocantins. Essa lagoa que está sendo aterrada com todo o devido
licenciamento ambiental, esta lagoa sobre esse espaço será construído
uma grande explanada para eventos culturais, sociais e religiosos,
20.000m² a área desta grande explanada com a concha acústica, inclusive.
O dobro da área da Maria Aragão, aqui em São Luís, da Praça Maria
Aragão, que é o maior local de eventos abertos do Maranhão e passará
Imperatriz ser o maior local, o maior espaço, a maior praça de eventos
abertos do Maranhão. De modo que eu parabenizo o Governador
Flávio Dino, agradecendo imensamente sua determinação em investir
cada vez mais da nossa grande capital Imperatriz, mas, acima de tudo,
parabenizo a população da nossa Região Tocantina pelos investimentos
estratégicos de fortalecimento de ensino superior e de empoderamento
do nosso povo nessa firme parceria com o Governo Flávio Dino.
Muito obrigado, Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente. Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia.
Senhor Presidente, venho destacar, a exemplo do Deputado Sérgio
Vieira, a audiência pública que ocorreu na cidade de Açailândia para
tratar da crise nas guserias, Deputado Sousa Neto, e farei isso logo
mais no Tempo dos Blocos. Mas no momento, eu quero fazer um
comentário, Deputado Sousa Neto, acerca do Programa Escola Digna.
Primeiro, eu quero dizer, que eu me sinto com a absoluta legitimidade
para tratar desse programa, Deputado Sousa Neto, porque eu fui um
dos deputados que aprovei o empréstimo do BNDES nesta Casa,
Deputado Edilázio Júnior. E digo isso porque ao chegar no município
de Açailândia fomos surpreendidos por uma manifestação de mais de
duzentos alunos, o Deputado Wellington estava presente, foi comigo
até a escola fazer a vistoria, reclamando, Deputado Sousa Neto, de
uma reforma na Escola Bandeirantes, que é conhecida oficialmente
como Escola Professor Antônio Carlos Beckman e que, a reforma era
para ter terminado no prazo de quatro meses, e eu fiz questão de tirar
foto da placa, Deputado Wellington, e agora com um ano, a escola não
terminou. Mais de cem alunos deixaram de estudar na rede estadual de
ensino por conta do atraso nessa entrega da reforma. Não sou eu que
estou dizendo, foram os pais dos alunos que disseram a uma comissão
da Assembleia, outros estão deixando agora de estudar na escola porque
onde foi deslocado, que é para a UEMA, é muito longe e eles não têm
condições de pagar o transporte e, o mais grave de tudo, Deputado
Wellington do Curso, é ver que os recursos existem porque são do
BNDES, mas não houve competência do Governo do Estado para
administrar e executar essa obra. Eu vi outro dia, Deputado Wellington
do Curso, o Requerimento de V. Exa. de informações sobre as obras do
Programa Escola Digna e é a primeira vez que estou me manifestando,
porque eu gostaria de ouvir um lado, gostaria de ouvir um outro e hoje
eu posso dizer com muita tranquilidade por outras reclamações que eu

ouvi, no Maranhão, Senhores Deputados, realmente, nós temos escola
dignas, é verdade, escolas que foram reformadas, escolas que foram
recuperadas e até poucas escolas que foram construídas, mas a maior
parte das escolas da rede estadual de ensino, Deputado Wellington do
Curso, eu afirmo em dizer que são dignas de pena. Pena pela situação
em que se encontra a parte física. Pena pela falta de estrutura que tem
deixado os professores, os educadores e todos aqueles que compõem o
corpo escolar sem condições de trabalhar, quando não se fala na falta
ou na diminuição da merenda escolar, Deputado Wellington do Curso.
Mas eu vou voltar para o caso de Açailândia, da escola onde eu estive
pessoalmente com V.Exa., fazendo uma vistoria. Lá, Deputado Zé
Inácio, a obra que era para ter terminado em 120 dias, como está lá na
placa, com recursos garantidos, o Estado não teve as condições de
entregar essa escola reformada para a comunidade. Portanto eu quero
aqui cobrar do Governo do Estado, Deputado Sousa Neto, que entregue
a Escola Professor Antônio Carlos Beckman o mais rápido possível
para os alunos de Açailândia. O desespero é tão grande, Deputado
Sousa Neto, que as forças, as energias dos alunos dessa escola que
deveriam estar voltadas para o ENEM e para a preparação para o
vestibular, principalmente para aqueles que estão no 3º ano, estão
voltadas para conseguir um espaço para poder estudar. Veja a diferença,
Deputado Wellington, do governo que está na propaganda e do governo
da realidade que nós tivemos oportunidade de constatar em Açailândia.
E aí a pergunta que eu faço, disseram em determinado momento que o
problema era um aditivo. E será que não é melhor economizar um
pouco do que está se gastando em propaganda nas televisões e colocar
para reformar as escolas que estão com problemas, Deputado
Wellington? Será que não é melhor para os alunos, melhor para o
Governo do Estado? Essa é a indagação que fica. Por fim, quero dizer
que um dos papeis enquanto deputado estadual é fiscalizar as obras e
serviços do Governo do Estado. E foi informado lá no momento que o
Secretário de Infraestrutura do Estado, Dr. Clayton Noleto, Deputado
Sousa Neto, se comprometeu em entregar a escola reformada no prazo
de 30 dias. O prazo já está contando. Não voltarei a esta tribuna ao
longo do prazo que foi pedido pelo Secretário de Infraestrutura, mas
após os 30 dias, Deputado Sousa Neto, eu estarei aqui de volta a esta
tribuna e, se preciso, irei a Açailândia para ver se o Governo do Estado
cumpriu com o prazo que foi dado a comunidade escolar de Açailândia.
Fica, portanto, aqui, senhores deputados, a constatação de que na área
da educação o Governo que existe na propaganda é um e o Governo
que existe na realidade é outro. Portanto, senhores deputados, acho
que cabe a esta Casa, como fez, como bem lembrou o Deputado Sérgio
Vieira, através de uma comissão de deputados, nesse caso, representada
por mim e pelo Deputado Wellington do Curso, fazer a fiscalização.
Mas agora, Deputado Wellington do Curso, o nosso papel é diferente.
Saber como esta a situação nós já sabemos. Nós temos agora é que
trabalhar e fazer com que o Governo do Estado entregue na prática a
escola Bandeirante, a Escola Professor Antônio Carlos Beckman, aos
estudantes de Açailândia. É isso que nós vamos fazer, e é isso que farei
enquanto deputado. Aguardarei o prazo solicitado pelo Governo do
Estado por intermédio da Secretaria de Infraestrutura e, após completar
os 30 dias que foram estabelecidos pelo Secretário de Infraestrutura,
voltarei a esta tribuna e se preciso a Açailândia, para verificar se o
Governo do Estado, pelo menos uma vez, cumpre com aquilo que
acorda com a comunidade estudantil. Era o que tinha a relatar, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputada Valéria Macedo, por cinco minutos,
sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, Membros da Mesa, senhoras
deputadas, senhores deputados, galeria, imprensa, todos que nos
assistem através da TV Assembleia. Senhor Presidente, acompanhei,
no último sábado, dia 20, em Imperatriz, o Governador Flávio Dino,
na entrega da sede da UEMASUL, que foi reformada e ampliada. Além
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também da expedição da ordem de serviço da construção de um novo
campus de Ciências Agrárias, um imóvel doado pelo sindicato rural de
Imperatriz, o Sinrural, onde funcionarão os cursos de Medicina
Veterinária, Agronomia e Engenharia Florestal. O Governador também
fez a visita à obra da Avenida Beira Rio, que receberá investimentos na
ordem de mais de três milhões, senhores. Em seguida, o Governador
tratou do Mais Asfalto para Imperatriz. Como disse o Deputado Marco
Aurélio, um investimento de mais 20 mil km de asfalto para Imperatriz,
que está precisando muito, e que nesta etapa se propõe a atender os
bairros da Juçara, Mercadinho, Jardim São Luís, Vila Nova, Vila Lobão,
Vila Redenção, Cafeteira, Bacuri, Entroncamento e o Grande Santa
Rita. Todos esses bairros receberão os benefícios do Programa Mais
Asfalto, aprovado por nós nesta Casa. Todos nós, senhores deputados,
senhoras deputadas, que apoiamos o Governador Flávio Dino, alguns
como eu desde sempre, outros mais recentemente, nos sentimos
igualmente contemplados com essa obra física e humana que ajudará
muito a promover o desenvolvimento da Região Tocantina, que criará
mais oportunidades para nossa juventude, que não precisará mais se
deslocar para outras regiões para estudar. Aliás, senhores deputados,
até o prefeito de Imperatriz, Assis Ramos, foi muito sincero em
reconhecer a atuação do Governador Flávio Dino em Imperatriz. Ele
pessoalmente disse: “eu já não tinha mais tranquilidade para dormir.
Agora, com a ajuda do Governador Flávio Dino, me sinto melhor para
lidar com os problemas da cidade. Obrigado, Governador.” Essas foram
as palavras do prefeito de Imperatriz. E a obra da UEMASUL é uma
obra de Estado, uma obra de muitos pais e muitas mães, senhores
deputados. E, em primeiro lugar, devemos reconhecer o mérito dos
pioneiros da UEMA em Imperatriz. Dentre os quais me parece que
seja justo referenciar os professores pioneiros que carregaram a UEMA
até agora em Imperatriz, com todas as dificuldades que nós sabemos
que tinham. Aos alunos e ex-alunos, enfim, todo corpo docente e
discente que carregaram e acalentaram este sonho até agora. Os demais
governos passados que deram a sua contribuição. Dentre os quais, eu
nomino por justiça o ex-governador José Ribamar Fiquene e o ex-
governador José Reinaldo Tavares. Este último talvez tenha sido o
governo que mais tenha interiorizado a UEMA no Estado do Maranhão.
Os professores, os alunos atuais, que além de terem destacada
contribuição para a obra, naturalmente terão a grande responsabilidade
de carregar a tocha do desenvolvimento educacional e da construção
efetiva de uma nova universidade. O Governador Flávio Dino agora
evidentemente deixará o seu nome registrado para sempre, porque foi
ele quem teve a iniciativa concreta de criar a UEMASUL valendo-se de
sua sensibilidade de professor e político. Sinto-me, Senhores
Deputados, Senhoras Deputadas, igualmente deputado Marco Aurélio
aqui usou a tribuna e disse como deputada e cidadã sul maranhense,
imperatrizense, sinto-me muito contemplada com esse edificante
investimento e essa grande iniciativa do nosso Governador Flávio Dino.
Trata-se de uma obra de estado permanente que cuida das pessoas de
médio a longo prazo, que investe em conhecimento, ciência e na
drenagem de cérebros para a região. Pois, muitos virão de outras regiões
em busca de cargos de professores e técnicos e trarão muitos
conhecimentos também que contribuirão para a formação dos nossos
jovens. Mas a obra não está edificada ainda, senhores, exige ainda
muitos esforços que serão demandados para que todos juntos possamos
transformar a UEMASUL numa grande universidade. Já encerrando
minhas palavras, Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores
Deputados, chamo a atenção para a necessidade de realizarmos na
UEMASUL nos municípios abrangidos por ela, como por exemplo,
Estreito, que já tem um polo, já está se trabalhando esse projeto, Porto
Franco que já tem vários campi, inclusive um campi municipal, Carolina,
Açailândia e dentre outros, o município de Riachão, que necessitam
dessa extensão da UEMASUL para com que os alunos ali mesmo na
sua cidade possam cursar o ensino superior e ajudar a desenvolver a
sua região, igualmente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas,
Deputado Rigo Teles, pedimos a UEMANORTE que deva apontar
investimentos aos municípios de Balsas, Grajaú, Barra do Corda e
Presidente Dutra, municípios fundamentais do Estado e muitos

necessitados de investimentos do Estado na área de ensino superior. O
campus de Grajaú, por exemplo, senhores e senhoras, que eu estive
visitando recentemente tem que ter realmente mais investimentos,
melhoramentos na sua infraestruturas, o campus não guarda hoje a
menor conformidade com a sua importância, com a importância de
Grajaú e a região das serras, a mesma coisa solicitamos ao nosso
governador Flávio Dino que nos municípios de Barra do Corda e
Presidente Dutra, nós tenhamos também a presença, a instalação da
UEMA um centro importantíssimo para o desenvolvimento educacional
para os nossos jovens e adultos que moram nesse municípios, que
precisam de uma efetiva e condizente investimento por parte do
governador, colocando a UEMA em Presidente Dutra e Barra do Corda,
atendendo também a população de Grajaú, Tuntum, dentre outras. Em
Balsas e Açailândia, por exemplo, a UEMA terá também ter a mesma
importância, porque nós temos cérebros importantes no Maranhão
que precisam ser treinados e motivados nessas regiões. Sinceramente,
eu acredito que o governador Flávio Dino levará também investimentos
através da UEMA para as regiões Central e Sul do Estado, a exemplo
do que está fazendo com Imperatriz, eu acredito e nós vamos está
junto com eles aqui nesta Casa, eu acredito que tem todo o apoio para
que possamos descentralizar e reafirmar mais ainda a importância da
educação superior no nosso Estado, principalmente reforçando também
a UEMANORTE. Muito obrigada, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Um momento histórico, Senhor Presidente. Em vosso nome
quero cumprimentar todos os deputados aqui presentes, galeria,
imprensa e a todos que nos acompanham em todo o Estado do Maranhão.
Enfatizo o momento histórico porque hoje esta Casa, mais uma vez,
fez história ao assinar um projeto de lei que vai resolver uma
problemática envolvendo os municípios da região metropolitana, vamos
consolidar, de uma vez por todas, os limites entre São Luís, Ribamar,
Paço do Lumiar e Raposa. No ato assinado, no plenarinho, com a
presença do prefeito Luís Fernando de Ribamar; do prefeito de Paço
do Lumiar; da prefeita de Raposa e do vice-prefeito de São Luís, esse
documento histórico tanto o termo de compromisso ratificando a
consolidação dos limites entre os prefeitos da região metropolitana
como projeto de lei aqui, de autoria desta Casa, que eu quero parabenizar
o presidente da comissão, o nobre Deputado Bira do Pindaré, que
desenvolveu uma sistemática resolvendo e desenvolvendo iniciativas
que fortaleceram este momento histórico, que foi na manhã de hoje, a
assinatura tanto da lei como também dos termos de comprometimento,
de compromisso entre os prefeitos. Deputado Bira, senti-me honrado
em estar ao seu lado, porque nós perseguimos esse resultado, a política
que nós queremos desenvolver nesta Casa é a política de resultados
que as pessoas esperam, que a sociedade espera, precisamos dar
respostas à sociedade. Isso demonstra que um ato de uma assinatura
de um Projeto de Lei tem a capacidade resolutiva de problemáticas de
saneamento básico, de infraestrutura, de educação e de todas as
conjunturas que devem nortear o processo social e que, ao longo de
anos e anos, a população que vive às margens e nos limites foram
prejudicadas pela falta de respostas do Poder Público na execução de
iniciativas que viessem fortalecer os empreendimentos sociais. Digo
isso porque ficava: De quem é a competência? É de São Luís? De
Ribamar? De Paço do Lumiar? E Raposa? Então aqueles que vivem nas
franjas, nos limiares desses municípios eram prejudicados e são
prejudicados ainda. Então, hoje, nós iniciamos com essa assinatura um
ato em defesa dos municípios da região metropolitana, em defesa da
dignidade das pessoas e pelo o compromisso, foi a assinatura de um
compromisso dos governos em fazer realmente políticas públicas,
levando a todas essas regiões respostas que as comunidades precisam
por meio dos serviços públicos, desde a coleta do lixo à infraestrutura.
Então, eu me senti honrado em fazer parte, Senhoras e Senhores, deste
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ato da assinatura, inclusive dividindo a coautoria com o nobre Deputado
Bira do Pindaré que nos permitiu assinar, subscrever esse Projeto.
Nós tínhamos dado entrada em 2016 em uma iniciativa de Projeto,
apoiado pelo o IMESC/IBGE, no grupo de trabalho que nós solicitamos
aqui nesta Casa, o Requerimento de nossa autoria solicitando um grupo
de trabalho para resolver definitivamente o problema, e, graças a Deus
e aos esforços daqueles que deram continuidade, nós temos hoje o
resultado satisfatório, inclusive com a devida preocupação judicial,
apaziguando conflitos judiciais e, mais uma vez, parabenizo os esforços
da comissão que soube conduzir essa dinâmica, a resolver essa
problemática em tela que ainda era um entrave para o processo de
acordo entre os municípios. Então, apaziguados os conflitos judiciais,
os conflitos entre os municípios com relação a pequenas áreas,
apaziguado outras divergências que se tinha com relação a localidades,
hoje nós temos um projeto completo que é oriundo e eu preciso fazer
este registro, dos esforços do IBGE do IMESC, que deram de forma
consistente georreferenciando, indo in loco, conhecendo de fato com a
preocupação dos limites pelas divisas por meio de vias tanto de MA’s
como também de ruas ou avenidas, ou pegando rios, de forma a fazer
de fato divisas que não cortassem residências, que não dessem sensação,
por exemplo, aqueles que moram no entorno de estar vivendo em dois
municípios. Então, definitivamente, hoje a Assembleia Legislativa no
ato assinado no Plenarinho, com as presenças dos prefeitos municipais:
prefeito Luís Fernando; o prefeito de Paço do Lumiar, Domingos Dutra;
prefeita Talita Lacy; vice-prefeito, Júlio Pinheiro, que estava
representando prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, hoje,
definitivamente, esta Casa cumpriu o seu papel, foi interlocutora de
um processo tão importante que vai ajudar centenas e milhares de
pessoas. Então, Senhor Presidente, fico muito feliz, em mais uma vez
junto com vossas excelências estarmos integrando esforços no sentido
de resolver problemáticas tão antigas, tão sérias e que hoje tem a
resposta devida pela atenção deste Poder, como também do Poder
Executivo na presença dos Prefeitos Municipais da Região
Metropolitana. Então, a todos o meu muito obrigado e que Deus
continue nos abençoando.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha os
nossos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
internautas, telespectadores que nos acompanhe através da TV
Assembleia. Na última sexta-feira, Senhor Presidente, como já foi
registrado pelo deputado Sérgio Vieira, pelo deputado Eduardo Braide,
nós estivemos na Cidade de Açailândia, juntamente com os deputados
que eu já mencionei, o deputado Sérgio Vieira, deputado Eduardo
Braide, e mais, deputado Zé Inácio, deputado Vinícius Louro e deputado
Marco Aurélio. Estivemos numa audiência pública para discutir o
fechamento de postos de empregos das guserias, em Açailândia. E
quero fazer registro, Senhor Presidente, que nós temos como obrigação,
não de solucionar o problema, mas de apontar pelo menos os caminhos
para as soluções dos problemas. Nós não somos resolutivos, quem
tem a possibilidade de resolver é o Executivo, seja federal, estadual, ou
municipal. Nas nós, nas nossas competências legislativas, além de
legislar, fiscalizar o Executivo, mas também aprofundar os nossos
estudos e apresentar as soluções para os problemas, inclusive,
apontando os caminhos para aberturas de novos mercados, para que a
economia na cidade de Açailândia possa continuar pujante como foi no
início. Nós temos relatos de muitas pessoas em Açailândia que perderam
postos de empregos, empresários que tinham 600 empregados e hoje
têm apenas 400 empregados. Então nós estivemos na cidade de
Açailândia, discutindo na Câmara Municipal de Açailândia, juntamente
com o prefeito, com os vereadores, empresários, VALE, a possibilidade
da manutenção desses postos de empregos, e como podemos auxiliar o

governo estadual, o governo federal para a manutenção destes postos
de empregos com alternativas viáveis para a cidade de Açailândia.
Quero fazer registro também, Senhor Presidente, já pautado na tarde
de hoje pelo Deputado Bira do Pindaré e pelo Deputado Júnior Verde,
que na verdade, hoje, como já foi citado, pelo Deputado Bira do Pindaré,
hoje é um grande marco na região metropolitana, Deputado Bira do
Pindaré. Mas, Deputado Bira do Pindaré, eu estou ocupando a tribuna,
para fazer referência elogiosa a V. Ex.ª, à forma como V. Ex.ª, de forma
madura, responsável e articulada, reuniu na manhã de hoje
representantes das quatro prefeituras: os três prefeitos. Ausente
somente o Prefeito de São Luís, que estava representado pelo seu vice,
o Vice Prefeito Júlio Pinheiro. Mas os prefeitos das três cidades e mais
o representante da capital. Diversas autoridades, outros deputados
estaduais e um tema de suma importância. Um tema que vem sendo
tratado nesta Casa desde a Constituição de 88. Um tema que vem
sendo tratado nesta Casa, e principalmente o respeito à população dos
bairros que estão nos limites, de pessoas que sentem a falta do poder
público e que, muitas vezes, são “empurradas com a barriga”- desculpa
a expressão da palavra -, mas são “empurradas com a barriga”. Tem um
problema no limite do Cohatrac com o Cohabiano e não sabem a quem
recorrer. Mas as contas chegam, as contas de água, as contas de luz, as
contas de IPTU, mas na hora de se utilizar dos serviços públicos, falta
a atenção do poder público. Prova disso: a região do Parque Vitória e
mais 20 bairros da região sofrem com a falta de atendimento do poder
público, de políticas públicas. Inclusive a população desses bairros
fez uma manifestação na São Luís Rei de França reclamando,
reivindicando pela falta de atenção do poder público. Então a manhã
de hoje foi uma manhã histórica para a Região Metropolitana, e uma
manhã histórica, principalmente para uma parcela da população que
sofre pela falta de atendimento do poder público. Então, mais uma
vez, parabenizar o Deputado Bira do Pindaré pela sensibilidade e pela
forma articulada como realizou esse ato, hoje, da assinatura de protocolo
dos quatro prefeitos da região metropolitana e, mais ainda, dos três
projetos de lei apresentados nesta Casa, que com certeza contará com
a sensibilidade e o apoio de forma unânime de todos os deputados.
Deputado Bira, conte não só com meu apoio, mas também com as
nossas ações em defesa da região metropolitana. Senhor Presidente, só
para concluir, quero fazer referência também a quatro audiências hoje
realizadas na Vara de Direito Difusos Coletivos com o Dr. Douglas,
quatro ações envolvendo Odebrecht Ambiental. Chega da Odebrecht
no Maranhão, chega! O Maranhão não suporta mais. Os municípios
de Ribamar e Paço do Lumiar não suportam mais, chega! A Odebrecht
no Maranhão está com os dias contados. Chega de descaso, chega da
falta de respeito com a população de Paço do Lumiar e de Ribamar.
Hoje nós tivemos essas quatro audiências na Vara de Direitos Difusos
Coletivos, e muita coisa avançou. E acreditamos que a Odebrecht está
com os dias contados em Paço do Lumiar e Ribamar. Além disso,
contamos com a ação administrativa do prefeito Dutra e do prefeito
Luiz Fernando. Contamos não só com a ação administrativa como com
a sensibilidade dos dois, para que nós possamos enxotar, retirar a
Odebrecht Ambiental do Estado do Maranhão. Chega de uma empresa
corrupta, de uma empresa que está na Lava Jato, uma empresa que tem
prejudicado os maranhenses, principalmente, a população de Paço do
Lumiar e Ribamar. Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Registro a presença do vereador Meio Quilo e
do ex-vereador Hercules Viana, do município de Vila Nova dos
Martírios.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Projeto de Resolução Legislativa n.º 013/2017,
de autoria do Deputado Stênio Rezende. (Lê). Em discussão. Em
votação. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como estão.
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Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa nº 039/2016, de autoria
do Deputado Bira do Pindaré. (Lê).

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS - Senhor
Presidente, gostaria de pegar o boletim aqui comigo. Se alguém pudesse
me trazer o boletim, eu ficaria grato.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Solicito que leve um Diário ao Deputado Cabo
Campos. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai ao segundo
turno. Requerimentos à deliberação do Plenário. Requerimento nº 362/
2017, de autoria do Deputado César Pires, (lê). O Deputado está
ausente fica transferido para próxima sessão. Requerimento nº 363/
2017, de autoria da Deputada Nina Melo. A Deputada solicitou retirada.
Está deferido, Deputada Nina Melo, deferido seu pedido. Requerimento
n.º 365/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde. (Lê). Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimentos à deliberação da Mesa: Requerimento nº
359/2017, de autoria do Deputado Edilázio Junior, (lê). Convido o
Deputado Adriano Sarney para compor a Mesa, para que nós possamos
votar esse Requerimento. Deputado Adriano, preciso que V. Ex.ª venha
até a Mesa, para que nós possamos votar o Requerimento de autoria
do Deputado Edilázio. Deputado Adriano, V. Ex.ª quer que eu repita o
conteúdo do Requerimento? Requerimento nº 359/2017, de autoria do
Deputado Edilázio, (lê). Deferido. Requerimento n.º 366/2017, de
autoria do Deputado professor Marco Aurélio, (lê). Deferido. Inclusão
na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de terça-feira, 23 de maio:
Requerimento nº 367 /2017, de autoria do Deputado Professor Marco
Aurélio; Requerimento nº 368/2017, de autora da Deputada Graça
Paz; Requerimento nº 369/2017, de autoria do Deputado Wellington
do Curso; Requerimento nº 371/2017, de autoria do Deputado Stênio
Rezende; Requerimento nº 372/2017, de autoria do Deputado Roberto
Costa. Senhores deputados, senhoras deputadas, quero antes de
prosseguir a Sessão, lembrá-los que amanhã, às 9h30, tem naturalmente
a sessão ordinária e, às 11 h, sessão especial, com a presença do Secretário
Adelmo Soares, que foi convocado por Requerimento do Deputado
Júnior Verde. Requerimento este aprovado pelo Plenário. Então amanhã
ele estará aqui as 11 h. Eu quero lembrar a todos aqueles que possam e
assim desejarem que se façam presentes.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Wellington do Curso, por trinta
minutos com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia.
Senhor Presidente, eu ocupo a tribuna desta Casa para tratar de um
assunto muito delicado e de suma importância para o Estado do
Maranhão. Primeiro, eu vou pedir respeito à Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. Respeito à Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão! Deputado Eduardo Braide, eles estão tratando a
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão com desrespeito, estão
levando na brincadeira e isso não é brincadeira. Nós não estamos de
brincadeira, chega de palhaçada e chega de brincadeira! Senhoras e
senhores, eu tenho para falar na tarde de hoje não é grave, é gravíssimo.
E temos acompanhado, e eu sinceramente aguardava, eu esperava não
chegar ter esse momento, mas o momento de esclarecer e de colocar o
pingo nos is. Vamos ao princípio. O Governador Flávio Dino, no dia
03 de março de 2017, publicou nas suas redes sociais a “Escola Cintra,
depois da reforma que fizemos. Valorizar a educação é o centro de
nosso projeto e desenvolvimento. Ficou muito bonita”. E o Governador
Flávio Dino ainda questiona: “ficou muito bonita, não é?” Senhoras e

senhores, a foto das redes sociais do Governador Flávio Dino é uma
coisa, a foto do local no Cintra e não foi ninguém quem mandou, eu fui
pessoalmente e a foto do Cintra, vergonhosamente, contradiz o
Governador Flávio Dino. O Governador Flávio Dino falseia a verdade.
A foto que nós fomos lá ao local, deputado Eduardo Braide, e retiramos,
é a foto de um Cintra com as janelas quebradas, que reforma é essa?
Que pataquada é essa? Deputado Edilázio, isso é só o princípio, por
que eu estou falando que é um tema delicado? Porque na última semana,
deputado Rogério Cafeteira, nós estivemos na cidade de Açailândia,
conforme já foi relatado pelos deputados Sérgio Vieira e Eduardo Braide.
Deputado Eduardo Braide, nós recebemos de forma oficial por parte
do governo do Estado do Maranhão e da Secretaria de Educação pelo
Ofício nº 660/2017, da SEDUC, encaminhado ao Presidente Humberto
Coutinho fazendo referência nossa solicitação dos endereços das
escolas que o governo anuncia por meio de uma grande exposição
maciça na mídia rádio, TV, jornal que 574 escolas reformadas ou
totalmente reconstruídas. São 574 escolas reformadas ou totalmente
reconstruídas, nós recebemos um documento oficial do Governo do
Estado fazendo alusão às 574 escolas e diz aqui, deputado Eduardo
Braide, que, em 2015, foram concluídas 50; em 2016, foram concluídas
227; em 2017, concluídas 77 e em andamento 26. No documento oficial
do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, e eu tive a
curiosidade de procurar sobre a cidade de Açailândia. Isso por quê? Eu
vou contextualizar para que vocês possam entender. Nós estávamos
chegando à Câmara Municipal de Açailândia, deputado Edilázio, para
uma audiência pública sobre as guserias em Açailândia e fomos
surpreendidos com pais de alunos reclamando de uma escola que a
reforma já se arrasta por mais de ano, e que a escola não foi concluída.
Tem aqui a placa, Deputado Edilázio, demais deputados, Deputado
Rogério Cafeteira, Deputado Eduardo Braide. E a placa diz, execução
de obras de reforma e ampliação do Centro de Ensino Antônio Carlos
Beckman, valor R$ 536 mil, Município Açailândia. Obra com 120 dias,
os alunos colocaram com aquele corretor de texto branco 120 vezes 10,
porque, porque já está com mais de ano que a escola está em reforma e
a reforma não foi concluída. Senhor presidente, demais pares, o
governador Flávio Dino também colocou em 2016, que assinou
autorização de reformas de 211 escolas, assim chegaremos a 574 escolas
reformadas. E ele faz propaganda de 574. Mas, Deputado Edilázio, na
semana passada, nós fomos agraciados com informações do governo,
das escolas que estão sendo reformadas. E pasmem, Deputado Eduardo
Braide, V. Exa., que falou hoje sobre a Escola Antônio Carlos Beckman,
em Açailandia, Centro de Ensino Professor Antônio Carlos Beckman,
na Rua Marly Sarney, no centro, tem a obra como executada, Deputado
Eduardo Braide e Deputado Edilázio, desde 2015, obra, executada
desde 2015. Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é o
Governo do Estado, por meio da SEEDUC. Ora, ora, ora, senhoras e
senhores, deputados eu não estou entendendo mais nada, o próprio
governo, por meio da secretaria de Educação nos manda uma relação da
574 escolas, deputada Nina, que já foram reformadas, coincidentemente,
como muita coincidência acontece com o governo do Estado,
coincidentemente fomos à cidade de Açailândia para realizar uma
audiência pública, fomos surpreendidos com pais de alunos e alunas
solicitando que fôssemos visitar uma escola que as obras estão
inacabadas, e nós fomos visitar a escola, eu e o deputado Eduardo
Braide, e quando chego em São Luís que pego o ofício da Secretaria de
Educação, diz que obra já foi executada em 2015, senhoras e senhores,
deputado Eduardo Braide, deputado Edilázio, demais deputados, estarei
protocolando no Ministério Público, sobre esse crime de
responsabilidade e de improbidade administrativa do Governo do
Estado e da Secretaria de Educação do Estado do Maranhão. Nós não
estamos aqui de brincadeira, isso é muito sério, nós estamos com um
projeto chamado “De Olho nas Escolas” e já verificamos 06 escolas na
capital, na semana passada o deputado Rogério Cafeteira fez referência
às escolas as quais estava denunciando, e eu sei muito bem que a escola
que eu estava denunciando é escola municipal, mas existe uma parceria
do Governo do Estado com a Prefeitura de São Luís, e os alunos de São
Luís, os pais de alunos da capital estão atônitos com tanta propaganda,
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é outdoor, e propaganda em todos os lugares dessa cidade e eles se
questionam, eles se perguntam, deputado Eduardo Braide, como pode
ter escola digna se as nossas escolas na capital não são dignas? Não
pode ter parceria do governo do Estado com a prefeitura? Não pode
socorrer as escolas da capital, mas ao que nós passamos a observar, é
que não existe escola digna. Muitos se questionavam do Governo
anterior, muito se falava do Governo anterior, mas vivemos o Governo
da continuidade. Nós temos um Governo que vive da propaganda e
tenta ludibriar a população com uma propaganda enganosa. Retiraram
as propagandas da quantidade de escolas construídas e reformadas,
Deputado Eduardo Braide, mudaram o tema e o tema gora que estão
fazendo é colocando professores e colocando alunos e só colocam
‘escola digna’, só dizem isso, ‘escola digna’. Para tentar talvez amenizar
a nossa fiscalização em cima de um tema tão importante. Senhoras e
senhores, vou protocolar na Comissão de Educação desta Casa, vou
protocolar na Comissão de Educação ou na Promotoria de Educação
do Estado do Maranhão e protocolar também na Promotoria de
Probidade Administrativa para que possa averiguar a nossa denúncia
na tarde de hoje. E mais ainda, com documentos oficiais, Deputado
Edilázio, Deputado Eduardo Braide, Deputada Francisca Primo,
Deputado Vinícius Louro, Deputado Sousa Neto, informações oficiais
que chegaram até esta Casa, trazidas pelo líder do Governo, Deputado
Rogério Cafeteira, Deputado Rogério Cafeteira, uma explicação não só
aos demais pares, mas o Poder Legislativo do Estado do Maranhão,
que é independente, poderes independentes e harmônicos entre si. O
Parlamento estadual, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
não é puxadinho do Palácio do Governo, é independente, estaremos
fiscalizando e apresentando as irregularidades para que possam ser
corrigidas. E solicitamos também como Deputado Professor Marco
Aurélio anunciou durante a audiência, que, nos próximos 30 dias, a
escola será construída, será concluída a obra da escola. Mas, Deputado
Professor Marco Aurélio, eu quero chamar atenção que no documento
oficial da SEDUC e do Governo do Estado, a escola está como
concluída, obras já executadas, de acordo com o documento que nós
recebemos.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Deputado
Wellington, me conceda um aparte?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Concedo um aparte ao Deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (aparte) –
Deputado Wellington, primeiro, parabenizar V. Ex.ª pela fiscalização
que vem fazendo in loco, isso mostra o quanto V. Ex.ª realmente honra
o mandato que exerce em fiscalizar esse governo tão mentiroso. Nunca
na história do Maranhão houve um Governo com tanta propaganda
enganosa, a começar pelo Governador que era o arauto da moralidade e
já foi pego aí nessa Operação Lava Jato. Vou só passar a V. Ex.ª também,
Deputado Wellington, chegou até minha pessoa uma denúncia, V. Ex.ª
que está tão interessado no tema, que boa parte dessas escolas, salvo
engano, foram nove escolas, só nove escolas que foram construídas da
Escola Digna, que é a grande propaganda do Governo do Estado, que
iria tirar essas escolas de taipa, escolas que eram de teto de palha,
enfim, aquelas taperas, e fazer escolas de alvenaria. Todos os contratos,
Deputado Wellington, e eu quero depois que V. Ex.ª possa solicitar
isso ou nós podemos solicitar em conjunto ao Secretario de
Infraestrutura, que essas construções assim como foi feito na Lagoa da
Jansen aquela praça que foi construída, mas foi executada em um
contrato de reforma e manutenção. A mesma coisa vem sendo feita com
a Escola Digna, estão construindo colégios com recurso, com contratos
de conservação e contratos de manutenção, algo que é um crime de
improbidade e que nós devemos sim, punir os secretários, punir o
Governador e as empresas que se submetem a essa fuga do objeto do
qual foi licitado. Então, nós devemos levar essa denúncia que chegou a
minha pessoa, até o Ministério Público, que as escolas estão sendo
construídas com um contrato de manutenção e custeio, de manutenção,

isso quer dizer de custeio e não de investimento que seriam as
construções dessas novas escolas. Então, está havendo um
desvirtuamento das licitações no Governo do Estado e que nós devemos
apurar e que o Governo a cada dia que passa, voltei agora do interior e
por onde passei ouvi a mesma coisa, o descaso, o abandono do Governo
do Estado aos municípios com relação à saúde, com relação à educação.
Esse é o governo da mentira. E parabéns, Deputado Wellington, pelo
interesse no tema.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Com palavra, o Deputado Adriano Sarney.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (aparte) -
Deputado Wellington, primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pela
sua coragem e pelo seu pronunciamento baseado em dados concretos,
em visitas in loco e não em propagandas enganosas, como essa que nós
estamos vendo no Governo do Estado. Da última vez que eu subi à
tribuna que eu tive acesso às informações oficiais da Secretaria de
Educação que chegou a esta Casa devido a uma solicitação de V. Ex.ª,
que, aliás, teve minha aprovação. As informações não batiam com a
realidade, como o Deputado Edilázio acabou de falar. Depois eu fiz
uma análise muito objetiva e detalhista do material da Secretaria de
Educação, e ali está comprovado que apenas 10 escolas de ensino
médio foram feitas no Governo Flávio Dino. Enquanto na propaganda
enganosa do Governo eles falam em 300 para serem feitas até 2018,
apenas nove escolas foram feitas no programa que substitui as escolas
de taipa neste Estado. São nove, mas basta apenas uma fotografia de
uma escola para que todo o Estado ache que o Governo do Estado está
fazendo alguma coisa, porque não está. E agora a visita de V. Ex.ª até a
escola corroboram com essa tese de que o Estado está fazendo
propaganda enganosa. E eu gostaria Deputado Wellington que essa
comissão de deputados que está sendo criada visitasse todas essas
escolas que estão nesse material encaminhado a esta Casa, para que a
gente possa comprovar. E que a gente também possa entrar com uma
solicitação junto ao PROCON, porque o PROCON sabe muito bem ir
até as empresas e fechar, fazer arruaça total, a propaganda total, mas
eu quero também que o PROCON tome uma atitude em relação às
propagandas enganosas do Governo do Estado. Então essa semana
ainda podemos entrar com esse documento no PROCON para que o
PROCON tome as devidas ações, para que a gente possa, assim, dessa
forma fazer com que o PROCON tenha uma imparcialidade em relação
aos seus atos. Parabéns mais uma vez.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, só para concluir, ratificando o teor da nossa denúncia,
escola Antônio Carlos Beckham passa por uma reforma, execução de
obras e reforma e ampliação no valor de 536 mil reais. Agente
participante é o BNDES. A placa na frente da escola e materiais de
construção na frente da escola dão conta que a escola seria entregue em
120 dias. A obra não foi concluída. A obra não foi entregue. E um
documento oficial do Governo do Estado através da SEDUC nos
informa as escolas que passaram por reforma. E é interessante que
esse documento fala das escolas que ainda serão executadas. E serão 84
a serem executadas. No documento fazia referência às escolas que
estão em andamento e faz referência às escolas concluídas em 2015 e
em 2016. E, em Açailândia, o Centro de Ensino Professor Antônio
Carlos Beckman, rua Marly Sarney, no centro, está com uma obra
concluída e a sua execução em 2015, total de intervenções: uma única
intervenção. Senhoras e senhores, é no mínimo estranho. E vamos
cobrar ao Ministério Público, para que o Governo do Estado e a
Secretaria de Educação possam se pronunciar. Porque, pelo visto, a
Assembleia Legislativa, o Poder Legislativo, na verdade, não é
respeitado. Porque a partir do momento que mandam para nós
documentos que falseiam a verdade, eu não sei qual é o intuito de nos
ludibriar e de nos enganar. Pode ter a certeza que boa parte da população
tem sido enganada e ludibriada com as propagandas enganosas, mas
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estaremos atentos, vigilantes e de olhos nas escolas. Que Deus abençoe
a todos e obrigado pela atenção.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA- Tempos dos blocos ou partidos.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Solicito o tempo da liderança do Governo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA - Deputado Marco Aurélio, por cinco
minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, ocupo neste momento o
tempo da liderança para pontuar algumas situações que foram
colocadas. Também estive, na sexta-feira, em Açailândia, juntamente
com o Deputado Sérgio Vieira, Deputado Wellington do Curso,
Deputado Zé Inácio, Deputado Eduardo Braide, em uma agenda na
audiência pública discutindo o impacto da crise no setor siderúrgico no
Município. E lá os alunos, de forma justa, fizeram reivindicações, e
não foi a primeira manifestação. Há tempos os alunos vêm
manifestando a insatisfação, de forma que é um direito. A obra atrasou
a sua execução, o Governo reconhece. Não foi por falta de recurso, não
foi também por falta de vontade e de determinação do Governo. A
empresa que está executando teve problemas e por isso não conseguiu
concluir a execução dentro do prazo que foi determinado. Mas nunca o
Governo deixou de fazer a sua parte. Hoje só a Secretaria de
Infraestrutura do Estado executa mais de mil obras, Deputado Rogério,
mais de mil obras. É impossível querer pensar que todas vão seguir o
seu cronograma, porque são empresas diferentes que ganham à licitação.
Às vezes dá um problema com a empresa, a empresa não consegue
executar, mas o Governo sempre cobrando, sempre cobrando. De modo
que a escola Antônio Carlos Beckman, Escola Bandeirante, o Governo
é ciente do problema. Há tempos vem dando essas respostas e garantiu
que dentro de 30 dias a escola estará concluída. Alguns colegas foram
fazer uma visita à escola e talvez até esperassem encontrar uma escola
acabada, em estado de ruína, mas não foi isso que encontraram.
Encontraram uma escola já em fase de conclusão, onde faltam poucos
itens para concluir a reforma. A escola, que a última intervenção que
teve já faz vários anos, e esta intervenção que teve era só pintura nada
mais do que pintura, não contemplava as necessidades que a escola
precisava resolver. E assim mesmo com toda esta dificuldade, em que
o Governo do Estado lamenta este atraso, mas não foi culpa do Governo
do Estado. Qual o interesse do Governo do Estado atrasar execução de
obra se tem o recurso? Qual interesse em dar o desconforto para os
alunos? Não há nenhum interesse do Governo do Estado. Não há. E
justamente o município de Açailândia. Outra escola muito grande a
escola Professora Norma Suely foi reformada pelo Governo Flávio
Dino e trouxe outra dimensão ao acolhimento dos alunos, foi concluída.
Eu estive na inauguração da escola, na inauguração desta reforma, um
ambiente novo, um ambiente digno. E querer negar os investimentos
que estão sendo feitos na educação. Eu digo em Açailândia mesmo,
Deputado Rogério, V. Ex.ª compreende a dimensão do que é um núcleo
de Educação Integral? O Deputado Sérgio Vieira que é de Açailândia
sabe. Núcleo de Educação Integral nunca houve este projeto e o Governo
Flávio Dino está concluindo os núcleos de Educação Integral. E lá em
Açailândia já começou a obra de um núcleo de Educação Integral, um
investimento de R$ 5 milhões, que vai integrar as escolas, os estudantes
de toda região e, no contraturno, oferecer atividades que complementam
o ensino, sejam elas culturais, sejam aulas de reforço, sejam os
laboratórios, sejam atividades esportivas, é uma educação que de fato
completa as necessidades que temos nos nossos jovens. E, às vezes,
verificar um problema pontual, que é certo cobrar e será resolvido,
porque o governo já estava cuidando dessa providência, em um mês
estará resolvido. Mas verificar um problema pontual e negar tudo o
que esta sendo feito é injusto, não é responsável. O Governo tem feito

um grande trabalho, o Núcleo de Educação Integral, lá em Açailândia,
trará uma nova dimensão ao ensino naquele município e em toda região.
E destaco, foi colocada a questão do Cintra, o Cintra, nunca o Governo
do Estado aqui em São Luís, o Cintra, a maior escola da América
Latina, nunca o Governo do Estado disse que está totalmente concluída
a obra, foi concluída a primeira etapa e foi feito também o ginásio, e
agora será feito o restante, será feito uma segunda etapa, uma escola
daquele tamanho não dá para parar uma escola toda, para chegar: para
tudo, vamos fazer tudo de uma vez. Foi feita por etapas, e o Governo,
em momento algum, disse que estava tudo concluído. Foi há poucos
diz inaugurada esta primeira etapa e o ginásio, e perguntem para os
alunos se eles não estão satisfeitos? E a outra situação é a questão do
que foi pontuado pelo deputado que antecedeu, acerca da Escola
Antônio Carlos Beckman, está no relatório como concluída, de fato,
não está concluída e todos sabem, tanto é que o Governo tem feito as
gestões para concluí-la, é possível que tenha vindo no relatório de
forma equivocada. E se assim foi feito eu não tenho dúvidas de que a
Secretaria Estadual de Educação enviará expediente à Mesa Diretora
fazendo esta correção, até porque o Governo do Estado sabe que não
está concluída e uma prova que sabe que não está concluída é que
tomou as providências para que a sua conclusão seja efetivada em 30
dias. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, o Tempo da Liderança do Bloco, por gentileza, Bloco
Independente, Deputado Wellington.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA – Cinco minutos, sem direito a apartes,
Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, só voltando ao tema que é de
suma importância, o deputado que me antecedeu, o Deputado Marco
Aurélio, faz o reconhecimento de que a escola não foi concluída, que as
obras não foram concluídas. Nesse reconhecimento do Deputado Marco
Aurélio que a escola não foi concluída, é público e é notório porque
nós estivemos lá na última sexta-feira, nós estivemos juntamente com
os alunos, fizemos a denúncia, evidente que a obra não foi concluída, e
tão somente por isso é que há esse reconhecimento. Agora, Deputado
Adriano Sarney, o que chama a nossa atenção é que de 574 escolas que
o Governo anunciou que já reformou, do nada, do nada, nós estávamos
em Açailândia, para tratar dos postos de empregos em Açailândia,
alunos reclamando da escola que está com mais de ano, se arrasta uma
manutenção, numa reforma. Nós fomos até o local, chegamos a São
Luís, pegamos o documento e o documento diz que a obra já foi
concluída em 2015 e o deputado que me antecedeu acha que foi equívoco.
Como equívoco? Que equívoco? Um documento oficial enviado a esta
Casa. Quer dizer, se não tivesse tido a coincidência dessa audiência
pública, em Açailândia, os alunos já estão reclamando há muito tempo
e ninguém nunca fez nada, ia ficar em brancas nuvens. Senhoras e
Senhores, a denúncia é gravíssima e não adianta tapar o sol com a
peneira, não adianta querer justificar o injustificável, documento oficial
do Governo do Estado e que tem 574 escolas e, dentre elas, dizendo
que algumas para executar, em andamento. Mas essa, Senhoras e
Senhores, está no relatório dizendo que a obra foi concluída em 2015.
É por isso que eu falei desde o princípio precisamos ter atenção em
nossas relações, e o Poder Legislativo do Estado do Maranhão precisa
se impor e mais ainda, todas as reformas construção de escolas, não é
nenhum favor, é uma obrigação e nós estamos fazendo o nosso papel,
que é de fiscalizar e não fomos tão longe, não pegamos a relação e
fomos fiscalizar escola por escola. Coincidentemente, uma escola
próxima dos nossos olhares durante a realização de audiência fomos lá
verificar e constatamos que a escola não foi concluída a reforma e que
tentaram ludibriar esta Casa, tentaram ludibriar todos os deputados,
dizendo que a escola já tinha sido concluída a reforma. Isso é grave,
muito grave. E vamos protocolar no Ministério Público para que o



TERÇA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2017                                                                                             DIÁRIO DA ASSEMBLEIA18
Ministério Público possa averiguar crime de responsabilidade e esse
crime de improbidade administrativa. Era o que tinha para o momento,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA - Bloco dos tempos e partidos: Bloco
Parlamentar de Oposição declina. Partido Verde declina. Bloco
Parlamentar Democrático, Deputado Vinícius Louro, declina. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, concedo a palavra ao Deputado
Zé Inácio por dez minutos, em seguida, ao Deputado Cabo Campos.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, apesar de que vários colegas que nos
antecederam, inclusive, usando o Pequeno Expediente trataram da
audiência pública em Açailândia, mas, eu não poderia deixar também
de registrar esse importante momento em que tivemos presença de seis
deputados estaduais sob a coordenação do Deputado Sérgio Vieira, em
que debatemos um tema de suma importância não só para Açailândia,
para a região do entorno de Açailândia, como importante para o
Maranhão. Uma vez que o Polo Siderúrgico de Açailândia representa a
geração de quase 15 mil empregos, precisamente mais de 10 mil
empregos, e hoje com o fechamento das guserias, chega 1.300 postos
de trabalho fechados. Por isso a importância da audiência pública, o
envolvimento de todos os vereadores daquela cidade, do prefeito
Juscelino, que esteve presente, de várias lideranças políticas e da
sociedade civil, como não só a representação do Sindicato dos
Metalúrgicos como a entidade que representa os empresários do setor
guseiro daquela região. Então uma audiência importante que cabe a
esta Casa da total atenção. E um dos objetivos principais dessa
audiência pública e o que foi mais cobrado por aqueles que participaram
da audiência pública é que, como disse o Deputado Sérgio Vieira, desta
audiência saísse, Deputado Vinícius, V. Ex.ª que participou da audiência,
uma comissão para tratar de vários temas que foram relatados pelo
Deputado Sérgio. Mas um deles de suma importância é fazer gestão
junto ao Bando do Nordeste para garantir um financiamento que já
vinha em curso desde o governo do presidente Lula, desde 2009, e que
agora foi suspenso. E a dificuldade do Governo Federal em retomar
esses investimentos para que o setor siderúrgico de Açailândia, ele
possa voltar a funcionar. Outro destaque que eu quero fazer e aí nós
tivemos acompanhando a agenda do Governador durante todo o dia de
sábado na cidade de Imperatriz, foram os anúncios que o Governador
fez com relação ao Mais Asfalto para a cidade de Imperatriz. O Prefeito
Assis, Prefeito da cidade de Imperatriz, ele praticamente em sua
declaração disse que a cidade estava agonizando pela ausência da
parceria com o Governo do Estado. E lá o Governador Flávio Dino não
só anunciou 20 km de asfalto como também se comprometeu com
várias e outras ações, algumas que já vão acontecer de imediato, que é
uma tradição da cidade de Imperatriz, que é o aniversario da cidade
com uma grande cavalgada, que terão o apoio da Secretaria de Cultura,
assim como investimentos não só na área da Educação, como mais
investimentos na área de infraestrutura. E uma coisa que me chamou
muito atenção dessa visita, em Imperatriz, foi, Deputado Rogério, a
obra da Beira Rio uma obra de uma dimensão gigantesca para os padrões
nossos do Estado do Maranhão, que vai servir como uma área de
esporte, um espaço para prática de esporte e lazer, para atividades
culturais e religiosa, haja vista a estrutura que está sendo montada,
criada à beira do Rio Tocantins. Pensar uma praça de eventos olhando
a Maria Aragão, que é daqui da capital, a que está sendo feita em
Imperatriz é quatro vezes maior essa estrutura que nós temos hoje de
espaço para eventos como a Praça Maria Aragão. Está de parabéns o
Governo. Está de parabéns a cidade de Imperatriz, que em breve ganhará
esse importante empreendimento. E outro destaque que faço com relação
à visita do Governador foi a inauguração da reforma do prédio da
UEMA e o anuncio da construção de um novo Campus para o
funcionamento da UEMASUL. E lá nós constatamos o que significará
a UEMASUL não só para a cidade de Imperatriz, mas para todas as
cidades que estão ali na Região Tocantina, que vão ter acesso a uma

estrutura universitária com autonomia administrativa e financeira. Pelo
andamento do desenvolvimento que vem ganhando a Região Tocantina,
sobretudo, a cidade de Imperatriz, é indispensável, para que seu
desenvolvimento tenha um rumo, uma direção que possa desembocar
no desenvolvimento com inclusão social e que venha desenvolver mais
o Estado do Maranhão, a importância que tem a UEMASUL. Eu
aproveito este momento, deputados, para destacar que hoje, já fruto
de alguns debates que nós já vimos fazendo há meses, ouvindo a
comunidade acadêmica, Deputado Cabo Campos, deputado Sousa Neto,
nós apresentamos hoje a Indicação para a criação da UEMA/Baixada,
que vai vir beneficiar uma população de quase um milhão de habitantes
da região da Baixada de 19 municípios da Baixada, da região que abrange
parte dos municípios dos Campos e Lagos, uma ação que vai beneficiar
grande parte dos municípios da região ao alto Turi/Gurupi e o que era
antes um sonho na região Tocantina, que era a UEMASUL, hoje nós
queremos compartilhar esse sonho com a indicação que nós demos
entrada nesta Casa, que vamos com certeza aprovar por todos os
parlamentares, encaminhar para o governador Flávio Dino para que
ele, assim como teve empenho em criar a UEMASUL que também se
empenhe em criar a UEMA da Baixada para que aquela região que
também é uma das regiões mais promissoras do Estado do Maranhão
possa contar com o instrumento da educação universitária, para que a
gente possa por meio dos cursos que serão implantados lá, essa
estrutura, essa universidade possa contribuir com o desenvolvimento
não só educacional, mas como social e econômico da região da Baixada.
Então, eu queria fazer este registro, a partir do momento que presenciei
esse grande momento no sábado ,em Imperatriz, também passar a
sonhar e compartilhar esse sonho não só com todos os deputados, mas
com o nossos irmãos e companheiros da região da Baixada, ou melhor,
com todos os maranhenses para que a UEMA também se instale com
autonomia administrativa e financeira na região da Baixada, na cidade
de Pinheiro, para que a gente possa com isso desenvolver uma das
mais importantes regiões do Estado do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
presidente, Deputado Vinícius Louro, eu gostaria de usar o Tempo da
Liderança.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA - Pois não, Deputado Vinícius, pelo tempo
de cinco minutos, sem direito a apartes. Apesar do Deputado Sousa
Neto, solicitar que fosse encerrada e for cerceada sua palavra, Deputado
Vinícius, eu, com meu espírito democrático, não aceitarei. V. Ex.ª tem
o tempo.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, muito obrigado, V. Ex.ª como uma
pessoa democrática e mostrando a responsabilidade desta Casa, e nunca
deixará que esta Casa se renda à minoria. Muito obrigado, Senhor
Presidente. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz aqui hoje é
justamente para tratar também da viagem da Comissão de Administração
ao Município de Açailândia, onde nós marcamos presença também
naquela Comissão. E aqui como vários colegas deputados já se
manifestaram como agora há pouco saiu Inácio, Sérgio Vieira, Wellington
do Curso, Marco Aurélio, enfim, tivemos a presença também do Cláudio
Azevedo, do prefeito Juscelino, da Câmara de Vereadores em peso e a
sociedade civil, representantes também de Sindicatos. E a gente pôde
constatar realmente o apelo daquelas pessoas, das autoridades políticas,
porque nós sabemos da grande necessidade da permanência das
siderúrgicas, guserias, que geram emprego naquela cidade. Mas, diante
de tudo o que foi falado aqui nesta tribuna, a gente tinha que ressaltar
também já o grande trabalho. Agora mesmo, já a Vale do Rio Doce e
aqui como se manifestou o Deputado Sérgio Frota, já entrou em contato
com a Superintendência e amanhã os deputados, às 10 horas da manhã,
e quero convidar os demais colegas deputados, iremos estar na
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Superintendência da Caixa Econômica para tratar das casas lá do
Pequizeiro de Baixo, que é um povoado. Mas também ressaltar que
isso é uma luta tanto nos cenários federal, estadual e municipal, a
grande atitude do prefeito Juscelino, da cidade de Açailândia. Haja
vista, Presidente Rogério Cafeteira, que no momento de crise, de
dificuldade que os municípios estão passando o prefeito reduziu o
imposto do ISS de 5% para 2%, onde ele já emitiu a mensagem à
Câmara de Vereadores e, salvo engano, o Presidente da Câmara de
Açailândia iria colocar em pauta agora, nessa quarta-feira, haja vista,
Senhor Presidente, essa grande dificuldade que o Brasil está passando,
mas a preocupação do prefeito é que essas guseiras, essas aciarias não
fechem no município de Açailândia. E isso a gente tem que ressaltar e
elevar o nome do chefe do Poder Executivo daquela cidade que muito
vem trabalhando em prol daquela população. E sempre digo, antes é
melhor perder do boi do que perder o boi inteiro, e isso o prefeito vem
fazendo com bastante esforço para que essas fábricas não fechem no
município de Açailândia. E levando em consideração a viagem do
governador Flávio Dino ao município de Imperatriz, eu também gostaria
aqui, onde já fiz Indicação, para a região do Médio Mearim onde lá,
líder do governo e agora Presidente em exercício Rogério Cafeteira, nós
já conseguimos levar o IFMA, o Instituto Federal para o município de
Pedreiras ali beneficiando muitos jovens naquela região. Mas também
queria pedir a UEMA do Médio Mearim, já que nós criamos, aqui
nesta Casa, a UEMA do Sul do Maranhão, a UEMASUL, pedir também
a UEMA do Médio Mearim fortalecendo para que a gente possa levar
o curso de Direito, onde lá já houve aulas do curso de Direito, mas não
tinha o corpo docente e não compensava para a UEMA manter esse
curso lá. Aí trouxeram os alunos para cá, mas praticamente já extinguindo
esse curso. Então quero aqui também deixar o meu pedido para que
possa se fazer a UEMA do Médio Mearim, que vai beneficiar também
os nossos jovens naquela região. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA – Não havendo mais Quórum Regimental,
nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

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

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

Marco Aurélio.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Andréa Murad, Bira do Pindaré, Cabo
Campos, Doutor Levi Pontes, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio
Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Graça Paz, Hemetério Weba,
Júnior Verde, Max Barros, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio,
Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rogério Cafeteira, Sérgio Vieira, Sousa
Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Wellington do Curso e Zé
Inácio. Ausentes os Senhores Deputados: Alexandre Almeida, Ana do
Gás, Antônio Pereira, César Pires, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda,
Glalbert Cutrim, Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho,
Léo Cunha, Nina Melo, Paulo Neto, Raimundo Cutrim, Rigo Teles,
Roberto Costa, Sérgio Frota 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. Em seguida,
concedeu a palavra aos Deputados Bira do Pindaré, Othelino Neto,
Max Barros, Fábio Braga, Rafael Leitoa, Wellington do Curso, Zé
Inácio e Júnior Verde. Esgotado o tempo regimental destinado ao
Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando a discussão e votação em segundo turno, regime de prioridade

do Projeto de Lei nº 056/2017, de autoria do Poder Executivo,
encaminhado pela Mensagem nº 012/2017, que institui o “Programa
Maranhão Verde”, destinado a fomentar e desenvolver projetos voltados
para apoio à conservação e recuperação ambiental, que foi discutido
pelo Deputado Adriano Sarney, sendo aprovado e encaminhado à Sanção
Governamental. Na sequência, foram aprovados os Requerimentos
nºs: 355/2017, de autoria do Deputado Stênio Rezende, solicitando
que seja submetido ao regime de tramitação de urgência, para discussão
e votação em uma sessão ordinária, o Projeto de Resolução Legislativa
que concede “Medalha de Mérito Legislativo” ao Desembargador
Raimundo José Barros de Sousa; 361/2017, de autoria do Deputado
Bira do Pindaré, para que seja realizada Sessão Solene para entrega de
título de “Cidadão Maranhense” ao Senhor Alex de Oliveira Souza e a
Senhora Eliana Almeida, no dia 28 de junho, às 11 horas. Os
Requerimentos nºs: 362/17, de autoria do Deputado César Pires e 359/
2017, de autoria do Deputado Edilázio Júnior, foram transferidos para
a próxima Sessão devido a ausência dos autores. Nos termos do Artigo
113 do Regimento Interno foram incluídos na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 363/2017, de autoria da
Deputada Nina Melo; 365/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde
e 366/2017, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio. No
primeiro horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. No
tempo dos Partidos e Blocos o Deputado Rogério Cafeteira falou pelo
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão e a Deputado Andréa Murad
falou pela Liderança do Bloco Parlamentar de Oposição. As demais
agremiações declinaram do tempo a elas destinado. Não houve oradores
inscritos no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar a Sessão foi
encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado, será
devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 22 de maio de 2017.

SESSÃO ESPECIAL
REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DE 2017 ÀS 12hs

COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DE AUTONOMIA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

AUTOR: O Senhor Deputado Eduardo Braide

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, declaro aberta a Sessão Especial convocada por meio do
Requerimento 244/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide, em
comemoração aos 50 anos de autonomia do Ministério Público do
Maranhão, em razão dos relevantes serviços prestados pela Instituição
à sociedade maranhense. Convido para compor a Mesa, o
excelentíssimo senhor Luiz Gonzaga Martins Coelho, Procurador-Geral
de Justiça. O excelentíssimo Senhor Desembargador Jamil Gedeon,
neste ato representando o Presidente do Tribunal de Justiça,
Desembargador Cleones Carvalho. Excelentíssimo Senhor Werther de
Moraes Lima Júnior, Defensor Público Geral do Estado. Excelentíssimo
Senhor Marcos Rosa, Procurador-Chefe do Ministério Público do
Trabalho. Procuradora Elimar Figueiredo de Almeida e Silva,
representando os membros do Ministério Público dos Aposentados.
Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça Carlos Augusto Soares,
representando o Presidente da Associação do Ministério Público.
Excelentíssimo Senhor Francisco Barros, Subprocurador Geral de
Justiça para Assuntos Jurídicos. Concedo a palavra ao Deputado
Eduardo Braide, autor do Requerimento de convocação desta Sessão
Especial, que falará em nome do Poder Legislativo.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Muito
bom dia a todos e a todas. Exmº Senhor Deputado Othelino Neto,
Presidente desta Sessão Especial. Exmº Senhor Luiz Gonzaga Martins
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Coelho, Procurador Geral de Justiça do Estado do Maranhão. Exmª
Senhora Procuradora Elimar Figueiredo de Almeida e Silva, neste ato
representando os membros do Ministério Público Aposentados e por
que não as mulheres também aqui nesta Mesa da Sessão Especial.
Exmº Senhor Marcos Rosa, Procurador-Chefe do Ministério Público
do Trabalho. Exmº Senhor Francisco Barros, Subprocurador Geral de
Justiça para Assuntos Jurídicos. Exmº Senhor Promotor de Justiça
Carlos Augusto Soares, representando o Presidente da Associação do
Ministério Público do Estado do Maranhão – AMPEM. Exmº Senhor
Desembargador Jamil Gedeon, neste ato representando o Presidente
do Tribunal de Justiça Cleones Carvalho. Exmº Senhor Werther de
Moraes Lima Júnior, Defensor Público Geral do Estado do Maranhão.
Senhoras e senhores, eu poderia fazer um discurso, doutor Luiz Gonzaga,
falando sobre a história do Ministério Público, dos 50 anos de
autonomia, do dia 15 agora em que foi comemorado o Dia Estadual do
Ministério Público no Maranhão, mas essa parte histórica deixarei a V.
Exa. Eu gostaria, neste ato, de dizer a satisfação desta Casa, a Assembleia
Legislativa do Maranhão que é considerada a Casa do Povo, em realizar
esta sessão especial para homenagear essa instituição tão importante
ao estado democrático de direito, que é o Ministério Público. Eu vejo
aqui pessoas que lutam diariamente, no caso de vocês promotores e
promotoras de Justiça, procuradores, para que a gente possa viver em
uma sociedade melhor. Tive a oportunidade já de participar com a
doutora Cristiane Maia Lago que tem um trabalho belíssimo na luta
contra as drogas. Tive a oportunidade de vivenciar enquanto advogado
antes e, depois, enquanto deputado o trabalho belíssimo que o doutor
Paulo Avelar faz na área da educação. Tive a oportunidade de presenciar
e fazer constar em uma lei de nossa autoria, que antes de virar lei que
foi a lei complementar que regulamentou o Fundo Estadual de Combate
ao Câncer, mas a emenda constitucional que criou o Fundo Estadual de
Combate ao Câncer lá está a previsão do assento do Ministério Público
e lá está a competente doutora Glória Mafra, que tão bem representa a
promoção da Saúde no Estado do Maranhão. Eu já tive oportunidade
de participar de diversas audiências públicas, nesta Casa, com a
promotora Lítia Cavalcanti que tão incansavelmente luta pelo direito
dos consumidores e mesmo quando o Ministério Público volta os
olhos para esta Casa nós temos que parabenizar o Ministério Público.
Foi assim através de uma iniciativa do promotor João Leonardo que
esta Casa teve que se adequar de forma mais clara às regras do Portal de
Transparência da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
Recentemente participei de uma audiência judicial, que aconteceu pela
primeira vez no Plenarinho desta Casa, onde tivemos a participação
do doutor Ronald Pereira, promotor da Pessoa com Deficiência, onde
foi assinado um Termo de Ajustamento de Conduta desta Casa,
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, para que possa ter a
acessibilidade plena às pessoas com deficiência. Esses poucos exemplos
que estou dando para vocês é para demonstrar a importância que tem
o Ministério Público na vida e cada uma de nós. Falei um pouco das
Promotorias Especializadas, mas qual não é o trabalho daquele promotor
de Justiça que está naquela Comarca mais distante e quem sobre os
ombros o trabalho de encarar todas essas área ao mesmo tempo. E é
exatamente por isso que esta Casa, eu quero deixar bem claro, aprovou
por unanimidade, a realização dessa sessão especial em homenagem ao
trabalho que vem sendo feito por vocês, pela instituição do Ministério
Público. Deixei por fim, pra registrar e dar o meu testemunho do
trabalho do Doutor Luiz Gonzaga. O Doutor Luiz Gonzaga não era
nem ainda o Procurador Geral de Justiça, mas já esteve nesta Casa, na
época da criação do Fundo Estadual de Proteção aos Direitos Difusos
e, através de um pedido dele, juntamente com outros promotores que
estiveram aqui, foi incluído no fundo, não só a participação do
Ministério Público, como o percentual de 10% daquilo que foi arrecadado
pelo Fundo Estadual de Proteção aos Direitos Difusos, e aqui tenho
que fazer referência a então procuradora da época, doutora Regina
Rocha, também que é destinado exclusivamente para o Ministério
Público do Estado do Maranhão, especificamente para poder reforçar
as ações civis públicas, reforçar os custos com as perícias exatamente
no sentido de aumentar o trabalho que o Ministério Público tem com

esse papel tão importante, que é defender o direito da coletividade.
Por fim, para não me adiantar mais, parabenizar a cada um de vocês:
promotores, procuradores, todos vocês, servidores do Ministério
Público, porque sem os servidores o Ministério Público não existiria,
pela importância do papel que vocês desempenham, principalmente
na atual conjuntura do País, do Estado e dos Municípios e são tantas
as ações do Ministério Público e me vem outra que foi tratada nesta
Casa também que foi a proposta de Emenda Constitucional prevendo
a transição entre os gestores, seja ele municipal ou estadual, deixando
de forma clara quais os critérios que aquele que vai entregar o comando
do Executivo, seja ele municipal ou estadual tem que entregar o seu
sucessor para que ele possa ter o tempo de fazer o planejamento
necessário ao assumir no dia primeiro de janeiro. Por fim, quero aqui
registrar a presença o deputado Wellington do Curso, deputado Edilázio
Junior, deputado Bira do Pindaré , deputado Marco Aurélio e da sempre
deputado Helena Heluy, que gosta de sentar ali atrás, mas o seu lugar
é aqui na frente sentada aqui e acompanhando essa sessão especial.
Parabenizar cada um de vocês, encerrando com uma frase, doutor Luiz
Gonzaga, que falo sem nenhum temor: o Ministério Público só tem
sentido de existir se ele tiver autonomia, independência e coragem para
propor as medidas e ações que a gente vê todos os dias sendo propostas.
Que Deus abençoe a cada um de vocês e um bom trabalho.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Concedo a palavra ao senhor Procurador Geral
de Justiça Luiz Gonzaga Martins Coelho, em nome do Ministério
Público do Maranhão.

O SENHOR PROCURADOR LUIZ GONZAGA –
Excelentíssimo senhor Deputado Othelino Neto, Presidente da
Assembleia Legislativa em exercício, eu quero em seu nome também
cumprimentar o Presidente Deputado Humberto Coutinho, vi hoje na
imprensa que foi submetido a uma cirurgia, em Teresina, a quem em
nome do Ministério Público, desejo seu pronto restabelecimento.
Excelentíssimo Senhor Deputado Eduardo Braide, autor do
Requerimento desta Sessão Especial em homenagem ao Ministério
Público, neste momento em que completa 50 anos de sua autonomia
institucional e, neste particular, Deputado Eduardo Braide, quero
publicamente reconhecer sempre o zelo, a atenção que V. Ex.ª tem
dedicado ao Ministério Público. Sem nada pedir em troca, Vossa
Excelência tem sido o defensor do Ministério Público convicto das
grandes responsabilidades que V. Ex.ª tem como parlamentar e
representante dessa geração de jovens maranhenses. V. Ex.ª disse muito
bem. Nós hoje temos o fundo de direitos difusos. E V. Ex.ª foi o autor
da proposta que destina 10% para que possamos realmente avançar na
realização das perícias e na questão do reaparelhamento do Ministério
Público, uma vez que temos severas limitações orçamentárias e
financeiras. Excelentíssimo Senhor Desembargador Jamil Gedeon Neto,
neste ato representando o presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão, o Desembargador Cleones Carvalho Cunha, seu nome
pessoal, porque eu costumo dizer que V. Ex.ª saiu para o judiciário,
mas permanece no coração de todos os membros do Ministério Público.
Excelentíssimo Senhor Doutor Werther de Morais Lima, Defensor
Público Geral do Estado e meu amigo particular, que sempre prestigia
todos os atos do Ministério Público. Parceiros e, muito embora por
nossos afazeres em determinados momentos possamos estar em
campos opostos, mas nós temos sempre a sintonia naquelas causas
que nos unem em defesa da cidadania e da democracia no nosso País.
Excelentíssima Senhora Doutora Elimar Figueiredo de Almeida e Silva,
símbolo, ícone do Ministério Público do Maranhão, a quem eu quero,
com vênia de todos os demais, pedir uma salva de palmas. Essa
reverência se dá porque todos nós somos testemunhas do quanto a
senhora representa para o Ministério Público do Maranhão, nos
momentos mais difíceis pós a Constituição de 88 para poder construir
os arcabouços jurídicos como as nossa Lei Complementar nº 13. E, se
diga de passagem, quero homenagear também o seu assessor chefe da
época, o doutor Zé Henrique Matos Moreira, porque o Maranhão foi
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protagonismo, fez a primeira lei orgânica estadual, que serviu, inclusive,
para parâmetro para a nossa lei nacional 8.725. Portanto V. Ex.ª sempre
esteve à frente dos tempos. Excelentíssimo Senhor Carlos Augusto
Soares, promotor de justiça, neste ato representando o Presidente da
Associação do Ministério Público, o doutor Tarcísio Bonfim, que se
encontra em Brasília acompanhando as ações que tramitam naquela
Casa Legislativa: reforma da previdência, questões de abuso de
autoridade e tantos e outros projetos que querem atingir a nossa
instituição. Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco Barros,
Subprocurador Geral de Justiça para assuntos jurídicos, em vosso
nome quero cumprimentar todos os ex-procuradores gerais aqui
presentes. Doutora Fátima Travassos, eu quero em seu nome
cumprimentar o egrégio colégio de procuradores, os nossos procuradores
e procuradoras presentes. Quero, portanto, senhoras e senhores saudar
aqui também os deputados presentes. Vejo o Deputado Edilázio Júnior,
Deputado Bira do Pindaré, Wellington do Curso, professor Marco
Aurélio, os nossos amigos desse parlamento. Saudar os nossos
servidores do Ministério Público na presença do nosso presidente
Edmar, presente aqui. E quero, deixei por último, saudar uma pessoa
também muito cara para nós, a Deputada Helena Heluy. Eu gostaria de
convidar V. Ex.ª para que tomasse assento na primeira fila deste
parlamento. V. Ex.ª brilhou não só nas tribunas do júri e do Ministério
Público maranhense, mas também na tribuna dessa Assembleia, na
defesa das questões populares e da sociedade maranhense. Senhoras e
senhores, amigos da imprensa, colegas promotores de Justiça, a todos
os presentes peço licença para iniciar estas palavras com a homenagem
a quem homenageia o Ministério Público maranhense, eis que é por
coincidência de calendário o mês de maio representa o marco para a
definição institucional, tanto do Legislativo quanto do Parquet. Em 03
de maio se comemorou o Dia do Parlamento alusivo à criação do Poder
Legislativo no Brasil, com a instalação da primeira Assembleia
Constituinte, em 1823, de acordo com a Lei m.º 6.230, de 27 de julho
de 1975. Mais de um século após, no dia 14 de maio de 1967, os
deputados estaduais maranhenses se reuniram, em sua sede, sob a
presidência do deputado Manoel Gomes para a proclamação da nova
Constituição do Estado que estaria em vigor no dia seguinte trazendo
uma inovação, a criação do cargo do procurador geral de Justiça, marco
inaugural da autonomia institucional. Encontramos reminiscências de
figuras semelhantes ao papel do promotor de Justiça em várias
passagens históricas, desde a milenar China, passando pelo reino da
Inglaterra, de João Sem Terra quando o Ministério Público era tido
como a mão do rei. Pela França pós-revolução, por exemplo, são tantas
as referências históricas que não caberia neste momento minuciá-las.
No Brasil tanto a Constituição de 1824 quanto a de 1967 foram
elaboradas por notáveis escolhidos pelo chefe do governo, pode-se
afirmar, entretanto, que não obstante essas circunstâncias
surpreendentes avanços de nossos processos civilizatório delas
decorreram. A Carta do Império homenageou a divisão dos Poderes
como “princípio conservador dos direitos dos cidadãos e a mais seguro
meio de fazer efetivas as garantias que a Constituição oferece”, o artigo
9º da Constituição de então. O poder judicial, por exemplo, teve a
previsão de sua organização na forma do artigo 151 da Constituição de
1924, pelo Código de Processo Criminal, pela primeira instância de
1832, que incluíam os promotores públicos na estrutura do Poder
Judiciário. Com a mesma intenção de dividir para propiciar identidade
institucional, em 1967 por inspiração do modelo goiano, sua terra
natal, o jovem advogado e então procurador geral do Estado Esmaragdo
Silva que, diga-se de passagem, por coincidência do destino era primo
do meu pai, propôs a Comissão de Juristas que integrava e que também
era composta por José Antônio Almeida e Silva, Carlos Madeira e
Veracruz Santana, outra cisão institucional a ser incluída na carta
estadual o início de um perfil próprio do Ministério Público definindo
sua chefia própria, ainda que sob a livre nomeação e destituição a
critério do governo do Estado. Esses movimentos de rupturas revelaram,
revelados pelas Cartas de 1824 e de 1967 foram, portanto, de
desconstrução de modelos antigos e de refundação institucional que
ajudaram a promover necessárias reformas que conduziram o país a

ares mais democráticos. Por esta razão, é que é altamente simbólica
esta Sessão Solene aprovada pela Casa do Povo, por proposição do
deputado Eduardo Braide, para homenagear o cinquentenário desse
início de autonomia do Ministério Público. Para que a instituição
ministerial bem possa exercer a missão constitucional que a Carta
Cidadã de 1988 e a Constituição Maranhense de 1989 lhe determinaram,
com uma tutela de ordem jurídica, a defesa do Regime Democrático e a
proteção dos interesses sociais, individuais indisponíveis, necessário
foi edificar dessa autonomia que cito as palavras do ministro Celso de
Melo lançadas no Mandado de Segurança nº 21.239: “perseguem um
só objetivo, conferir-lhe, em grau necessário, a possibilidade de livre
atuação orgânico-administrativa e funcional, desvinculando-o, no quadro
dos poderes do Estado, de qualquer posição de subordinação,
especialmente em face dos poderes Judiciário e Executivo”. Foi a partir
desse marco normativo de 1967 que o Ministério Público, pelo esforço,
coragem de seus integrantes e pela vontade da sociedade, avolumou-se
para conter as tarefas que o estado democrático lhe determinou. O
Ministério Público do Maranhão de acusador a Promotor de Justiça,
esses últimos 50 anos foram decisivos. A primeira mulher procuradora
geral de Justiça do Brasil, a Dra. Elimar Figueiredo de Almeida e Silva,
muito bem sintetizou esse difícil caminho: “nem sempre foi assim,
custou a ser assim, para chegar-se ao dia de hoje. Longo foi o caminho,
áspera a jornada, ingente os sacríficos”. Mas o que vem a ser Ministério
Público? O Ministério Público hoje é aquele que foi reconhecido pela
sociedade como seu protetor, investigando e buscando a punição dos
malfeitores, razão pela qual, por exemplo, a famigerada PEC 37 foi
afastada pela vontade popular. E aqui quando eu digo que o Ministério
Público busca a punição dos malfeitores, abro um parênteses, porque
aqui estou na Casa do Povo e aqui o Ministério Público se coloca como
parceiro e amigo deste Poder. Costumo, dos encontros regionais que
realizamos, colocar à Mesa prefeitos, coordenadores dos CAOPs, o
procurador e o promotor titular da Comarca, para buscar essa
aproximação porque tentam passar para a sociedade que quando o
Ministério Público está agindo, o Ministério Público é inimigo dos
políticos. Nós somos parceiros dos bons políticos, o que nós
combatemos e combateremos sempre, porque assim quis o constituinte
de 88 ao colocar na Constituição de 88 que o Ministério Público é
instituição permanente na defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e os interesses sociais indisponíveis. O Ministério Público
é identificado como parceiro das instituições de controle e de
fiscalização, inclusive desta Assembleia que não só confia a nos o
resultado de suas CPIs, como a da pistolagem. No final do século
passado como quando aprova e promulga PEC sobre a transparência
da transição municipal que, diga-se de passagem, deputado Eduardo
Braide, foi a primeira Emenda Constitucional oriunda do Ministério
Público do Maranhão, que agradeço também a sensibilidade do
governador Flávio Dino de ter sancionado essa lei municipal,
encaminhado ao chefe do Executivo por solicitação da Rede de Controle
das Políticas Públicas que o Ministério Público maranhense integra.
Nós apresentamos ao governador e ele foi sensível ao submeter a
aprovação da PEC, nesta Casa. O Ministério Público que nasceu do
marco da Carta Maranhense de 67, é altivo, altaneiro e compromissado
com os princípios e objetivos da República. De 1967 até 1988, o fato
de não pertencerem a carreira não distanciou vários de nossos
procuradores gerais da defesa desse trilhar pela autonomia institucional.
Se sem as atuais prerrogativas do cargo o Ministério Público maranhense
agia com destemor, com as garantias funcionais conquistadas com a lei
maior de 88, passamos a confrontar com maior eficácia social as
demandas que nos foram apresentadas ou que por nós foram
identificadas. O enfrentamento do crime organizado, da violência sexual
contra crianças e adolescentes, a defesa do patrimônio público, o
urbanismo e ambiental, a defesa do consumidor, o velamento das
organizações sociais, das relações de consumo dos direitos dos extratos
sociais mais vulneráveis, o combate intransigente ao crime, a
improbidade e a corrupção, são partes do diário escrito a cada jornada
pelos homens e mulheres que integram essa carreira do Ministério
Público maranhense, como procuradoras e procuradores de Justiça,
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como promotores e promotoras de Justiça, como técnicos, analistas e
auxiliares, membros de cargos comissionados, terceirizados e estagiários
de nossa Instituição. Na atual quadra da nossa história em que a
inconstitucionalidade e a idoneidade das estruturas democráticas são,
a todo tempo, postas à prova, o Ministério Público se agiganta como
instituição a serviço dos ideais republicanos e da dignidade dos cidadãos.
Há quase 30 anos a Constituição de 88 reescrevia o pacto entre o
Estado e a sociedade brasileira, definindo como objetivos fundamentais
da República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária,
bem como erradicação da pobreza, das desigualdades e da
desmarginalização. Quero registrar nesta Casa do Povo, que este é o
nosso caminhar permanente porque, embora 30 anos depois da
Constituição, ainda existe um distanciamento do ideal ali escrito de
uma sociedade justa e igualitária em que não haja preconceito e a
sociedade real onde ainda existe muito daquelas pessoas que não têm
moradia, não têm acesso à saúde, à educação e dignidade. O Ministério
Público, que temos hoje, foi erguido por todos os seus procuradores
gerais, a quem peço vênia para agradecer em nome daqueles que
inauguraram o modelo institucional pós 88. Obrigado em nome dos
integrantes da nossa carreira e de toda a sociedade maranhense: Néa
Bello de Sá; Elimar Figueiredo de Almeida e Silva; Jamil de Miranda
Gedeon Neto; Raimundo Nonato de Carvalho Filho; Suvamy
Vivekananda Meireles; Francisco das Chagas Barros de Sousa; Maria
de Fátima Rodrigues Travassos Cordeiro e a Regina Lúcia de Almeida
Rocha, por sua dedicação e empenho em aprimorar nossa instituição.
Mas posso deixar de agradecer a cada um operário da cidadania que em
seu labor cotidiano e enfrentamento aos riscos inerentes à atividade
ministerial dedicaram as suas vidas, inteligência, capacidade de trabalho
e compromisso com o seu juramento de posse para firmar o Ministério
Público maranhense como depositário das esperanças e expectativas
do cidadão em ter uma sociedade que possa garantir a dignidade a
todos os cidadãos e respeitá-los como constituintes de todo o poder e
legitimado de toda autoridade. Nem sempre foi assim, custou ser assim,
já dizia Elimar Figueiredo de Almeida e Silva, “muitos foram os
sacrifícios, pelejas e desafios, hoje temos o possível porque alguém
antes de nós ousou sonhar com o impossível”. Que o digam os que
precederam e peço vênia a todos os presentes para que seja permitido
render uma homenagem especial e comovida a Elimar Figueiredo, a Néa
Bello, a Helena Heluy, a Leitão, a Raimundo Marques, a Daniel, a
Omar, a Ilzé, a Nildes, a Zé Gomes, a Anna Nery, ao nosso amigo
Celso Pinho, ao nosso amigo Clésio, não sei se falta, se tem algum
outro colega aposentado que, porventura, esteja aqui e a tantos outros
que não estão aqui e que já partiram, meu querido amigo Lago, aqui
presente e a tantos outros que partiram deste mundo, mas que deram
o sangue e suor em favor deste Ministério Público que temos hoje.
Nesta homenagem especial registro, Doutora Helena, a Doutora Ilzé
está acamada e me ligou na impossibilidade e o nosso amigo Zé Gomes
que também está na UTI da UDI, mas rendo desejando melhoras. Esta
data representa muitas décadas de lutas, muitas vidas ganhas e perdidas,
muitos sonhos forjados pela descoberta do inovador. Paralisações,
greves e, sobretudo, muito trabalho que redundou no que somos hoje,
uma instituição respeitada e de credibilidade na sociedade. Neste
caminhar pouco, alguns justificavam. Mandei um ofício solicitando
fotos para que pudéssemos criar de nossa vida memória oral e fotográfica
do Ministério Público. Eles disseram “Gonzaga, você esqueceu que no
nosso tempo nem máquina fotográfica, não tínhamos celular. Nós não
tínhamos computador, nós não tínhamos carro. Andávamos de barco
ou de ônibus quando muito as dificuldades”. Por isso que eu tenho
rendido essa homenagem aos colegas aposentados para que nós
possamos ganhar força para poder desenvolver cada vez mais o nosso
destino constitucional. Nós somos operários da cidadania. A nossa
missão é servir a sociedade. Somos, pelo próprio nome, promotores de
justiça, promover a justiça. Obrigado, portanto, a cada cidadão de
nosso Estado, por nos cobrar, nos criticar e nos exigir. Enquanto somos
necessários, importantes para o deslinde das complexas demandas
sociais, nós não podemos nos afastar do controle social, razão e motivo
de nossa existência institucional. Mas agradeço também e com igual

intensidade pelos elogios e sugestões que erigem nossas glorias e
motivam as nossas ações e planejamento de um legado que devemos às
futuras gerações. Agradeço ainda aos órgãos institucionais, aos
movimentos sociais, as representações de classe e as estruturas de
democracias representativas e participativas, por juntos trilharmos
nossos caminhos com respeito recíproco, eventuais divergências
próprias da democracia, mas sempre inspirado pelo desejo de
construção do bem comum. O aniversário sempre é momento de reflexão.
O jubileu de ouro do marco moderno da nossa autonomia nos propicia
a oportunidade de pensarmos sobre necessária reforma da arquitetura
organizacional do Ministério Público, adequando às novas exigências,
adotando modelos tão inovadores, como em 1967, a criação do cargo
de Procurador de Justiça. É preciso ousar, é preciso inovar, é preciso
que as instituições compreendam estas necessidades e contribuam para
estas mudanças. Esta Casa do Povo, esta Assembleia, em muito boa
hora acaba de aprovar, na data de ontem, modificações do código de
divisão, de organização judiciária do Estado do Maranhão por meritória
inciativa do Tribunal de Justiça do Maranhão. Logo bateremos às
portas do nosso legislativo para, após amadurecermos o debate interno
e ouvirmos o nosso colégio de Procuradores, trazermos ao nosso
legislativo propostas de um novo modelo organizativo do Ministério
Público maranhense, para que seja lembrado como ainda hoje é aquele
adotado em 1967, com o fim exclusivo de servirmos à sociedade de
Timbira. Mas é hora de encerrar. Encerro apontando para o futuro,
pois a história não tem fim e nos conduz como em uma viagem. Cito
Saramago em seu poema Viagem a Portugal. “A viagem não acaba
nunca. Só os viajantes acabam. E mesmo estes podem prolongar-se
em memória, em lembrança, em narrativa. O fim de uma viagem é
apenas o começo de outra. É preciso ver o que não foi visto, ver outra
vez o que já foi visto. É preciso voltar aos passos que foram dados
,para os repetir de novo e para traçar caminhos novos ao lado deles.
É preciso recomeçar a viagem. Sempre.” Existe um ditado que diz: A
gratidão é a memória do coração. A mim cumpro apenas da felicidade
ímpar deste momento, em nome de todos os integrantes do Ministério
Público do Maranhão que tenho a honra de liderar com a emoção a
agradecer a homenagem que nos é feita pela Assembleia Legislação do
Estado do Maranhão. Obrigado a todos de ontem, de hoje e de sempre
e que compartilharam e compartilham as agruras e os êxitos dessa
viagem, que sejamos descobridores de novos e belos caminhos para a
democracia, para a cidadania e para os princípios republicanos e para
a dignidade dos cidadãos. Viva o Ministério Público do Maranhão,
viva a sociedade maranhense a quem temos a honra de servir. Que
venham os próximos 50 anos e que Deus nos proteja. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Concedo a palavra ao deputado Wellington do
Curso que fará uma breve saudação ao Ministério Público. Deputado
Wellington, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, quero cumprimentar toda a Mesa, o Excelentíssimo
Senhor Presidente Othelino, presidente da Assembleia Legislativa em
exercício, Excelentíssimo Senhor Deputado Eduardo Braide pela autoria
do requerimento, pela sensibilidade e pela justa homenagem que esta
Casa hoje faz ao Ministério Público do Estado do Maranhão. Nós, que
temos um mandato atuante e um mandato popular, reconhecemos a
atuação e a forma com que o Ministério Público conduz as suas ações
no Estado do Maranhão, bem como também faço referência à
Defensoria Pública. São duas instituições que têm uma atuação
permanente e uma atuação ladeada com a Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. Então, deputado Eduardo Braide, mais uma vez
parabéns pela sensibilidade e pela autoria do requerimento.
Excelentíssimo Senhor Luiz Gonzaga, já tivemos outros contatos em
algumas audiências públicas, inclusive a última na área do Itaqui Bacanga,
com o Ministério Público Itinerante e a forma sensível que o Ministério
Público tem atuado. Faço a solicitação de que mais ações como aquela,
na região do Itaqui Bacanga, possam se prolongar não só na capital,
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não só na região metropolitana, mas para outros lugares no estado do
Maranhão. Excelentíssimo Senhor Desembargador Jamil Gedeon, neste
ato representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão. Excelentíssimo Senhor Werther de Moraes, mais uma vez
faço referência à Defensoria Pública e esta Casa também se rende à
Defensoria Pública e às ações que a Defensoria Pública faz em defesa
dos menos favorecidos, dos hipossuficientes. Fica o nosso respeito e
admiração de toda a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
Exmo. Senhor Francisco Barros, subprocurador geral de Justiça para
Assuntos Jurídicos. Exma. Procuradora Elimar Figueiredo, que nos
honra com a sua presença na Mesa em nome de todas as mulheres e da
nossa querida deputada estadual que honrou esta Casa durante o seu
mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Seja muito
bem-vinda sempre a esta Casa. Como o deputado Eduardo Braide fez
referência, o seu lugar não é lá atrás e não tão somente na frente, mas
também ocupando uma das cadeiras desta Casa pela forma tão brilhante
como conduziu o seu mandato na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. Exmo. Senhor Marcos Rosa, procurador chefe do Ministério
Público do Trabalho. Exmo. Senhor Promotor de Justiça, Carlos
Augusto Soares, representando o presidente da Associação do
Ministério Público, a quem faço também referência, o Carlos Augusto
Soares, que é meu amigo particular, estudamos juntos na Escola Técnica,
antiga Escola Técnica, hoje IFMA, em Teresina. Cursamos juntos a
Escola de Sargentos das Armas em Três Corações/Minas Gerais e
servimos juntos no 24º Batalhão de Caçadores quando então éramos
sargentos do Exército. Pela forma atenciosa como V. Ex.ª conduziu a
sua vida militar na Caserna como sargento do Exército e a forma como
conduz também a sua atividade no Ministério Público, eu tenho orgulho
de dizer que eu tenho um amigo do Ministério Público no nível do meu
amigo, Carlos Augusto Soares. Eu queria, na manhã de hoje, registrar
também, senhor presidente, que solicitamos Título de Cidadão
Maranhense ao querido amigo Carlos Augusto Soares, brilhante e atuante
no Ministério Público. Cumprimentar meus colegas Bira do Pindaré,
Professor Marco Aurélio, Fábio Braga e Edilázio. Eu quero mais uma
vez fazer referência à atenção e à sensibilidade do deputado Eduardo
Braide em realizar essa solenidade homenageando o Ministério Público
e, como ele bem se lembrou, de forma unânime todos os deputados
assinaram como forma de deferência da Assembleia Legislativa ao
Ministério Público. Mas eu quero ater a minha fala a um pedido do
Ministério Público. O Ministério Público tem sido atuante, tem sido
atencioso a todas as demandas do nosso Estado, mas eu quero pedir
algo que me preocupa e tem preocupado muito e tenho trazido para a
tribuna desta Casa com relação algumas administrações públicas
municipais. Ontem mesmo tivemos uma audiência pública na cidade
de Anapurus. Algo grave tem acontecido em muitas prefeituras que é a
contratação temporária dos servidores, os seletivos, realização de
concursos públicos no caso de Barreirinhas, Anapurus, Cururupu, e
algo também que tem incomodado é um posicionamento do Ministério
Público com relação ao nepotismo, que impera em muitas prefeituras
do interior do estado. Eu solicito hoje a atenção do Ministério Público
nessas duas situações, nas contratações de servidores e na situação de
nepotismo, porque é grave. Nós temos feitos algumas denúncias no
Ministério Público para que possam fazer as averiguações, as
investigações. Deputado Eduardo Braide também fez referência à
atuação de alguns promotores, eu quero fazer também, muito embora
algumas coincidam como no caso da doutora Lítia, no caso do Dr.
Ronald, mas eu quero fazer referência especial ao doutor Ronald, um
amigo em particular que tem sido muito atencioso aos nossos mandatos,
à atuação da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e tem
contribuído muito com as nossas ações no Parlamento Estadual, Doutor
Luís Fernando Barreto. E a doutora Luciane Belo, que na semana
passada tivemos audiência pública tratando dos avanços e retrocessos
na educação no Estado do Maranhão. E uma atuação atuante,
permanente, firme com as nossas escolas municipais. E ela fez, inclusive,
uma solicitação para que a Prefeitura de São Luís construa as 25 creches
que foram prometidas na última... Estou concluindo, Senhor Presidente.
Doutor Gustavo Pereira, ex-promotor de Barreirinhas, que atualmente

está na cidade de Paraibano. Faço as minhas considerações finais
chamando a atenção da importância do Ministério Público, da
importância da vigilância e da forma atuante em todas as causas no
Estado do Maranhão, principalmente da aplicação do dinheiro público,
da aplicação do recurso público. Muito obrigado. Que Deus abençoe a
todos. Que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o Ministério
Público, sobre a Defensoria e que continue de forma atuante em defesa
do Estado do Maranhão. Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Antes de chamar o Deputado Edilázio que vai
finalizar fazendo também uma saudação breve ao Ministério Público.
Eu vou passar a palavra ao doutor Luiz Gonzaga, que fará um breve
esclarecimento quanto à solicitação do Deputado Wellington.

O SENHOR DOUTOR LUIZ GONZAGA - Talvez pela minha
inexperiência neste parlamento esteja quebrando o protocolo. Mas o
Deputado Wellington fez aqui a solicitação. Eu quero informar a V.
Ex.ª, Deputado, que essas duas preocupações suas também são nossas,
como chefe do Ministério Público. Nós temos e estamos andando nos
nossos encontros regionais, escolhemos dezoito projetos institucionais
que todos se casam ao eixo central, que é o combate à corrupção e à
sonegação fiscal. Agora mesmo, na segunda-feira e na terça-feira, eu e
o desembargador Jamil estaremos em sua terra, em Timon, nos
encontros regionais, então que essas duas questões possam ser
informadas a V. Ex.ª sobre a questão de contratação irregular. O
Ministério Público emite as recomendações, tem buscado os TACs,
entrando com as ações civis públicas. É bem verdade que iniciamos
agora novos gestores. No início das aulas, às vezes, o Ministério precisa
agir, mas também precisa ter bom senso, então se faz um TAC, se dá
um prazo para que o município se ajuste, mas em nenhum momento o
Ministério Público é ou será omisso. A outra questão a que V. Ex.ª se
referiu é a questão do nepotismo. Essa foi uma prática contra a qual há
uma atuação permanente, nós já temos mais de 80 ações de civis
públicas propostas. O que acontece? Nesse particular, por vezes somos
acusado de agirmos fortemente e de vez em quando a gente ouve também
como sendo omisso, mas na verdade não somos, existem algumas
situações peculiares que o Supremo Tribunal Federal permite as
ressalvas dos casos em que haja capacidade da pessoa que é nomeada,
mas o Ministério Público está atento e vigilante a essas questões.
Eram esses esclarecimentos que eu queria prestar a V. Ex.ª. Como eu
disse no meu discurso, nós estamos abertos aos aplausos, mas também
às críticas...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Convido o deputado Edilázio Júnior para, por
cinco minutos, fazer uma saudação ao Ministério Público.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Bom dia,
já boa tarde. Chegaram aqui cedo e já é meio dia, portanto, serei breve.
Sei que já quebramos o protocolo aqui por duas vezes, já que de praxe
quem fala é só o autor do requerimento e o homenageado, no caso a
instituição representada pelo presidente, doutor Luiz Gonzaga. Mas
eu não podia me furtar, Dr. Luiz Gonzaga, de saudar o filho de Loreto
mais ilustre aqui nesta sessão e saudar a Mesa em nome do Dr. Eliomar
também, sou compadre do seu neto, Luiz Roberto, pessoa querida e,
dona Virgínia, sua filha. Não podia me furtar de vir aqui. Vejo tantos
amigos e aí eu falo para o deputado Eduardo Braide, falei agora há
pouco daquela inveja branca: por que não fui eu o autor? Mas sei que
pude participar também dessa aprovação. E como já foi muito bem
tratado aqui pelo deputado Eduardo Braide, nós aqui, enquanto
Assembleia, estamos sempre à disposição do Ministério Público e
espero eu, estou tendo a oportunidade de ver os 50anos de um Ministério
Público atuante, de um Ministério Público independente, ver também
os 100 anos. Espero eu ter saúde até lá e me lembrar desta sessão. E
que tenha também o Ministério Público forte, como é hoje o Ministério
Público do Estado do Maranhão e em nível nacional. Aqui eu falo ao
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nosso procurador geral, como disse agora há pouco, político não gosta
do Ministério Público, e que na verdade o Ministério Público não
precisa, está aqui Dra. Helena Heluy que sabe muito bem, o Ministério
Público não tem que ser bom para político, não tem que servir ao
governo, não tem que servir aos poderosos. O Ministério Público,
aqui na pessoa do procurador geral que está exercendo esse cargo, tem
que ser bom para os promotores, dando condições e instrumentos para
que possam exercer um bom trabalho, pois quem ganha com isso é a
sociedade, quem ganha com isso é a população. V. Ex.ª, Dr. Luiz
Gonzaga, pela competência que tem, pela forma do trato e do zelo
público que tem, e isso é comprovado, uma vez que, ainda promotor,
lembro e o conheço na época ainda da Associação dos Promotores,
onde fui agraciado com a Medalha Celso Magalhães, salvo engano, o
nome da medalha, o que muito me honra. Então, que V. Ex.ª seja esse
instrumento que vem sendo, assim como na época aqui o nosso
desembargador Jamil que também era promotor e também se tornou
procurador geral do Estado, procurador geral de Justiça do Estado do
Maranhão. Isso mostra o trabalho, a competência e o reconhecimento
dos colegas promotores e também da hierarquia, da mais alta corte
também reconhecer e colocá-lo nesse cargo de destaque. Espero que o
senhor faça bom uso, como vem fazendo, e não só essa parte
jurisdicional, mas como também eu sei da Associação do Ministério
Público, as festas carnavalescas, eventos esportivos, então sempre
está havendo essa interação entre o Ministério Público Estadual. Quero
colocar mais uma vez que esta Casa está à disposição e, como disse
agora há pouco, vocês, promotores e procuradores, têm o que é mais
importante, que é o apoio popular, que é o apoio da sociedade, pois
todos acreditam em vocês. Enquanto vários poderes e várias instituições
sofrem alguns desgastes, o Ministério Público sempre sai por cima,
tanto é que houve na época a PEC 37, que queriam usurpar poderes de
vocês com relação ao poder de investigação, e quem resolveu isso,
quem resolveu acabar com isso no Congresso Nacional foi a população
que foi às ruas ao lado do Ministério Público. Então, fica aqui o meu
agradecimento ao Ministério Público pelo trabalho que vem
desempenhando. Quero deixar um abraço todo especial a duas
procuradoras, doutora Sandra e doutora Marileia, esposa do nosso
desembargador Gérson, duas baixadeiras, gente fina. Deixar o meu
abraço a vocês, que eu sei que são torcedoras nossas aí pelo Maranhão
afora. E aqui, senhor procurador, eu queria também quebrar o protocolo
e homenagear esta sessão solene, esses 50 anos do Ministério Público
em nome de uma pessoa que não se encontra presente, mas sei que é
muito querida por mim, muito querido por todo o Ministério Público,
que é o Doutor Swami Vivekananda. Eu queria dedicar esta sessão a
ele. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Já concluindo esta bela sessão solene, eu queria
dizer, em nome da Assembleia Legislativa, doutor Luiz Gonzaga, que
esta sessão nos deixa muito orgulhosos com as presenças de todos
vocês. Quero parabenizar todo o Ministério Público, cumprimentando
o deputado Eduardo Braide pela iniciativa. O deputado Edilázio disse
que ficou com uma inveja branca de não ter sido o autor do requerimento,
mas tenho certeza de que o deputado Braide divide com ele, afinal de
contas, o deputado Edilázio também, como todos nós, votou a favor
desta sessão solene. E o Maranhão, com solenidades como essa e com
falas oportunas, como as que foram feitas aqui hoje, dá um exemplo
para o Brasil, onde em alguns momentos se tem a impressão de que as
instituições estariam se chocando, mas o Maranhão demonstra que é
possível ter uma relação respeitosa, afinal de contas, todos nós somos
servidores públicos, acima de tudo, numa relação respeitosa e cada um
cumprindo com suas obrigações e as suas prerrogativas. Então o
Maranhão dá um exemplo para o Brasil de que, para ter o equilíbrio na
democracia e para que as coisas funcionem bem, é preciso que todas as
instituições, o Ministério Público, os Poderes Legislativos, o Poder
Executivo, Poder Judiciário, tenham a liberdade e a independência para
cada um cumprir com as suas funções, com seus deveres e, no final das
contas, cumprirmos a nossa obrigação mais elementar, que é servir a

sociedade que é quem paga os nossos salários e a quem nós devemos
máxima satisfação. Parabéns ao Ministério Público, parabéns à
democracia, que momentos como esse se repitam por muitos anos na
história.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente Othelino, pela ordem. Eu ouvi com muita atenção o
pronunciamento do Dr. Luiz Gonzaga e eu queria fazer uma sugestão,
é apenas uma sugestão. Ele falava, ainda há pouco, em um determinado
momento da história, foi solicitada a memória daquele evento que
aconteceu. Nós tivemos aqui, algum tempo atrás, uma sessão especial
em comemoração à OAB. Então, eu gostaria de sugerir, Dr. Luiz
Gonzaga, até para que fique registrada uma foto de todos vocês,
membros do Ministério Público, aqui na frente da Assembleia, porque
esta é a casa do povo e, se é a casa do povo, é a casa de vocês. E hoje
a Assembleia também é a casa do Ministério Público. Portanto, eu
queria sugerir que vocês, somente para registar este momento, para
que fique guardado não só na memória de vocês, mas nos Anais da Casa
e depois para servir de documentação para vocês também.

O SENHOER PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Braide, o Dr. Luiz Gonzaga tinha
acabado de pedir isso aqui. Vocês, sem combinar, pediram a mesma
coisa.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Isso é pra
ver como existe a sintonia entre o Legislativo e o Ministério Público.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Estão todos os procuradores e promotores
convidados para virem para cá e tirem as fotos. Nada mais havendo a
tratar, declaro encerrada a presente sessão.

Projeto de Resolução Legislativa nº 013/17
Autor Deputado Stênio Resende

DESPACHO
                                                                                                                                                                                                                                                                
De ordem do Sr. Presidente, o  Projeto de Resolução Legislativa

nº 013/17, de autoria do Deputado Stênio Resende encontra-se
prejudicado em decorrência da vigência da Resolução Legislativa nº
818/17, de igual teor , nos termos do art. 169 , inciso I do Regimento
Interno. A proposição deverá ser arquivada.

São Luís – MA, 22 de maio  de 2017.

Bráulio Nunes de Souza Martins
Diretor Geral da Mesa

COMISSÃO DE DEFESA
DOS DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS

P A R E C E R Nº 001/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 188/2016, de autoria do Senhor

Deputado Josimar de Maranhãozinho, que Obriga as Empresas que
desenvolvem atividades de comércio de bens e às prestadoras de serviços
de qualquer natureza, no âmbito do Estado do Maranhão, a
disponibilizarem crédito ou reembolso imediato, para pagamentos
efetuados em duplicidade por consumidores e dá outras providências.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto distribuído à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer,
tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação da
matéria (Parecer nº 109/2017). Posteriormente, a proposição de lei
veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.
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Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “e”, compete à

Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, sobre
matéria no que diz respeito relações de consumo e medidas de defesa
do consumidor.

Justifica o autor da Proposição de Lei, em análise, que “o
Presente Projeto de Lei tem o condão de orientar o consumidor a não
mais perder dinheiro e a não ganhar uma prolongada dor de cabeça
pelo pagamento de determinada fatura em duplicidade, principalmente
fatura de consumo de serviços considerados essenciais. À primeira
análise, nos parece que existem lacunas na Lei que d eixam
desprotegidos o consumidor em casos comuns como o pagamento de
determinada conta ou fatura em duplicidade. É bem verdade que existem
reclamações dessa natureza no órgão de proteção ao consumidor,
principalmente contra empresas que oferecem serviços essenciais ou
que tratam de assuntos financeiros. Há casos em que a ocorrência
leva até 30 dias para ser sanada. Queremos com a nossa propositura,
obrigar essas empresas a disponibilizarem crédito ou reembolso
imediato para os pagamentos efetuados em duplicidade, à escolha do
consumidor. O consumidor pode ter a prerrogativa de optar pelo
crédito imediato com o pagamento automático da fatura ou boleto em
aberto referente ao mês subsequente do pagamento em duplicidade,
pelo crédito imediato, com o reembolso da quantia paga pela segunda
vez; ou ainda pelo crédito imediato para aquisição de outro produto
ou serviço”. Essa justificativa por si só atende a pertinência da matéria.

Do exame da proposição de Lei, verifica-se que a mesma atende
os objetivos da Política Nacional das Relações de Consumo, conferindo
respeito à dignidade e proteção dos interesses, melhorando a qualidade
de vida, estabelecendo uma relação harmônica e transparente com os
consumidores.

Demonstra-se a oportunidade deste ato, ao reconhecer a
vulnerabilidade do consumidor perante as empresas e às prestadoras
de serviço, apresentando uma solução para a coletividade que é a norma
impositiva, para que o valor pago em duplicidade seja disponibilizado
ao consumidor, em prazo razoável, na fatura imediatamente
subsequente, levando-se como parâmetro o tempo de 72 (setenta e
duas) horas para concluir a operação de reembolso.

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

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei
nº 188/2016.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e

das Minorias votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 188/2016,
nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
   SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO

FRANKLIM”, em 22 de maio de 2017.

Deputado Roberto Costa-Presidente
Deputado Raimundo Cutrim-Relator
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Prof Marco Aurélio
Deputado Wellington do Curso

COMISSÃO DE DEFESA
DOS DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS

P A R E C E R Nº 003/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 053/2017, de autoria do Senhor

Deputado Rafael Leitoa, que Institui, no âmbito do Estado do Maranhão,
o Cadastro para Bloqueio de Propaganda.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto distribuído à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer,
tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação da
matéria (Parecer nº 107/2017). Posteriormente, a proposição de lei
veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “e”, compete à
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, sobre
matéria no que diz respeito relações de consumo e medidas de defesa
do consumidor.

O Cadastro de que trata o presente Projeto de Lei tem por
objetivo impedir que as empresas de Telemarketing, E-mail Marketing
ou os estabelecimentos que se utilizam desse serviço efetuem ligações
telefônicas, enviem SMS ou e-mail de propagandas não autorizadas
para os consumidores nele inscritos.

Esclarece o autor da proposição de Lei, que “o marketing” é
uma realidade no mundo dos negócios. A palavra “marketing”,
segundo definição do Dicionário Aurélio, é “conjunto de estudos e
medidas que provêem o lançamento e a sustentação de um produto ou
serviço no mercado consumidor, garantindo o bom êxito comercial da
iniciativa”. O marketing direto ativo é aquele que possibilita a venda
do produto diretamente ao consumidor, sem a necessidade de o produto
ficar exposto num estabelecimento comercial; sendo que o fornecedor
toma a iniciativa, interpelando o consumidor e fazendo-lhe a proposta
de venda do produto. O âmbito de aplicação deste projeto restringe-se
às vendas por marketing ativo direto, pois são estas que escapam ao
domínio do consumidor. A ideia central é que o fornecedor não pode
ter o direito absoluto de interpelar o consumidor em qualquer dia e em
qualquer hora para oferecer-lhe produtos. O consumidor, por sua
vez, não pode ser incomodado - às vezes no aconchego do seu lar -
para responder a ofertas de produtos. Existe um conflito social que
precisa ser resolvido. Como este conflito envolve todo o conjunto de
consumidores e todo o conjunto de fornecedores, há a necessidade de
uma lei. No âmbito do Estado do Maranhão, a Lei nº 9.053/2009
procurou disciplinar parte da matéria, mas apresenta alguns pontos
que limitam sua operacionalização: 1 – o cadastro nunca foi
implementado, possivelmente por não ter a lei determinado a um órgão/
entidade a competência de seu gerenciamento; 2 – o cadastro é limitado
aos serviços de Telemarketing, não abrangendo a onda crescente de
propaganda por SMS e E-mail. No intuito de corrigir tais lapsos, o
presente projeto determina ao PROCON-MA a responsabilidade de
implantação e gerenciamento do Cadastro de Bloqueio, bem como
amplia a competência do cadastro, incluindo, além do Telemarketing,
as propagandas via SMS e E-mail. A proposta é inovadora, eis que
nenhum outro Estado no país, que já aprovou o mesmo tipo de
Cadastro de Bloqueio, disciplina a matéria abrangendo a propaganda
por Marketing direto ativo, mas tão somente o Telemarketing. Vai
além o projeto, prevendo que o consumidor possa determinar no
Cadastro quais tipos de propaganda estaria interessado em bloquear,
possibilitando ao mesmo, por exemplo, o bloqueio de Telemarketing e
propaganda por SMS, mas permitindo o E-mail Marketing.
Considerando, ainda, que atualmente é constante a troca de números
de telefone e celular pelos consumidores, o Projeto de Lei prevê, além
da obrigação do consumidor de informar imediatamente quando deixar
de ser o titular da linha, que será necessária a renovação anual da
inscrição no Cadastro. Isso possibilita que, caso haja troca de
titularidade da linha, o novo usuário possa optar em manter ou não o
bloqueio. Por fim, o presente Projeto procura disciplinar em seu art.
9º os período de atividade do Telemarketing, seguindo o estabelecido
no Código de Ética da ABEMD (Associação Brasileira de Marketing
de Dados), que determina: “4.3. Nas ações de telemarketing ativo,
aquelas em que o agente de marketing direto realiza a chamada
telefônica, o contato somente poderá ser feito de segunda a sexta-feira,
das 8:00 às 21:30 horas, e aos sábados, das 9:00 às 18:00 horas. Aos
domingos e feriados não poderá ser realizada nenhuma forma de
telemarketing ativo”. Assim, a solicitação de aprovação do presente
projeto de lei, e consequente revogação da Lei 9.053/2009, deve
prosperar no intuito de se fazer efetiva a implantação de um Cadastro
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de Bloqueio de Propagando amplo, abrangendo os mais diversos
tipos de marketing, conforme interesse do consumidor. Essa justificativa
por si só atende a pertinência da matéria.

Assim, em análise meritória, verifica-se que o ato discricionário
é conveniente, pois interessa, convém ou satisfaz ao interesse público,
e oportuno por ser praticado no momento adequado à satisfação do
interesse público, pelo que opino pela aprovação do projeto de Lei.

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

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei
nº 053/2017.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e

das Minorias votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 053/2017,
nos termos do voto do Relator.

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

em 22 de maio de 2017.

Dep. Roberto Costa-Presidente
Dep. Prof. Marco Aurélio - Relator
Dep. Raimundo Cutrim
Dep. Rogério Cafeteira
Dep. Wellington do Curso
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