
 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                      TERÇA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2017 1

ANO XLIV - Nº 071 - SÃO LUÍS, TERÇA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2017. EDIÇÃO DE HOJE: 32 PÁGINAS
182º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

61.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 3.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18.ª LEGISLATURA

RELAÇÃO DE ORADORES.........................................................03

ORDEM DO DIA..........................................................................03

PAUTA...........................................................................................04

SESSÃO ORDINÁRIA.................................................................04

MENSAGEM..................................................................................04

SUMÁRIO

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
PALÁCIO MANUEL BECKMAN

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

MEDIDA PROVISÓRIA................................................................05

PROJETO DE LEI..........................................................................05

REQUERIMENTO..........................................................................09

INDICAÇÃO.................................................................................10

RESUMO DA ATA..........................................................................11

SESSÃO ESPECIAL......................................................................20

01. Deputada Ana do Gás (PC do B)
02. Deputado Antônio Pereira (DEM)
03. Deputado Bira do Pindaré (PSB)
04. Deputado Cabo Campos (DEM)
05. Deputado Dr. Levi Pontes (PC do B)
06. Deputado Edivaldo Holanda (PTC)
07. Deputado Edson Araújo (PSB)
08. Deputado Fábio Braga (SD)
09. Deputado Fábio Macedo (PDT)
10. Deputada Francisca Primo (PC do B)
11. Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
12. Deputado Humberto Coutinho (PDT)
LÍDER
Deputado Rafael Leitoa

MESA DIRETORA

13. Deputado Júnior Verde (PRB)
14. Deputado Othelino Neto (PC do B)
15. Deputado Paulo Neto (PSDC)
16. Deputado Professor Marco Aurélio (PC do B)
17. Deputado Rafael Leitoa (PDT)
18. Deputado Raimundo Cutrim (PC do B)
19. Deputado Ricardo Rios (SD)
20. Deputado Rogério Cafeteira (PSB)
21. Deputado Stênio Resende (DEM)
22. Deputada Valéria Macedo (PDT)
23. Deputado Zé Inácio (PT)

VICE-LÍDERES
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Fábio Braga

BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO

01. Deputada Andréa Murad (PMDB)
02. Deputada Nina Melo (PMDB)
03. Deputado Roberto Costa (PMDB)
04. Deputado Sousa Neto (PROS)

BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO

01. Deputado Alexandre Almeida (PSD)
02. Deputado Eduardo Braide (PMN)

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE

03. Deputada Graça Paz (PSL)
04. Deputado Max Barros (PRP)
05. Deputado Wellington do Curso (PP)

01. Deputado Adriano Sarney (PV)
02. Deputado Edilázio Júnior (PV)
03. Deputado Hemetério Weba (PV)
04. Deputado Rigo Teles (PV)

PV

PEN
01. Deputado César Pires (PEN)
02. Deputado Sérgio Vieira (PEN)

LÍDER DO GOVERNO
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Professor Marco Aurélio (Vice-Líder)

BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO
01. Deputado Josimar de Maranhãozinho (PR)
02. Deputado Léo Cunha (PSC)
03. Deputado Sérgio Frota (PSDB)
04. Deputado Vinicius Louro (PR)

LÍDER
Deputado Vinicius Louro

LICENCIADOS
Deputado Carlinhos Florêncio (PHS)
Deputado Neto Evangelista (PSDB)

Deputado Humberto Coutinho (PDT)
Presidente

1.  Vice-Presidente: Deputado Othelino Neto (PC do B)
2.° Vice-Presidente: Deputado Fábio Macedo (PDT)
3.° Vice-Presidente: Deputado Josimar Maranhãozinho (PR)
4.° Vice-Presidente: Deputado Adriano Sarney (PV)

° 1.° Secretário: Deputado Ricardo Rios (SD) 
2.° Secretário: Deputado Stênio Resende (DEM)
3.° Secretário: Deputado Zé Inácio (PT)
4.° Secretário: Deputada Nina Melo (PMDB)

LÍDER
Deputado Max Barros

VICE-LÍDER
Deputado Eduardo Braide



TERÇA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2017                                                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA2

Titulares
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide
Deputado Vinicius Louro
Deputado Roberto Costa

Suplentes
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Cabo Campos
Deputado Max Barros
Deputado Sérgio Frota
Deputada Andréa Murad

COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA    
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)

I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Glacimar Melo Fernandes

Titulares
Deputado Glalbert Cutrim
Deputada Ana do Gás
Deputado Cabo Campos 
Deputado Fábio Braga
Deputada Graça Paz
Deputado Léo Cunha
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Júnior Verde
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Antonio Pereira
Deputado Max Barros
Deputado Vinicius Louro
VAGA BPO - PV

Titulares
Deputado Júnior Verde
Deputada Francisca Primo
Deputado Fábio Braga
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Wellington do Curso
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputado Cabo Campos
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Paulo Neto
Deputado Eduardo Braide
Deputado Léo Cunha
VAGA BPO - PV

Titulares
Deputada Ana do Gás
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Edson Araújo
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Wellington do Curso
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Andréa Murad

Suplentes
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Júnior Verde
Deputado Paulo Neto
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Léo Cunha
Deputado Sousa Neto

III - Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia
IV - Comissão de Administração Pública, 
Seguridade Social e Relações de Trabalho

Titulares
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Antonio Pereira
Deputado Edson Araújo
Deputado Paulo Neto
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Andréa Murad

Suplentes
Deputada Francisca Primo
Deputado Cabo Campos
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Fábio Braga
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputado Sousa Neto

Titulares
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Paulo Neto
Deputado Cabo Campos
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Eduardo Braide
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputada Francisca Primo
Deputado Fábio Braga
Deputado Edson Araújo
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Max Barros
Deputado Carlinhos Florêncio
VAGA BPO - PV

V - Comissão de Saúde

Titulares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputado Roberto Costa

Suplentes
Deputada Francisca Primo
Deputado Júnior Verde
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Graça Paz
Deputado Sérgio Frota
Deputado Hemetério Weba

Titulares
Deputado Fábio Braga
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Max Barros
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputada Ana do Gás
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Antônio Pereira
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Eduardo Braide
Deputado Vinicius Louro
VAGA BPO - PV

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional

Titulares
Deputado Rafael Leitoa
Deputada Ana do Gás
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Raimundo Cutrim
Deputada Graça Paz
Deputado Léo Cunha
Deputado Sousa Neto

Suplentes
Deputado Paulo Neto
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Edson Araújo
Deputado Fábio Braga
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Vinicius Louro
Deputado Roberto Costa

Titulares
Deputada Francisca Primo
Deputado Paulo Neto
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Glalbert Cutrim
Deputada Graça Paz
Deputado Léo Cunha
Deputado Hemetério Weba

Suplentes
Deputado Júnior Verde
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Edson Araújo
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Vinicius Louro
Deputado Edilázio Júnior

VII - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos

X - Comissão de Ética

Titulares
Deputado Júnior Verde
Deputado Edson Araújo
Deputado Antonio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Vinicius Louro
Deputado Edilázio Júnior

Suplentes
Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Ana do Gás
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Wellington do Curso
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Sousa Neto

Titulares
Deputado Júnior Verde
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Cabo Campos
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Sérgio Frota
Deputado Sousa Neto

Suplentes
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputado Roberto Costa

XI - Comissão de Assuntos Econômicos XII - Comissão de Segurança Pública

PRESIDENTE
Dep. Prof. Marco Aurélio

VICE PRESIDENTE-
Dep. Dr. Levi Pontes

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Leibe Barros

PRESIDENTE
Dep. Glalbert Cutrim

VICE PRESIDENTE-
Dep. Ana do Gás

PRESIDENTE
Dep. Sérgio Frota

VICE PRESIDENTE-
Dep. Bira do Pindaré

PRESIDENTE
Dep. Dr. Levi Pontes

VICE PRESIDENTE-
Dep. Alexandre Almeida

PRESIDENTE
Dep. Bira do Pindaré

VICE PRESIDENTE-
Dep. Sérgio Frota

PRESIDENTE
Dep. Léo Cunha

VICE PRESIDENTE-
Dep. Graça Paz

PRESIDENTE
Dep. Francisca Primo

VICE PRESIDENTE-

PRESIDENTE
Dep. Edilázio Júnior

VICE PRESIDENTE-
Dep. Rafael Leitoa

PRESIDENTE
Dep. Wellington do Curso

VICE PRESIDENTE-
Dep. Glalbert Cutrim

PRESIDENTE
Dep. Fábio Braga

VICE PRESIDENTE-
Dep. Sérgio Frota

PRESIDENTE
Dep. Roberto Costa

VICE PRESIDENTE-
Dep. Rafael Leitoa

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Nadja Silva

PRESIDENTE
Dep. Júnior Verde

VICE PRESIDENTE-
Dep. Cabo Campos

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

REUNIÕES:

SECRETÁRIO
Antônio Guimarães

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Valdenise Dias

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Elizabeth Lisboa

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Dulcimar Cutrim

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Silvana Almeida

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Eunes Maria Borges

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Célia Pimentel

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Carlos Alberto

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Lúcia Furtado



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                      TERÇA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2017 3
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 30/05/2017 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 30.05.2017 – TERÇA-FEIRA

I –PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
 EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA(REQ. Nº 385/2017)

1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003/2017, DE
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE ALTERA A LEI
COMPLEMENTAR Nº 174, DE 25 DE MAIO DE 2015, QUE DISPÕE
SOBRE A INSTITUIÇÃO E GESTÃO DA REGIÃO
METROPOLITANA DA GRANDE SÃO LUÍS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. – DEPENDE DE PARECERES DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E  CIDADANIA E
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
QUALIFICADO.

II –PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA(REQ. Nº 375/2017)

1. PROJETO DE LEI Nº 236/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO, QUE DISPÕE SOBRE A
CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA ATUAR 24 HS
POR DIA NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS PÚBLICAS E PRIVADAS
E NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITOS, INCLUSIVE EM FINAIS
DE SEMANA E FERIADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. –
DEPENDE DE PARECERES DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA; ASSUNTOS
ECONÔMICOS E DE SEGURANÇA PÚBLICA. – TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, A PEDIDO DO AUTOR.

III – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

2. REQUERIMENTO Nº 376/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CABO CAMPOS, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE APLAUSOS AOS
BOMBEIROS CIVIS; JOUDAM MOTA ESPÍRITO SANTO, KLEBER
COSTA NETO, AILSON RODRIGUES ROSÓRIO JÚNIOR, CARLOS
EDUARDO MACHADO RIBEIRO, BRUCE WAYNE VIEGAS
RODRIGUES, MARCONE RAMOS VERAS, SAMUEL MATOS DOS
REIS, DAMEANA DIAS DE OLIVEIRA, CIBELE LOIOLA DE SOUSA
E ALISON SANTOS, PELA QUALIFICADA ATUAÇÃO E ESPECIAL
DEDICAÇÃO NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES DURANTE
O EVENTO RELIGIOSO “CONCENTRAÇÃO DE FÉ”, OCORRIDO
EM NOSSA CAPITAL DURANTE O DIA 07 DE MAIO DO
CORRENTE ANO. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR,
DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

3. REQUERIMENTO Nº 392/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO JORNAL PEQUENO,
ENDEREÇADA À SUA DIRETORIA, PELO ANIVERSÁRIO DE 66

ANOS DO ÓRGÃO DAS MULTIDÕES, REALIZADO EM 29 DE
MAIO DO ANO EM CURSO.

4. REQUERIMENTO Nº 393/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES À ESCOLA DE MÚSICA DO
MARANHÃO “LILAH LISBOA DE ARAÚJO” QUE NESTE MÊS
DE MAIO COMEMORA 43 ANOS DE FUNDAÇÃO. REQUER,
AINDA, SEJA ENVIADA MENSAGEM AO DIRIGENTE DA
ESCOLA DE MÚSICA, SENHOR MANOEL MOTA E ESTENDIDA
A TODOS OS INTEGRANTES.

5. REQUERIMENTO Nº 399/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADO OFÍCIO AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL, MINISTRO GILMAR FERREIRA
MENDES E À PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MINISTRA
CARMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA, EM NOME DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO, MANIFESTANDO
POSIÇÃO CONTRÁRIA ÀS PORTARIAS Nºs 207 E 372, QUE
TRATAM DA DIMINUIÇÃO DA ABRANGÊNCIA DA JUSTIÇA
ELEITORAL DE 1º GRAU E ESTABELECEM PARÂMETROS E
PRAZOS PARA A EXTINÇÃO DE ZONAS ELEITORAIS.

IV – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

6. REQUERIMENTO Nº 377/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJAM REQUERIDAS PROVIDÊNCIAS JUNTO
À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO
MARANHÃO (SINFRA) PARA NOS INFORMAR SOBRE O
ANDAMENTO DAS OBRAS NO CHAMADO “ANEL DA SOJA”.
– TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA
DO AUTOR EM PLENÁRIO. (2ª SESSÃO).

7. REQUERIMENTOS Nºs 394 E 398/2017, DE AUTORIA
DOS DEPUTADOS WELLINGTON DO CURSO E SÉRGIO
FROTA, REQUEREM QUE DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA
ENVIADA MENSAGEM DE PESAR EXTENSIVA À ESPOSA LIVIA
DE JESUS NICÁCIO MARTINS, PELO FALECIMENTO DO
SENHOR JOSÉ HERIALDO PELÚCIO JÚNIOR, PREFEITO DE
PRESIDENTE VARGAS/MA, EXTERNANDO O MAIS PROFUNDO
SENTIMENTO DE PESAR PELO SEU FALECIMENTO OCORRIDO
NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO.

8. REQUERIMENTO Nº 395/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR
EXTENSIVA AOS FAMILIARES, PELO FALECIMENTO DE
FRANCISCO RAMOS, EXTERNANDO O MAIS PROFUNDO
SENTIMENTO DE PESAR PELO SEU FALECIMENTO OCORRIDO
NO DIA 22 DE MAIO.

9. REQUERIMENTO Nº 396/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RICARDO RIOS, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE PESAR À
FAMÍLIA DO SENHOR ANDRÉ LUÍS SILVA, EX-SERVIDOR DESTA
CASA, LOTADO NO GABINETE DO DEPUTADO RICARDO RIOS,
POR OCASIÃO DO SEU FALECIMENTO NO DIA 26 DO MÊS EM
CURSO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA.

10. REQUERIMENTO Nº 397/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA CONSIGNADA NOS ANAIS DA CASA
MENSAGEM DE PESAR PELO FALECIMENTO DO SENHOR
ZOROASTRO SOARES, OCORRIDO NA DATA DE 27 DE MAIO
EM ALTO PARNAÍBA/MA. REQUER, AINDA, QUE SEJAM
ENVIADAS MENSAGENS DE CONDOLÊNCIAS AOS
FAMILIARES ENLUTADOS NAS PESSOAS DE SEUS FILHOS,
DOUTOR ERNANI, ELANA E ELNA SOARES, DECLARANDO A
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SOLIDARIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA À FAMÍLIA,
NESTE MOMENTO DE PROFUNDA DOR.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 30/05/2017 – TERÇA-FEIRA

PRIORIDADE  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 124/17, enviado através da Mensagem

Governamental nº 034/17, que dispõe sobre a alteração do regime jurídico
dos servidores ocupantes de cargos do Subgrupos Atividades Penitenciárias
e dá outras providêncis.

2. PROJETO DE LEI Nªº 125/17, enviado através da Mensagem
Governamental nº 036/17, que Institui o diferimento do ICMS para as
indústrias de esmagamento e processamento de grãos e suas unidades.

3. PROJETO DE LEI Nº 126/17, enviado através da Mensagem
Governamntal nº 037/17, que Cria o Conselho Univertáio do Maranhão e
dá outras providências.

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 127/17, de autoria do Senhor Deputado

Edilázio Junior, que regulamenta o Transporte Remunerado Privado
Individual de Passageiros, entre Municípios do Estado do Maranhão.

ORDINÁRIA  2’ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 120/17, de autoria do Senhor Deputado

Alexandre Almeida, que Dispõe sobre a comcessão de incentivo fiscal para
contribuinte de ICMS que financiar projeto de segurança pública.

2. PTOJETO DE LEI Nº 121/17, de autoria do Senhor Deputado
Fábio Braga, que considera de Utilidade Pública a Associação dos
Trabahadores e Trabalhadoras Rurais do Povoado Alto Alegre –
Assentamento Bom Pastor de Amapá do Maranhão, no Município de
Amapá do Maranhão, Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 122/17, de autoria do Senhor Deputado
Fábio Braga, que considera de Utilidade Pública, o Sindicato dos Trabalhores
Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Amapá do Maranhão, no
Município de Amapá do Maranhão, Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 123/17, de autoria do Senhor Deputado
Fábio Braga, que considera de Utilidade Pública a Associação dos Pequenos
Produtores  Familiares do Povoado Vertente de Amapa do Maranhao, no
Município de Amapa do Maranhão, Estado do Maranhão.

ORDINÁRIA 4ª  E ÚLTIMA  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 117/17, de autoria da Comissão de

Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, que Atualiza a Divisa
Intermunicipal de São José de Ribamar e São Luís, nos termos da Lei Nº
10.288, de 22 de julho de 2015, que dispõe sobre as atualizações
Cartográficas das Divisas Intermunicipais do Estado do Maranhão.

2.  PROJETO DE LEI Nº 118/17, de autoria da Comissão de
Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, que Atualiza a Divisa
Intermunicipal de Paço do Lumiar e São José de Ribamar, nos termos da
Lei Nº 10.288, de 22 de julho de 2015, que dispõe sobre as atualizações
Cartográficas das Divisas Intermunicipais do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 119/17, de autoria da Comissão de
Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, que Atualiza a Divisa
Intermunicipal de Paço do Lumiar e Raposa, nos termos da Lei Nº 10.288,
de 22 de julho de 2015, que dispõe sobre as atualizações Cartográficas das
Divisas Intermunicipais do Estado do Maranhão.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  29/05/17.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Vinícius Louro.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisco

Primo.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados (as):
Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Bira do Pindaré, Cabo

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

I – ABERTURA.

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

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

 O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.

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

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

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

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM N.º 033/2017

São Luís, 26 de maio de 2017

Senhor Presidente,

Submete-se à elevada deliberação dessa augusta Assembleia
Legislativa o texto desta Medida Provisória, que altera a Lei n.º 10.043, de
07 de abril de 2014, a qual dispõe sobre o Plano Rodoviário do Estado do
Maranhão.

A necessidade de ajustar o Plano Rodoviário do Estado do
Maranhão decorre do disposto na Lei Federal n.° 5.917, de 10 de setembro
de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação e que impõe, em seu artigo
10, a revisão periódica dos planos rodoviários estaduais de acordo com
estudos de viabilidade, visando a racionalização dos meios de transporte
do Estado.

De se avultar que a estrutura proposta permitirá que o Estado do
Maranhão propicie melhorias na mobilidade e na acessibilidade urbanas,
através de medidas corretivas e saneadoras necessárias à consecução do
interesse público e da normalidade da prestação de serviços públicos em
nosso Estado. Possibilitará, ainda, a destinação e aplicação direta de recursos
com objetivo de melhor aproveitar os trechos apontados no Anexo I da
Medida Provisória.

Com estes argumentos, que se consideram suficientes para
evidenciar a urgência e relevância da Medida Provisória em apreço, espera-
se a aprovação por parte da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Agradeço desde já o apoio dos Nobres Deputados e Deputadas
na apreciação e aprovação desta Medida Provisória.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado
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MEDIDA PROVISÓRIA N.º 234 DE 25 DE MAIO DE 2017

Altera a Lei n.º 10.043, de 07 de abril de 2014, que
aprova o Plano Rodoviário do Estado do Maranhão
e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso
da atribuição que lhe confere o § 1.° do art. 42 da Constituição Estadual,
adoto a seguinte Medida Provisória, com força de Lei:

Art. 1º Fica alterado o traçado da rodovia estadual MA - 203,
previsto na Lei n.º 10.043/2014, conforme Anexo I desta Medida Provisória.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua

publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,

EM SÃO LUÍS, 25 DE MAIO DE 2017, 196º DA INDEPENDÊNCIA E
129º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM N.º 034/2017

São Luís, 26 de maio de 2017

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de seja
submetido à deliberação dessa venerada Assembleia Legislativa, o incluso
Projeto de Lei que altera o regime jurídico dos servidores ocupantes de
cargos do Subgrupo Atividades Penitenciárias e dá outras providências, de
modo a adequá-lo ao que vem sendo praticado pelo Governo Federal. O
Projeto de Lei reafirma o compromisso da atual gestão com a valorização
dos servidores públicos, que tem buscado, de forma constante, a atualização
e a modernização da gestão de pessoas, o correto funcionamento da
administração pública estadual, e a eficácia de sua estrutura organizacional,
voltados ao pleno atendimento da crescente demanda de serviços públicos
exigidos pela população.

De fato, a garantia de um regime jurídico e de uma carreira que
observe a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade das
atividades daqueles que exercem seus misteres em instituições
penitenciárias, em observância aos padrões nacionais, resulta em padrões
de excelência na prestação do serviço público.

Além do mais, a alteração proposta será capaz de atrair novos e
bons profissionais para essa área, o que dotará o Estado do Maranhão de
um quadro permanente de servidores indispensáveis à continuidade dos
serviços prestados por si.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N.º 124/17

Dispõe sobre a alteração do regime jurídico dos
servidores ocupantes de cargos do Subgrupo
Atividades Penitenciárias e dá outras providências.

Art. 1° Os cargos efetivos de Inspetor Penitenciário e Agente
Penitenciário do Subgrupo Atividades Penitenciária passam a denominar-
se, respectivamente, Inspetor Estadual de Execução Penal e Agente Estadual
de Execução Penal.

Parágrafo único. A alteração da denominação de cargos a que se
refere este artigo não representa, para todos os fins, inclusive para efeito
de aposentadoria, descontinuidade em relação à carreira e às atribuições
atuais desenvolvidas por seus titulares.

Art. 2° A estrutura das carreiras dos cargos integrantes do Subgrupo
Atividade Penitenciárias, constante do item c.2 do anexo III da Lei Estadual
n.º 9.664, de 17 de julho de 2012, que dispõe sobre o Plano Geral de Cargos
dos Servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do
Poder Executivo Estadual - PGCE passa a vigorar nos termos do quadro
constante do Anexo I da presente Lei,

Parágrafo único. Ficam enquadrados na nova estrutura de carreiras
do Subgrupo Atividade Penitenciárias, conforme o Anexo III desta lei, os
ocupantes dos cargos de Inspetor Penitenciário e Agente Penitenciário.

Art. 3° Ficam incluídos no item a.2 do anexo IV -A da Lei Estadual
n.º 9.664, de 17 de julho de 2012, os quadros constantes do Anexo II da
presente Lei.

Art. 4° As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das
dotações orçamentárias próprias.
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Art. 5° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com

efeitos retroativos a 1.° de maio de 2017.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM N.º 035/2017

São Luís, 26 de maio de 2017

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 43, V e 47,
caput, da Constituição Estadual, decidi vetar totalmente, por padecer de
vício de inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei n° 170/2016, que
cria o Sistema Cicloviário no Estado do Maranhão, como incentivo ao uso
de bicicletas para o transporte, contribuindo para o desenvolvimento da

mobilidade sustentável.
Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa

Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto total ao Projeto de Lei n° 170/2016, que cria o
Sistema Cicloviário no Estado do Maranhão, como
incentivo ao uso de bicicletas para o transporte,
contribuindo para o desenvolvimento da mobilidade
sustentável.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 43, V e 47, caput,
da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei n° 170/
2016.

RAZÕES DO VETO

O intuito de incentivar a utilização de meios alternativos de
transporte, tal como a bicicleta, a proposta visa a criação de um sistema de
ciclo vias que contribua para o desenvolvimento da mobilidade sustentável
no âmbito estadual.

Sem embargo de seu relevante interesse público, o referido projeto
não se coaduna com as disposições constitucionais de regência,
notadamente àquelas que disciplinam o processo formal de elaboração das
leis.

Ao estabelecer políticas públicas de transporte e mobilidade
urbana, a proposta avança demasiadamente no sentido de atrair para si a
competência para tratar de atribuições de Secretarias de Estado ou órgãos
equivalentes.

Nesse caso específico, veja-se que o art. 1 ° da Lei n° 10.225, de
15 de abril de 2015, aduz enfaticamente que atribuições dessa natureza são
de competência da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços
Públicos - MOB, órgão estadual criado exclusivamente para esse fim.
Vejamos:

“Art. 1 ° A Agência Estadual de Mobilidade Urbana- MOB,
autarquia vinculada à Secretaria de Estado da Infraestrutura,
tem por finalidade desenvolver estratégias de políticas públicas
de transporte e mobilidade urbana, que promovam o
deslocamento mais acessível, através da fiscalização, regulação,
planejamento e controle dos meios de transportes e sistema
viário estadual”.

Nesse diapasão, o comando constitucional inserto no inciso V do
art. 43 da Lei Maior do Estado, assim dispõe:

“Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do Estado
às leis que disponham sobre:
( ...)

v - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública
estadual;
( ... )”.

Sobre o tema, a propósito, colhe-se o seguinte julgado:

“É firme a jurisprudência desta Corte orientada pelo princípio
da simetria de que cabe ao Governador do Estado a iniciativa de
lei para criação, estruturação e atribuições de secretarias e de
órgãos da administração pública. 7. Violação ao princípio da
separação dos poderes, pois o processo legislativo ocorreu sem
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a participação chefe do Poder Executivo. 8. Ação direta julgada
procedente”. (ADI 821-RS, Relator Ministro GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2015, Acórdão
Eletrônico DJe-239 divulgado em 25-11-2015, publicado em
26-11-2015).

Logo, por tratar de matéria de competência privativa do Chefe do
Poder Executivo, o projeto de lei em comento padece de vício formal de
inconstitucionalidade, motivo pelo qual opolho-lhe veto, na sua
integralidade.

Estas, portanto, Senhor Presidente, as razões que me levaram a
vetar integralmente o Projeto de Lei n° 170/2016.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 26 DE MAIO DE 2017, 196º DA
INDEPENDÊNCIA, 129º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM N.º 036/2017

São Luís, 26 de maio de 2017

Senhor Presidente,

Submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, o texto do
presente Projeto de Lei que institui o diferimento do ICMS para as
indústrias de esmagamento e processamento de grãos.

A proposta é reestabelecer o diferimento do lançamento e do
pagamento do ICMS, na forma disposta no Regulamento do ICMS, de
modo a proporcionar à Administração Pública, de forma razoável e eventual,
aplicar o diferimento a uma ou mais fases, operações e prestações que
envolvam as etapas do processo de circulação de grãos.

Considerando a importância do segmento para a economia
maranhense, bem como sua relevante contribuição para a geração de emprego
e renda em todo Estado, especialmente na região sul, o projeto se mostra
interessante, pois permite às indústrias do ramo diferir o imposto.

Agradeço, desde já, o apoio dos Nobres Deputados e Deputadas
na apreciação e aprovação deste Projeto de Lei.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N.º 125/17

Institui o diferimento do ICMS para as indústrias de
esmagamento e processamento de grãos e suas
unidades.

Art. 1° Fica diferido o pagamento do imposto sobre operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS, nas
operações e prestações de serviços utilizadas pelas indústrias de
esmagamento e processamento de grãos e suas unidades estabelecidas
neste Estado, na forma disposta no Regulamento do ICMS-RICMS.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a partir de 1º de março de 2017.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM N.º 037/2017

São Luís, 26 de maio de 2017

Senhor Presidente,

Submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto do

presente Projeto de Lei que cria o Conselho Universitário do Maranhão no
âmbito do Estado do Maranhão.

A proposta é criar um órgão colegiado consultivo com a finalidade
precípua de assessorar o Governador do Estado na formulação de diretrizes
da política de educação superior, ciência, tecnologia e inovação do Maranhão.

Considerando que a educação é elemento modificador da vida e
para que essa interferência seja real e gere benefícios posteriormente, ela
necessita ser de qualidade e encarada como necessidade primordial. O
propósito, portanto, é estimular a condução de ações coordenadas com
vistas à melhoria da educação no Estado.

Agradeço, desde já, o apoio dos Nobres Deputados e Deputadas
na apreciação e aprovação deste Projeto de Lei.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N.º 126/17

Cria o Conselho Universitário do Maranhão e dá
outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão decretou, e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE E COMPETÊNCIA

Art. 1° Fica criado o Conselho Universitário do Maranhão,
doravante denominado CONUNI.

Art. 2° Ao CONUNI, órgão colegiado consultivo, que tem por
finalidade assessorar o Governador do Estado na formulação de diretrizes
da política de educação superior, ciência, tecnologia e inovação do Maranhão,
compete:

I - discutir, propor, compartilhar e analisar programas, projetos e
ações atinentes à política de educação superior, ciência, tecnologia e inovação;

II- propiciar a cooperação interinstitucional e intergovernamental
de âmbito local, regional, nacional e internacional.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO DO CONUNI

Art. 3° O CONUNI tem a seguinte composição:
I - o Governador do Estado do Maranhão, que exercerá a sua

presidência;
II - o Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, que

exercerá a sua Vice-Presidência e Secretaria Executiva;
III - o Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao

Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão - FAPEMA;
IV - o Presidente do Instituto Maranhense de Estudos

Socioeconômicos e Cartográficos - IMESC;
V - os Reitores das Instituições de Ensino Superior Públicas e

Privadas que sejam qualificadas como Universidades ou Centros
Universitários;

VI - dois Professores Mestres ou Doutores de livre escolha do
Governador do Estado.

Parágrafo único. Os membros do CONUNI serão nomeados pelo
Governador do Estado.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E ATRIBUIÇÕES

Seção I
DO PRESIDENTE

Art. 4° Compete ao Presidente:
I- convocar e presidir as reuniões;
II - realizar consultas sobre temas pertinentes à competência do

CONUNI.
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Seção III
DO SECRETÁRIO-EXECUTIVO

Art. 5° Compete ao Secretário-Executivo do CONUNI:
I - substituir o Presidente nos seus impedimentos ou por

delegação;
II- convocar, por determinação do Presidente, as reuniões ordinárias

e extraordinárias;
III - constituir e organizar o funcionamento dos Grupos de Trabalho

e convocar as respectivas reuniões.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.6° A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação
fornecerá o suporte técnico e administrativo para as reuniões do CONUNI.

Art. 7° A participação nas atividades do CONUNI será considerada
função de relevante interesse público e não será remunerada.

Art. 8° Os recursos orçamentários e financeiros necessários para
o funcionamento do CONUNI advirão do orçamento da Secretaria de
Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governado do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 127 / 17

Regulamenta o Transporte Remunerado Privado
Individual de Passageiros, entre Municípios do Estado
do Maranhão.

Art. 1° Esta Lei institui a regulamentação do transporte remunerado
privado individual de passageiros entre Municípios do Estado do
Maranhão, nos termos do inciso XIII do art. 5º e do parágrafo único do art.
170 da Constituição Federal.

Art. 2º Entende-se por Transporte Remunerado Privado Individual
de Passageiros, entre Municípios do Estado do Maranhão, o serviço
remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao público, por meio
de veículos de aluguel, para a realização de viagens individualizadas ou
compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários previamente
cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em
rede.

Art. 3º O Transporte Remunerado Privado Individual de
Passageiros, entre Municípios do Estado do Maranhão, deve obedecer às
seguintes diretrizes:

I - efetiva cobrança dos tributos municipais devidos pela prestação
do serviço;

II — exigência de contratação de seguro de Acidentes Pessoais a
Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados
por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);

III — exigência de inscrição do motorista como contribuinte
individual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos termos da
alínea h do inciso V do art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 4º O serviço de Transporte Remunerado Privado Individual
de Passageiros, entre Municípios do Estado do Maranhão, previsto no
art. 2º desta Lei, somente será autorizado ao motorista que cumprir as
seguintes condições:

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou
superior que contenha a informação de que exerce atividade remunerada;

II — conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima
e às características exigidas pela autoridade de trânsito e pelo poder público
Estadual;

III — possuir e portar autorização específica emitida pelo poder
público Estadual;

IV — emitir e manter o Certificado de Registro e Licenciamento
de Veículo (CRLV) em algum Município do Estado do Maranhão, podendo

ser em nome de terceiros, desde que seja munido de procuração do
proprietário.

Parágrafo único. A exploração dos serviços remunerados de
transporte intermunicipal privado individual de passageiros sem o
cumprimento dos requisitos previstos nesta Lei e na regulamentação do
poder público Estadual caracterizará transporte ilegal de passageiros.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.

PLENÁRIO DEPUTADO ESTADUAL “NAGIB HAICKEL”
DO PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, EM SÃO LUÍS, 25 DE
MAIO DE 2017. - EDILÁZIO JÚNIOR - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, XIII e no art. 170,
parágrafo único, estabelece que: “é livre o exercício de qualquer trabalho,
ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei
estabelecer”; “É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo
nos casos previstos em lei”.

Conforme verifica-se no texto constitucional citado acima, ao
legislador ordinário coube a competência para definir regras de contenção
ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão e à liberdade
para exploração de qualquer atividade econômica, revelando que tais
princípios constitucionais não são absolutos e irrestritos.

Acerca do tema de transporte público, a Constituição Federal
inclui na competência legislativa da União o dever de instituir diretrizes
para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e
transportes urbanos (art. 21, XX). Sobre o transporte público municipal,
a Carta Magna incumbiu aos Municípios a organização e a prestação,
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, dos serviços
públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem
caráter essencial (art. 30, V).

Nos termos do art. 25, § 1º, da Constituição, reservam-se aos
Estados as competências que não lhes sejam vedadas pela própria
Constituição, nem as privativas dos demais entes da federação. Ou seja,
como competência residual, aos Estados coube a matéria de transporte
intermunicipal.

A Lei Federal nº 12.468, de 26 de agosto de 2011, que regulamenta
a profissão de taxista, dispõe que é privativa deste profissional a atividade
de transporte individual remunerado de passageiros em veículos de aluguel
com capacidade de até 7 (sete) passageiros.

Conforme Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que
instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana, verifica-se apenas a
definição de transporte público individual, que consiste no serviço
remunerado de transporte de passageiros aberto ao público, por intermédio
de veículos de aluguel, para a realização de viagens individualizadas (art.
4º, VIII).

No inciso X, do art. 4º, da mesma norma (Lei Nacional de
Mobilidade Urbana), ficou definido que o transporte motorizado privado
consiste no meio motorizado de transporte de passageiros utilizado para
a realização de viagens individualizadas por intermédio de veículos
particulares.

Portanto, nota-se claramente que o transporte privado individual
não é definido como serviço, não está aberto ao público e não exige veículo
de aluguel, ou seja, refere-se exclusivamente ao automóvel particular usado
pelos cidadãos para as suas próprias viagens e sem a prestação de qualquer
serviço remunerado.

No entanto, diante da discussão social sobre diversas linhas de
interpretação, a Câmara dos Deputados aprovou novo texto (Projeto de
Lei nº 5.587/2016) para o referido inciso X do art. 4º da Lei Federal nº
12.587/2012 (falta aprovação do Senado Federal e da sanção do Presidente
da República), justificando que o projeto busca a imperiosa correção do
texto para sepultar as dúvidas e manter incólume a regulamentação dos
serviços de transporte público individual de passageiros no país.

Por este motivo, através do referido projeto, a Câmara dos
Deputados pretende aclarar e modernizar a Política Nacional da Mobilidade
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Urbana buscando compatibilizar as novas tecnologias vigorantes às
atividades privativas empreendidas pelos taxistas.

Diante desta busca de modernização legislativa, e ainda tendo em
vista a competência legislativa municipal para tratar sobre transporte público
municipal, apresenta-se o projeto de lei para dispor sobre o Transporte
Remunerado Privado Individual de Passageiros, entre Municípios no Estado
do Maranhão, conforme preceitua decisões do Supremo Tribunal Federal
atribuindo aos Estados a competência sobre esta matéria:

A competência para organizar serviços públicos de interesse local
é municipal, entre os quais o de transporte coletivo (...). O preceito da
Constituição amapaense que garante o direito a “meia passagem” aos
estudantes, nos transportes coletivos municipais, avança sobre a
competência legislativa local. A competência para legislar a propósito da
prestação de serviços públicos de transporte intermunicipal é dos Estados-
membros. Não há inconstitucionalidade no que toca ao benefício, concedido
pela Constituição estadual, de “meia passagem” aos estudantes nos
transportes coletivos intermunicipais. [ADI 845, rel. min. Eros Grau, j.
22-11-2007, P, DJE de 7-3-2008.]

Os Estados-membros são competentes para explorar e
regulamentar a prestação de serviços de transporte intermunicipal. (...) A
prestação de transporte urbano, consubstanciando serviço público de
interesse local, é matéria albergada pela competência legislativa dos
Municípios, não cabendo aos Estados-membros dispor a seu respeito.
[ADI 2.349, rel. min. Eros Grau, j. 31-8-2005, P, DJ de 14-10-2005.] = RE
549.549 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 25-11-2008, 2ª T, DJE de 19-12-
2008.

Desta feita, a referida proposição, entrando em vigor, trará
comodidade e segurança aos usuários de serviço público intermunicipal.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2017. - EDILÁZIO JÚNIOR
- Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 392 / 17

Senhor presidente,

Nos termos do Art.163, inciso VIII, do Regimento Interno, requeiro
a Vossa Excelência que, após deliberação do Plenário, seja encaminhada
Mensagem de votos de congratulações ao Jornal Pequeno, endereçada a
sua diretoria, pelo aniversário de 66 anos do órgão das multidões ser
realizado em 29 de maio do ano em curso.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 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. 30.05.17
EM: 29.05.17

REQUERIMENTO Nº 393 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada Mensagem de Aplausos e
Congratulações a Escola de Música do Maranhão “Lilah Lisboa de Araújo”,
que neste mês de maio, comemora 43 anos de fundação.

Este é um momento de grande importância para o nosso Estado,
já que ao longo de quatro décadas, a Escola de Música sempre engradeceu
a cultura do Maranhão, tendo sido, inclusive, berço de vários artistas
locais.

Requeiro ainda que esta Mensagem, seja enviada ao dirigente da
Escola de Música, Senhor Manoel Mota, e estendida a todos os integrantes
da escola.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 25 DE MAIO DE 2017. - EDUARDO
BRAIDE - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 30.05.17
EM: 29.05.17

REQUERIMENTO N° 394 / 17

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja enviada
MENSAGEM DE PESAR extensiva a esposa LIVIA DE JESUS
NICÁCIO MARTINS, pelo falecimento do Excelentíssimo JOSÉ
HERIALDO PELÚCIO JUNIOR, externando o mais profundo
sentimento de Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 25 de maio.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 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. 30.05.17
EM: 29.05.17

REQUERIMENTO N° 395 / 17

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja enviada
MENSAGEM DE PESAR extensiva aos familiares, pelo falecimento do
FRANCISCO RAMOS, externando o mais profundo sentimento de
Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 22 de maio.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 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. 30.05.17
EM: 29.05.17

REQUERIMENTO Nº 396 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o artigo 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada mensagem de pesar à família do Senhor André Luís Silva, ex
servidor desta casa, lotado no Gabinete do Deputado Ricardo Rios, por
ocasião do seu falecimento no dia 26 do mês em curso, no município de
São Luís (MA).

O seu falecimento deixou a família e amigos enlutados e uma
grande lacuna onde o mesmo era muito estimado.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 de maio de 2017. -
RICARDO RIOS - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 30.05.17
EM: 29.05.17

REQUERIMENTO Nº 397 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que, após a apreciação
da Mesa, seja consignada nos Anais da Casa mensagem de pesar pelo
falecimento do Sr. Zoroastro Soares, ocorrido na data de 27 de maio, em
Alto Parnaíba – Ma.
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Demais disso, requeiro sejam enviadas mensagens de condolências

aos familiares enlutados, nas pessoas de seus filhos: Dr. Ernani, Elana e
Elna Soares (Rua Prefeito José Soares, n° 481, Centro – Alto Parnaíba –
(MA), CEP: 65810-000) declarando a solidariedade desta Casa Legislativa
à família neste momento de profunda dor.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 29 de maio de 2017. - ADRIANO SARNEY -
Deputado Estadual – PV - 4º Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 30.05.17
EM: 29.05.17

REQUERIMENTO Nº 398 / 17

Senhor Presidente,

Requeiro a Mesa, conforme preconiza o art. 148 do Regimento
Interno, que seja encaminhado Mensagem de Pesar aos familiares do
Prefeito de Presidente Vargas – Ma, Sr. José Herialdo Pelúcio Júnior,
por conta do seu falecimento ocorrido no dia 25 de maio do corrente ano.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. -
São Luís, 24 de Abril de 2017 - DEPUTADO SÉRGIO FROTA – PSDB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 30.05.17
EM: 29.05.17

REQUERIMENTO Nº 399 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após
ouvido o Plenário, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Gilmar Ferreira Mendes
e à Presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal, Ministra Carmem Lúcia Antunes Rocha, em nome da Assembleia
Legislativa do Maranhão, MANIFESTANDO POSIÇÃO CONTRÁRIA
às Portarias n.º 207 e 372, que tratam da diminuição da abrangência da
Justiça Eleitoral de 1º grau e estabelecem parâmetros e prazos para a
extinção de zonas eleitorais.

As medidas constantes nas referidas portarias, que contam com a
posição contrária da Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA)
e da Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão (AMPEM),
terão forte impacto no Estado do Maranhão, tendo em vista que o
fechamento de diversas zonas eleitorais irá dificultar o acesso de milhares
de maranhenses ao serviço da Justiça Eleitoral. Ressalta-se ainda que,
enquanto em outros países verifica-se uma ampliação do sistema de Justiça
Eleitoral, as medidas elencadas nas Portarias n.º 207 e 372 causarão impacto
social e jurídico, acarretando assim um enorme retrocesso.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 29 DE MAIO DE 2017. - EDUARDO
BRAIDE - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 30.05.17
EM: 29.05.17

INDICAÇÃO Nº 687 / 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 GOVERNADOR DO MARANHÃO, FLÁVIO

DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER,
MÁRCIO BATALHA JARDIM, solicitando que aprecie a possibilidade
de ANALISAR O PROJETO ENCAMINHADO PELOS TIMES
MARANHENSES PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS VIA LEI DE
INCENTIVO AO ESPORTE.

O torcedor maranhense que é apaixonado pelo futebol tem este
ano a oportunidade de acompanhar quatro representantes na maior
competição do mundo que é o Campeonato Brasileiro. Temos Sampaio e
Moto na Série C e Maranhão e Cordino na Série D.

Todos nós sabemos a dificuldade que os clubes têm para formar
equipes competitivas para que possam brigar de igual por igual com equipes
de outros estados do país. Para isso é necessário que os clubes tenham
patrocínio, mas infelizmente, sem ajuda financeira, os clubes agonizam.

Neste sentido, venho aqui apelar para a sensibilidade do governador
Flávio Dino e no caso dos três clubes de São Luís ao prefeito Edivaldo
Holanda Júnior para que ajudem os nossos times de futebol. Nós sabemos
que o esporte é fator de inclusão social e o futebol gera milhares de empregos.

Sampaio, Moto, Maranhão e Cordino elaboraram um projeto
encaminhado ao secretário Márcio Jardim para captação de recursos pela
Lei de Incentivo ao Esporte.

O Campeonato Brasileiro Série C e Série D já começou e o governo
prejudica os clubes ao não aprovar o projeto encaminhado à SEDEL. Os
clubes dependem demais disso, por isso é de grande importância à aprovação
do referido projeto.

Dessa forma, volto a apelar para a sensibilidade do governador
que estenda as mãos aos nossos times para que eles tenham times fortes e
que possam colocar o nome do Maranhão na elite do futebol brasileiro.

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 688 / 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, senhor Jhonatan
Almada para que o município de SANTA LUZIA possa integrar a REDE
DE INTERNET GRATUITA DO MARANHÃO-MARANET, a fim
de que a população tenha acesso a Wi-Fi grátis possibilitando a sua inclusão
digital.

A Maranet criada pela 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 do Maranhão.

São 100 megabytes de internet, via fibra ótica, de alta velocidade,
que possibilita a conexão de até 1.200 usuários simultâneos e que assim
ajudará o município no seu desenvolvimento socioeconômico e cultural.

Plenário “Dep. Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 19 de maio de 2017. - FRANCISCA PRIMO -
Deputada Estadual/PCdoB

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

INDICAÇÃO Nº 689/17

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, senhor Jhonatan
Almada para que o município de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
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possa integrar a REDE DE INTERNET GRATUITA DO MARANHÃO-
MARANET, a fim de que a população tenha acesso a Wi-Fi grátis
possibilitando a sua inclusão digital.

A Maranet criada pela 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 do Maranhão.

São 100 megabytes de internet, via fibra ótica, de alta velocidade,
que possibilita a conexão de até 1.200 usuários simultâneos e que assim
ajudará o município no seu desenvolvimento socioeconômico e cultural.

Plenário “Dep. Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 19 de maio de 2017. - FRANCISCA PRIMO -
Deputada Estadual/PCdoB

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

INDICAÇÃO Nº690/17

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, senhor Jhonatan
Almada para que o município de BOM JESUS DAS SELVAS possa
integrar a REDE DE INTERNET GRATUITA DO MARANHÃO-
MARANET, a fim de que a população tenha acesso a Wi-Fi grátis
possibilitando a sua inclusão digital.

A Maranet criada pela 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 do Maranhão.

São 100 megabytes de internet, via fibra ótica, de alta velocidade,
que possibilita a conexão de até 1.200 usuários simultâneos e que assim
ajudará o município no seu desenvolvimento socioeconômico e cultural.

Plenário “Dep. Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 19 de maio de 2017. - FRANCISCA PRIMO -
Deputada Estadual/PCdoB

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

INDICAÇÃO Nº 691/17

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, senhor Jhonatan
Almada para que o município de BURITICUPU possa integrar a REDE
DE INTERNET GRATUITA DO MARANHÃO-MARANET, a fim
de que a população tenha acesso a Wi-Fi grátis possibilitando a sua inclusão
digital.

A Maranet criada pela 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 do Maranhão.

São 100 megabytes de internet, via fibra ótica, de alta velocidade,
que possibilita a conexão de até 1.200 usuários simultâneos e que assim
ajudará o município no seu desenvolvimento socioeconômico e cultural.

Plenário “Dep. Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 19 de maio de 2017. - FRANCISCA PRIMO -
Deputada Estadual/PCdoB

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

INDICAÇÃO Nº 692 / 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 PREFEITO DE SÃO LUÍS, EDIVALDO HOLANDA
JÚNIOR e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
MOACIR FEITOSA, solicitando que adotem providências, no âmbito de
suas atribuições junto à empresa prestadora dos serviços, a fim de solucionar
a problemática quanto ao ATRASO DE 03 MESES NO SALÁRIO DOS
VIGILANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, EM
ESPECÍFICO A UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA JACKSON
LAGO, LOCALIZADA NA AVENIDA CONTORNO LESTE, Nº 400,
UNIDADE 101, BAIRRO CIDADE OPERÁRIA.

A presente solicitação foi recebida no dia 24 de maio pelos vigilantes
da escola supracitada. De acordo com relatos, o pagamento não foi efetuado
há 03 meses. Sabendo-se da importância do serviço desenvolvido pelos
vigilantes, apresenta-se a referida demanda, a fim de que sejam adotadas as
devidas providências.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 27 de maio de 2017. -
Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 693 / 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 PREFEITO DE SÃO LUÍS, EDIVALDO
HOLANDA JÚNIOR e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, MOACIR FEITOSA, solicitando que disponibilize
CUIDADOR NA UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA JACKSON
LAGO, LOCALIZADA NA AVENIDA CONTORNO LESTE, Nº 400,
UNIDADE 101, BAIRRO CIDADE OPERÁRIA, JÁ QUE A ESCOLA
POSSUI 15 ALUNOS COM ALGUM TIPO DE DEFICIÊNCIA E
NENHUM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO.

A presente solicitação foi recebida no dia 24 de maio, por meio do
projeto “De olho nas escolas”. De acordo com pais e professores, a escola
citada conta com 07 alunos com deficiência matriculados pela manhã e 08
matriculados nas turmas da tarde. Sabendo-se que a educação é um direito
que deve ser garantido a todos, sem limitações, apresenta-se a referida
demanda, a fim de que sejam adotadas as devidas providências.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 27 de maio de 2017. -
Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTEHLINO NETO - Expediente lido à publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTEHLINO NETO - Deputado Fábio Braga, por cinco minutos, sem
apartes.
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O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do

orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa
todos que nos ouvem, nos assistem pela TV Assembleia. Nessa última
quinta-feira, atendendo ao convite da reitoria, da direção, de administração
da Uniceuma - Universidade Ceuma, eu me desloquei até a cidade de
Imperatriz a fim de participar da solenidade de apresentação do curso de
Medicina do campus Uniceuma naquela cidade. Para mim, Imperatriz, que
é uma cidade com mais de 165 anos de existência, mostrou um dinamismo
de uma adolescente e um potencial de desenvolvimento econômico de um
adulto. Dona de uma localização  privilegiada, estratégica, o aumento que
a gente observa da sua importância política e econômica, dentro do estado
decorre principalmente da participação, cada vez mais ativa da sua
população e da população do seu entorno. Um esforço global que é de um
aspecto, sobremaneira, positivo porque estimula o aparecimento de novos
negócios, novos investimentos ajudando o crescimento da cidade e da
região. Não há duvida de que a chegada da Universidade Ceuma e do curso
de Medicina no Campus Uniceuma/Imperatriz, vem somar ao esforço
para o crescimento da cidade e da região. Aproveito para parabenizar
Imperatriz pela perspectiva que recebe novo curso como uma forma
proveitosa e desejar sucesso à cidade e toda a região. Penso que, na sua
realização, o Ceuma adiciona mais um capítulo na sua proposta de levar
um ensino universitário especializado e de qualidade aos mais diversos
recantos do Estado, multiplicando o conhecimento, via qualificação, e
criando mais oportunidades para o maranhense poder sonhar com dias
melhores, já que a educação facilita e torna um sonho uma realidade. A
implantação do curso não poderia ter chegado num momento mais oportuno
do que este, justamente quando podemos contribuir sobremaneira para o
aumento na oferta de profissionais de Medicina, aqui no Estado do
Maranhão, reduzindo o grande déficit que atualmente existe. Só para se ter
uma ideia, senhor Presidente, senhores deputados, alguns dados do relatório
demográfico de Medicina no Brasil divulgado pelo Conselho Federal de
Medicina, do ano passado, explico melhor a importância do curso de
Medicina no Brasil, mas especialmente, aqui no Maranhão. Somos o Estado
brasileiro com uma das piores relações de médico por habitante, algo em
torno de 0,79 médico para cada grupo de mil habitantes, evidenciando um
quadro de situação precária, sua população corresponde 3,4 da população
brasileira. A quantidade de médicos é apenas 1,3% do total de médico do
Brasil, o que mostra um quadro e que precisamos ainda avançar muito para
tornar pelo menos um parâmetro aceitável. Na maior parte dos municípios
do Estado, essa relação cai ainda mais, fica em torno de 0,36 profissionais
para cada grupo de mil habitantes, já no Brasil, o índice atual é de 1,8
médicos, por 1000 habitantes, e se considerarmos somente os países em
processo de desenvolvimento e subdesenvolvido, essa média já é
considerada baixa. Cito o caso da Argentina que registra 3.2, o do México
2.0 e pasmem a Venezuela, de Nicolás Maduro 1,9 para um grupo de 100
habitantes. O Ministério da Saúde por seu turno sugere que esse alcance,
essa relação, seja de, no mínimo, 2,5 por mil habitantes, para aproximar um
pouco mais do número recomendado pela Organização Mundial de Saúde.
Portanto, é louvável em uma situação, em um horizonte de nuvens tão
carregadas, surgem notícias alvissareiras da instalação do curso de Medicina
do Uniceuma, na cidade de Imperatriz. Evento que se reveste da maior
importância dentro do esforço que precisamos desenvolver para sanar tão
grave déficit estrutural em um dos mais importantes setores sociais da vida
estadual e brasileira, a saúde e o bem-estar da população. Concluo minha
fala dando os parabéns à administração do Uniceuma pelo arrojo, dando
parabéns, principalmente ao idealizador desse Complexo Universitário,
que nessa data com a chegada ao Sul do Maranhão, com o importante
curso, no caso, o engenheiro Mauro de Alencar Fecury, pelo que conseguiu
realizar, ele continua sendo um visionário da educação do Estado, pois sua
administração se constitui na pedra de toque para implementar e criar
dinamismo ao ensino universitário alternativo no Estado do Maranhão, no
momento em que é difícil e tudo sinaliza para não dar certo, eu sou
testemunha disso, porque os momentos mais difíceis, eu também estava lá
dando minha  contribuição no Uniceuma. Contudo, Senhor Presidente,
para concluir, parabenizo a cidade de Imperatriz, a região, o entorno da
cidade, a região Tocantina, a região que nesses últimos anos tem apresentado
grandes avanços e agora, com o concurso de Medicina, muitos dos pais
deixarão de mandar seus filhos para longe, para outros estados, para outros
países, por terem perto de suas casas um ensino de qualidade.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais deputados, galeria, imprensa
que acompanha os nossos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão. Na galeria, hoje eu quero mandar um alô especial, um
cumprimento especial ao meu amigo Paulo Avião e meu amigo Zabar.
Paulo Avião, que anda percorrendo todo o Brasil com meu amigo Jonas do
Forró, Jonas Esticado, Jonas Intenso. Meu amigo Paulo Avião, seja bem-
vindo ao Maranhão e à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
Paulo Avião e Zabar, grande abraço aí e que Deus abençoe. Senhor Presidente,
na última sexta-feira, participamos de uma reunião da direção do Parlamento
Amazônico, em Manaus, e tratamos vários temas, dentre eles o isolamento
do estado do Maranhão e de todos os estados da região Norte por conta da
redução de voos. Só para se ter uma ideia, gastam-se mais de 12 horas para
chegar até Manaus. De São Luís até Manaus, tem que ir a Belo Horizonte,
São Paulo, para chegar a Manaus. Na volta, da mesma forma. Saindo de
Manaus, tem que se deslocar a Belo Horizonte, São Paulo, Rio e Fortaleza
para voltar para São Luís. Um absurdo. Portanto, trata-se de um tema de
suma importância, deputado César Pires, que é o isolamento da região
Norte, isolamento do estado do Maranhão. Perdemos voos para Imperatriz,
perdemos voos para São Luís, apesar de termos esse potencial, não só
para Imperatriz, que é a segunda maior cidade do estado do Maranhão,
mas também para nosso polo turístico: Carolina, Lençóis Maranhenses e
Barreirinhas. Temos perdido essa quantidade de voos para o estado do
Maranhão, então essa é uma discussão de suma importância. Fomos
recebidos, logo após a reunião do Parlamento Amazônico, pelo governador
do estado do Amazonas. E quero aqui registrar a simpatia e a humildade do
governador do estado do Amazonas, governador David, que é deputado
estadual e assumiu o governo do Estado. Esse retrato ressalta que a simpatia
e a humildade, a simplicidade como fomos recebidos no palácio do governo
do estado do Amazonas. No sábado, participamos também do lançamento,
da criação da Associação dos Profissionais de Comunicação do Estado do
Maranhão. Quero parabenizar todos os comunicadores, a minha amiga
Isadora Alves também estava lá e se fez presente, também faz parte da
diretoria, juntamente com o meu amigo Flávio Chocolate, parabéns, e o
Carlos Alberto. Então, que a Assembleia Legislativa possa dar as mãos e
possa fazer parte também da Associação dos Profissionais de Comunicação
do Estado do Maranhão. Senhor Presidente, no sábado, também
participamos da plenária dos professores da rede municipal de educação
com o indicativo de greve a partir do dia 1º de agosto e das reivindicações
dos professores. Nós temos aí principalmente o reajuste do piso salarial,
plano de cargos e carreiras, formação e valorização de profissionais,
chamando a atenção também para os locais de trabalho, uma vez que nós
temos mais de 50 escolas que precisam de reforma. Tudo foi tratado nessa
plenária na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. E pelo tempo
que me resta, Senhor Presidente, quero tratar de outro assunto de muita
importância. Na sexta-feira, os rodoviários começaram a se reunir, hoje
novamente houve reuniões dos rodoviários anunciando a possibilidade de
paralisação, há a possibilidade de uma greve do setor, uma paralisação do
transporte público em São Luís. Eu quero chamar a atenção que o prefeito
Edivaldo Holanda, no ano passado, durante a campanha, prometeu que
nós não teríamos aumento de passagem nos próximos 12 meses, ou seja,
até outubro deste ano. Ele declarou isso durante uma sabatina no Jornal O
Estado do Maranhão, dizendo que não teria aumento de passagem nos
próximos 12 meses. Essa sabatina foi no dia 10 de outubro de 2016, no
segundo turno. Só que os rodoviários já estão preparando essa paralisação,
os funcionários, os trabalhadores no transporte público e, de acordo com
as negociações, estão ressaltando que a paralisação talvez seja possível e
será realizada pela falta de cumprimento de acordo por parte da Prefeitura
de São Luís. A população não pode pagar pela incompetência do prefeito,
a população não pode pagar pela incompetência de Edivaldo e, se realmente
ocorrer uma paralisação de transporte público, principalmente a
possibilidade do aumento de passagem, a população não vai aceitar, a
população não vai admitir, nós não vamos aceitar o aumento de passagem
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de ônibus. Inclusive, ressaltando a palavra do prefeito Edivaldo, no dia 10
de outubro, durante a sabatina no Jornal O Estado do Maranhão. Palavras
do prefeito: “Eu posso te assegurar que, nos próximos 12 meses, não há de
se falar nisso. Não iremos aumentar a tarifa. Temos instrumentos de subsídio
dentro do projeto”, afirmou Edivaldo, dizendo que não haveria aumento
de passagem em 2017. Portanto, eu quero destacar que é repugnante essa
lógica, primeiro a paralisação e depois o aumento das passagens. A
população de São Luís não vai admitir, a população de São Luís não vai
aceitar o aumento de passagens para 2017. Pode ter certeza disso! Prefeito
Edivaldo Holanda, nós não vamos admitir, não vamos aceitar. A população
de São Luís não vai aceitar o aumento de passagens em 2017. É o que tinha
para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Registro a presença do advogado José de Fátima
Feitosa. Inscrito o deputado Sousa Neto, por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados,
os amigos da imprensa, os que nos assistem pela TV Assembleia. Quero
cumprimentar e fazer o registro de um grande amigo meu lá de Santa Inês,
Doutor José de Fátima. Seja bem-vindo a esta Casa. Na quinta-feira passada,
Senhoras e Senhores Deputados, eu falei sobre a fuga de Pedrinhas, sobre
o que tinha acontecido lá, eu contei os fatos e mostrei as provas, e ainda
falei por último que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, e vai
arrebentar para o lado mais fraco. Quando eu me deparo hoje, o que já não
era nenhuma novidade, o governador perseguidor Flávio Dino afasta por
tempo indeterminado a equipe que estava de plantão no dia da fuga de
Pedrinhas. Deputado César Pires, eu disse que a corda ia arrebentar para o
lado mais fraco, porque eles são incapazes de admitir os erros e agora
afastaram os agentes penitenciários. Quem era para ser afastado, deputado
Raimundo Cutrim, era o Serviço de Inteligência. Quem está lá na Inteligência,
por que não fizeram? Logo os agentes penitenciários que ainda pegaram
tiro! Isso é para mostrar o modelo de como funciona o governo Flávio
Dino na perseguição e principalmente para aqueles que não podem, às
vezes, nem pagar advogados. Mas eu vou querer saber, vou buscar mais
informações, deputado Wellington, amanhã estará fazendo uma visita pela
Comissão de Direitos Humanos, pela Comissão de Segurança, estará indo
a Pedrinhas amanhã ver como está a situação in loco, mas só quero aqui
registrar a minha indignação com esse governador enganador, Flávio Dino,
seu secretário de Administração, Murilo Andrade, que se não fosse pelo
delegado Thiago Bardal, igual eu falei na semana passada, não saberíamos
quantos presos tinham saído de Pedrinhas naquele dia que foram resgatados,
porque o delegado entrou na penitenciária e não deixou acontecer uma
tragédia ainda maior, mostrou para a sociedade quantos foram presos,
quantos tombaram e quantos ainda estão nas ruas e eles ainda estão à caça
deles, mas é mais uma vez para mostrar que o governo da mudança só
serve para perseguir e dessa vez foram os agentes penitenciários que
estavam de plantão no dia da fuga de Pedrinhas, deputado Vinícius Louro,
e, na quinta-feira passada, eu ainda falei aqui no meu pronunciamento, a
corda ainda vai rebentar para o lado mais fraco, porque o Secretário em
nenhum momento, o Secretário Murilo Andrade, em nenhum momento,
deu uma entrevista para poder justificar essa vergonha dessa administração
penitenciária, nunca abriu a boca para dizer nada, a gente tem que saber,
através de outros meios, foi o delegado Thiago Bardal que descobriu quantos
na verdade tinham fugido, porque na conta do Murilo tinham só 25 presos,
foram mais de 50, mas eu fico aqui porque eu olhei hoje, agora pela manhã:
CEAP afasta equipe plantonista no dia da fuga de Pedrinhas, por tempo
indeterminado, ou seja, mais uma vez, o governador mostrando a sua cara,
perseguindo, porque é incapaz de chamar para si a responsabilidade e
admitir o erro porque ele não tem humildade para isso e quem vai pagar o
pato agora são os plantonistas, os agentes penitenciários, era só isso que
eu queria falar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Suspendo a Sessão, por cinco minutos, para ver se
completamos o quórum para Ordem do Dia, se algum deputado desejar
utilizar o Pequeno Expediente, neste intervalo, basta se inscrever aqui na
Mesa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Reaberta a sessão. Inscrito o 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, internautas que nos
assistem, Senhor Presidente eu venho hoje, com muita felicidade, registrar
o dia de ontem que eu estive no município de Alcântara. Fui cedo ainda
para o município de Alcântara participar, deputado César Pires, da Festa
do Divino Espírito Santo, eu tenho certeza de que Vossa Excelência já teve
a oportunidade de ir lá também. E dizer, Deputado Vinícius Louro, da
energia, da alegria e da importância de um evento como esse, não só pelo
município de Alcântara, mas para o Estado do Maranhão. Lá, Deputado
Sousa Neto, há a tradição daqueles visitantes que chegam até a cidade no
dia da festa, assim como também os moradores, em todas as casas que
passam onde está acontecendo a festa, nada lhes é cobrado, tudo é doado
pelos donos da casa. Como uma forma de demonstrar a doação, aquela
doação que Deus pede a gente para que façamos, principalmente em relação
ao próximo. Mas o que mais me impressionou foi o engajamento, o
envolvimento de toda a população do município de Alcântara na realização
da Festa do Divino Espírito, a alegria que vi, o povo vai às ruas, Deputado
Sousa Neto, a alegria, o ânimo a perseverança, a força de vontade e a fé na
vida das caixeiras. Há caixeiras de 84 anos que sobem ladeiras, descem
ladeiras e ainda têm disposição para colocar o seu nome, a sua pessoa à
disposição para a realização da festa, um evento que talvez seja o evento
de maior repercussão no sentido religioso no estado do Maranhão e que
traz a lembrança e o sentimento em todos os maranhenses da importância
de mantermos as nossas tradições, da importância de preservarmos a
nossa cultura, aquilo que há de mais bonito em qualquer estado, em qualquer
cidade, que é o seu povo, a riqueza da gente. Portanto, a riqueza das
pessoas de Alcântara realmente é o maior tesouro de Alcântara. Fica aqui
o nosso agradecimento ao sargento Leitão, vice-prefeito do município de
Alcântara, que nos acompanhou ao longo de todo o dia de ontem, ao jovem
Ricardo Soares, ao vereador Haroldo Júnior e a todos aqueles que estiveram
ao nosso lado caminhando na procissão, visitando a casa dos festeiros.
Fica realmente a minha eterna gratidão, Senhor Presidente, aos ensinamentos
que tive, no dia de hoje, principalmente com as caixeiras da Festa do
Divino Espírito Santo, que é uma festa que realmente merece ser preservada,
merece ser ampliada e merece o apoio de todos. Portanto, parabéns ao
povo de Alcântara, parabéns ao município de Alcântara e que essa festa
possa ir além, por muito e muitos anos, para o bem do povo do Maranhão
em função da manutenção e da sobrevivência da cultura em nosso Estado.
Era o que tinha a relatar, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Suspendo a Sessão, por cinco minutos, para
completar o quórum para Ordem do Dia.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Declaro reaberta a Sessão. Com a palavra, o
Deputado Vinícius Louro, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, membros da
galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários deste
Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje a esta tribuna, é para falar um
pouco da estrutura desta Casa, da Assembleia Legislativa e parabenizar a
Comunicação, em nome do Diretor Geral, Carlos Alberto, porque hoje nós
temos uma TV interativa trazendo todas as informações para o público e
para o povo maranhense. A TV Assembleia já está com sua programação
24h no ar, de domingo a domingo, levando aos telespectadores informações
precisas e atualizadas às ações do Parlamento estadual maranhense, tudo
isso só foi possível, graças a aquisição pela Assembleia Legislativa, de um
centro exibidor DIGILAB PLAYOUT, e equipamento moderno
desenvolvido para otimizar os fluxos de trabalho dos principais canais de
TV do Brasil, de forma ágil e segura. Após a instalação deste equipamento,
a TV Assembleia passou a contar com o interface intuitiva de fácil operação,
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software tecnológico de ponta e suporte técnico 24 horas por dia, nos sete
dias, reunindo eficiência, jornalismo e qualidade. Senhor Presidente, nós
hoje que fazemos parte dessa legislatura somos privilegiados porque nós
podemos ver que as nossas ações, o nosso trabalho do Parlamento está
chegando às pessoas em todo o Maranhão e isso é muito importante. Há
um tempo, já vinha falando da interatividade nas redes sociais da
Comunicação da TV Assembleia, do canal da TV Assembleia, da página da
Assembleia, onde eu tenho que parabenizar toda equipe de Comunicação
desta Casa, em nome do Carlos Alberto, pessoa essa que vem fazendo um
grande trabalho para levar e proporcionar a informação do Legislativo ao
povo maranhense. São estas as minhas palavras e muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Othelino Neto, por cinco minutos, sem
direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
colegas jornalistas, venho hoje à tribuna registrar mais uma versão da
Caravana do Governo de Todos Nós, que esse fim de semana esteve em
mais alguns municípios, Pio XII, Vitória do Mearim, terra do nosso querido
Deputado Ricardo Rios. Esteve em Igarapé do Meio, esteve ainda na
cidade de Monção, onde inclusive eu pude acompanhar uma parte da
programação. A Caravana do Governo de Todos Nós leva diversos serviços
às comunidades e é bom ver a adesão da população que, desde muito cedo
já se concentra local onde estão os técnicos do Governo do Estado, para
que possam utilizar os serviços, principalmente os serviços do Viva Cidadão,
cuja equipe se desloca para esses municípios, passa três dias, às vezes, até
um pouco mais dedicado exclusivamente a atender à população daqueles
municípios, fazendo assim com que as pessoas não precisem se deslocar
ao município mais próximo, naquele município onde já não tenha o serviço
do Viva Cidadão, e, hoje, completando a programação chegou a Carreta da
Mulher. Eu já recebi diversas fotos da cidade, vi o grande movimento de
mulheres que se deslocaram até a carreta para fazer vários tipos de exame,
receber orientações preventivas quanto à saúde e foi muito bom ver a
grande adesão que houve à Carreta da Mulher, lá no município de Monção.
Então, eu fiquei muito feliz e cumprimento o Governo do Estado por
avançar com este programa das caravanas que levam cidadania a todos os
maranhenses, além de serviços importantes. Foi realmente de entusiasmar
o que vi no município de Monção, onde aproveitei para reencontrar amigos
queridos como o líder político, o professor Geisel Araújo, a ex-prefeita
Paulinha, o vereador Mario, enfim, diversos amigos que estavam lá
acompanhando a programação e que tive a satisfação de rever neste fim de
semana. Então vim à tribuna hoje para comentar mais este final de semana
onde o governo do Estado levou a caravana a mais alguns municípios,
distribuindo cidadania para o povo do Maranhão. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – 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, eu queria registrar com
alegria uma resposta obtida do governo do Maranhão por meio da Secretaria
de Ciência e Tecnologia em deferência a uma solicitação que nós fizemos,
é uma sugestão, uma indicação na Casa referente à implantação da unidade
plena do IEMA no município de Santa Inês. Recebo, nesta data, uma
resposta confirmando oficialmente que esta unidade será implantada no
município de Santa Inês, uma unidade plena do Instituto de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão. Deputado Sousa Neto que gosta muito
de Santa Inês, V. Ex.ª sabe que eu estive lá e vistoriei o local, me certifiquei
de que o local era apropriado para a implantação da unidade, é o prédio
antigo onde funcionou o Cetecma algum tempo atrás e que está passando
por uma reforma, mas melhor do que transformá-lo em uma unidade
vocacional do IEMA, é transformá-lo em uma unidade plena do IEMA
porque Santa Inês tem porte para isso, tem demanda para isso, muito
embora já tenha uma unidade do IFMA, que tem um perfil, uma

característica semelhante por ser também uma escola de ensino-médio e de
ensino profissionalizante, mas a demanda é muito grande em Santa Inês,
não só da própria cidade de Santa Inês, quanto de toda região que converge
para o município de Santa Inês. Então, certamente, uma unidade plena do
IEMA em Santa Inês vai ser de extrema utilidade, de extrema importância
para o desenvolvimento da cidade e para gerar oportunidade ao povo,
sobretudo, à juventude e àqueles que mais precisam, porque a experiência
das unidades do IEMA, a experiência do IEMA no Maranhão é uma
experiência extremamente positiva. Todas essas escolas que já estão
funcionando foram acolhidas e estão tendo êxito extraordinário, porque ali
tem escola de tempo integral, ali é uma escola de formação técnica, o jovem
faz o ensino médio e já tem uma certificação profissional, isso dá uma
diferença e abre uma perspectiva muito grande na vida da pessoa, porque
ela pode ir para a universidade se quiser, mas, se não for, ela pelo menos já
tem uma profissão, ela já pode se inserir no mundo do trabalho, já pode
pensar num emprego, já pode pensar numa perspectiva profissional, e
isso faz diferença na vida das pessoas e é nisso que eu acredito, é ai que
está a força da educação. Por isso eu sou entusiasta do projeto IEMA e me
orgulho tanto de ter, dentro do governo Flávio, colaborado e participado
diretamente da implantação e da fundação do IEMA no estado do
Maranhão. É sem dúvida nenhuma uma das marcas mais positivas do
governo Flávio Dino, é a implantação da primeira rede de educação
profissional do estado do Maranhão que tem unidades plenas e unidades
vocacionais. As unidades vocacionais na verdade são menores, mas são
importantes porque formam pessoas, gera oportunidade das pessoas terem
pelo menos um ofício, uma profissão, o que eu considero um direito de
qualquer cidadão. No caso de Santa Inês, o caso de Santa Inês é um
impacto extraordinário a chegada do IEMA naquele município. Nós já
temos em Pindaré Mirim, quem conhece sabe que é um sucesso absoluto
a unidade do IEMA em Pindaré Mirim, e agora poderemos ter e teremos a
unidade plena do IEMA em Santa Inês. Essa é a boa notícia que eu gostaria
de registrar nesta tarde na Assembleia. Quero agradecer ao governador
Flávio, ao secretário de Ciência e Tecnologia Jonathan Almada, por atender
a esse pedido que não é um pedido meu, individual, mas é uma demanda
coletiva, é uma demanda da comunidade, mas nós vamos além, pois para
nós ainda não é suficiente, nós queremos o IEMA, mas queremos também
a duplicação da MA que liga Pindaré a Santa Inês. Deputado Sousa Neto,
essa bandeira é nossa e nós não desistimos. Eu conversei com o secretário
Clayton Noleto que esteve na Casa, eu conversei separadamente em
audiência com ele, e ele me garantiu que os estudos estão sendo feitos e que
a ordem é fazer a duplicação daquela MA. Uma medida de alto impacto,
porque esta MA, que tem ali mais ou menos oito ou nove quilômetros de
distância, vai servir a Santa Inês e vai servir a Pindaré. Imaginem uma MA
com esse percurso que, além de garantir a mobilidade urbana, a circulação
de veículos, tenha também a condição de uma pavimentação, de uma
calçada para práticas de caminhadas, de esportes, de corridas e etc. e
também de uma ciclovia. Certamente toda aquela região vai aplaudir esta
medida como uma medida de extrema importância e necessidade para a
população da região. Portanto, essa é a notícia boa que eu trago nesta tarde.
A nossa luta continua e, se Deus quiser, no próximo ano, no início do ano
de 2018, eu estarei presente, se Deus quiser, ao lado do governador Flávio
Dino e de toda a sua equipe, inaugurando a unidade plena do IEMA em
Santa Inês. Vamos fiscalizar, vamos acompanhar e torcer para que tudo dê
certo, mas, se Deus quiser, vai dar certo e nós vamos inaugura esta unidade
no município de Santa Inês. Muito obrigado, Senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Fica transferido para a sessão de amanhã o deputado
Marco Aurélio que estava inscrito, mas expirou o tempo do Pequeno
Expediente. Projeto de Lei Complementar n.º 003 fica adiado para amanhã
em razão do quórum qualificado. O Projeto de Lei 236/2016 fica transferido
para amanhã, a pedido do autor. Requerimentos à deliberação do plenário.
Requerimento n.º 376/2017, de autoria do Deputado Cabo Campos.
Deputado está ausente. Fica transferido para próxima Sessão. Requerimento
n.º 377/2017, de autoria do Deputado Alexandre Almeida, ausente o
Deputado, fica transferido para próxima Sessão. Requerimento n.º 388/
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2017, de autoria do Deputado Léo Cunha. (lê). Como vota o deputado
Ricardo Rios?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RICARDO RIOS - Pelo indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Como vota a deputada Nina Melo?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA NINA MELO - Pelo indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Indeferido. Requerimento nº 389/2017, de autoria
do deputado Edivaldo Holanda, o deputado está ausente e como se trata
de justificativa de falta, vamos apreciar. Requer (lê). Deferido. Inclusão na
Ordem do Dia, da Sessão Ordinária, de terça-feira, dia 30. Requerimentos
n.º 392, 394, 395/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso.
Requerimentos: nº 393,399/2017, de autoria do deputado Eduardo Braide.
Requerimento nº 396/2017, de autoria do deputado Ricardo Rios.
Requerimento nº 397/2017, de autoria do deputado Adriano Sarney.
Requerimento nº 398, de autoria do deputado Sérgio Frota.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Não há oradores inscritos. Deputado Braide, peço-
lhe desculpas, é porque não anotaram no papel. Deputado Eduardo Braide,
por 30 minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, internautas que nos
assistem. Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, que o prefeito de
São Luís não gosta de trabalhar, isso todo mundo já sabe, mas o que eu não
sabia, deputado Fábio Braga, é que o prefeito de São Luís não quer que os
outros trabalhem pela cidade também. E vou explicar por quê. No dia 29
de março de 2017, eu destinei uma emenda parlamentar de minha autoria
para a Prefeitura de São Luís no valor de R$ 400 mil, deputado Sousa
Neto, para a reforma do Mercado do Anjo da Guarda. Prestem bem atenção.
De lá para cá, eu tentei insistentemente entregar uma cópia dessa autorização
da emenda parlamentar, deputado Sousa Neto, ao secretário municipal de
Agricultura, vereador Ivaldo Rodrigues, que inventou todas as desculpas
possíveis para não receber a autorização que eu tinha para entregá-lo. Em
função disso, vejam como mentira tem pernas curtas, no dia 12 de abril de
2017, eu vim a esta mesma tribuna que estou aqui e cobrei do secretário de
Agricultura do Município, Ivaldo Rodrigues, que recebesse a emenda
parlamentar que destinei. Quero fazer duas observações, Senhor Presidente,
primeiro uma crítica ao secretário de Agricultura do Município, o vereador
Ivaldo Rodrigues, pois há dez dias eu tento encontrar com o secretário
para entregar a ele a autorização desta emenda. Já marcou comigo, já
desmarcou, não atende mais telefone, imagina se não fosse um recurso
para engrandecer o trabalho e a pasta dele. Portanto, eu quero cobrar
publicamente aqui da tribuna para que ele possa me receber a fim de que eu
entregue a ele, e ele faça o projeto de reforma do mercado do Anjo da
Guarda. Esse discurso, deputado Sousa Neto, foi no dia 12 de abril deste
ano, desta mesma tribuna que eu estou falando aqui agora. De lá para cá,
como eu não consegui conversar com o secretário de Agricultura e ele não
me recebeu, o que eu fiz? Comuniquei oficialmente ao prefeito de São Luís
da indicação da emenda. Comuniquei oficialmente ao secretário de
Agricultura da indicação da emenda por meio de ofício e fui, às 06h30 da
manhã, fazer uma visita ao mercado do Anjo da Guarda e entregar a
autorização da emenda parlamentar aos comerciantes do Anjo da Guarda.
Ao chegar lá, conversando com os comerciantes, e já havia estado antes no
mercado do Anjo da Guarda, me relataram que a prioridade era o telhado
do mercado que está para cair, deputado Sousa Neto, a exemplo do que
aconteceu com o mercado Vicente Fialho que caiu e até hoje a prefeitura
não levantou o telhado do mercado da Vicente Fialho. Reuni com eles, eles
me explicaram e eu já havia conversado com representantes da Vale que há

um projeto em trâmite para reforma do mercado e disse a eles a opção dos
comerciantes do mercado do Anjo da Guarda, ou seja, que eles utilizassem
a emenda de R$ 400 mil para fazer a reforma emergencial do telhado
enquanto saía o projeto maior da Vale. É a primeira vez que eu vejo,
deputado Souza Neto, na história, enquanto eu sou político, que um
político tenta ajudar outro político e esse faz é achar ruim e reclama. Foi
isso que o prefeito de São Luís fez. O que foi que ele fez? Primeiro pegou
o secretário de governo dele e colocou em uma emissora que pertence ao
grupo dele, e isso está mais provado do que nunca agora com a Operação
Lava Jato, todo mundo já está descobrindo de onde foi que saiu o dinheiro
para a compra da TV e da emissora de rádio que pertence ao grupo do
prefeito, e foi me atacar o secretário de governo. O Senhor Lula Filho
mentiu e eu digo aqui da tribuna da Assembleia. Primeiro ele disse que já
havia um projeto da Vale no valor de R$ 5 milhões, deputado Vinicius
Louro. Primeira mentira: não existe projeto, existe um entendimento entre
a Vale e a Prefeitura de São Luís. O primeiro valor que foi estabelecido foi
de R$ 6 milhões ou R$ 9 milhões, e a Vale pediu que a prefeitura readequasse
esse projeto para o valor de R$ 3 milhões, deputada Andréa. Então, diferente
do que foi lá para a emissora de rádio comprada com dinheiro da Lava Jato,
o secretário de governo do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, o valor do
projeto não é de R$ 5 milhões, deputada Andréa, é de R$ 3 milhões, e
quem me confirmou isso foi o doutor Dorgival Pereira, deputado Edilázio
Júnior. Portanto, primeira mentira do secretário Lula Filho. Segunda mentira
do secretário Lula Filho: dizer, deputado Sérgio Frota, que já existia um
projeto pronto e aprovado para começar a reforma do Mercado do Anjo da
Guarda. Sabe por que não começou a reforma do mercado do Anjo da
Guarda, deputado Sérgio Frota? Porque a Prefeitura, para variar, não
entregou o projeto à Vale para poder fazer o início das obras na reforma do
Mercado do Anjo da Guarda, mas não é de se espantar a gravidade, Deputado
Sousa Neto, por isso que, às vezes, na vida que é melhor você ficar calado
do que falar besteira. O Prefeito mandou o Secretário de Agricultura do
Município, o Vereador Ivaldo Rodrigues, fazer um vídeo na internet para
me agredir, dizendo que eu estava mentindo. O que ele não contava é que
hoje existe internet e tudo se publica na internet. Existe uma Ação Civil
Pública movida pelo Ministério Público Estadual do Maranhão, que foi
acolhida pelo Poder Judiciário e condenou a Prefeitura a reformar,
Deputado Sérgio Frota, todas as feiras e mercados do Maranhão. Agora,
olha a informação que eu vou dizer para V. Ex.ªs. E, pasmem, Senhores, em
março deste ano, e aqui está o extrato de andamento do processo do
Tribunal de Justiça, o Secretário de Agricultura do Município, Ivaldo
Rodrigues, foi intimado judicialmente para apresentar o cronograma de
ampliação e reformas das feiras e mercados de São Luís. E V. Ex.ª sabe o
que ele fez, Deputado Sergio Frota? Não apresentou o cronograma,
simplesmente não apresentou. Portanto, se já havia um projeto aprovado
pela VALE, se já tem um recurso garantido, e a gente já sabe que não é o
valor que os secretários do município mentiram para imprensa, por que ele
não informou à Justiça que já havia esse projeto, Deputada Andréa Murad?
Sabe o que aconteceu, Deputada Andréa Murad? A juíza da Vara da Fazenda
Pública encaminhou os autos à Promotoria de Improbidade Administrativa
para que o secretário e o prefeito respondam por um ato de improbidade
administrativa de não ter informado à Justiça o cronograma de execução do
mercado e não ter incluído no PPA do município os recursos necessários
para a reforma das feiras e mercados de São Luís. E aí vou ler para V. Ex.ªs
a decisão judicial. Do exposto, acolho o pedido supra, oportunidade em
que determino a intimação do requerido para adoção das providências
necessárias ao cumprimento da decisão, bem como do secretário Municipal
de Agricultura, Pesca e Abastecimento, o Senhor Ivaldo Rodrigues, para
apresentarem um cronograma detalhado da reforma, ampliação e adequação
das feiras e mercados públicos de São Luís, conforme sentença proferida
na data de 07 de outubro de 2015. Mais à frente, diz a juíza: Outrossim
intime-se pessoalmente o requerido na pessoa do seu procurador-geral,
bem como o secretário Municipal de Agricultura e Pesca e Abastecimento,
o Senhor Ivaldo Rodrigues, para no prazo de dez dias, cumprirem a
obrigação de fazer supracitada, sob pena, nesta fase, de incidir a majoração
da multa diária para vinte mil reais a ser paga, dividida entre ambos, a qual
será revertida em favor do Fundo que cuida o Artigo 13 da Lei da Ação
Civil Pública nº 7.347 de 1985. E aí vem mais à frente, Deputado Fábio
Braga, diante da informação do próprio requerido noticiando acerca da não
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inclusão no cronograma de reforma a ser contemplado no Plano Plurianual
do município de São Luís, no ano de 2017, conforme sentença judicial,
remetam-se também cópia dos autos ao Ministério Público Estadual, com
atribuições em improbidade administrativa via distribuição para as
providências que entender cabíveis. Portanto, Senhores da Imprensa, aqui
vai o primeiro recado: é melhor ficar calado do que falar besteira. Secretário
Ivaldo, em vez de ir para as redes sociais mentir em relação a minha pessoa,
cumpra as decisões judiciais e cumpra o que determina o Ministério Público,
porque agora V. Ex.ª terá o processo de um procedimento de abertura por
improbidade administrativa, deputado Vinícius Louro. Portanto, Senhores
Deputados, esta é a verdade sobre a Emenda do Anjo da Guarda: o dinheiro
foi destinado, o projeto da Vale ainda não existe, diferente do que mentiu
o Senhor Secretário de Governo, Lula Filho, e o Senhor Secretário de
Agricultura, Ivaldo Rodrigues. E o valor, deputado Souza Neto, não é o
valor dito pelo secretário Lula Filho, isto é, de cinco milhões de reais, mas
como acaba de me confirmar o representante da Vale, o Senhor Dorgival
Pereira, será no máximo de três milhões de reais. Se fosse em relação ao
Mercado do Anjo da Guarda, deputada Nina Melo, eu não ficaria surpreso
com a incompetência do prefeito de São Luís. No ano passado, deputado
Fábio Braga, destinei uma emenda parlamentar no valor de 300 mil reais
para aquisição de um mamógrafo, deputada Andréa Murad, para o Hospital
da Mulher. Pasmem, Senhores Deputados, o Hospital da Mulher de São
Luís não dispõe de um mamógrafo e é chamado de Hospital da Mulher e
ainda recebe prêmio dizendo que é um hospital de referência. O que
aconteceu, deputada Andréa Murad? Apresentei a emenda de 300 mil, e o
prefeito não apresentou o projeto com os documentos necessários, perdeu
o recurso que eu destinei por meio de uma emenda parlamentar. Aí vem o
Senhor Lula Filho e fala outra mentira na emissora do grupo do prefeito de
São Luís, dizendo que a emenda que eu destinei no valor de R$ 300 mil não
dava para comprar um mamógrafo digital, deputado César Pires. Ora,
deputado César Pires, em nenhum momento eu disse que a emenda era
para comprar um mamógrafo digital, eu disse que era para comprar um
mamógrafo. E aí vem a verdade dos fatos, deputado César Pires, esta foto
é a foto do mamógrafo que entreguei, deputado Adriano Sarney, ao Hospital
Aldenora Bello no ano de 2012, um mamógrafo analógico que funciona há
cinco anos e que já serviu, tenho certeza, para salvar a vida de muitas
mulheres no que diz respeito à prevenção do câncer de mama. V. Ex.ª sabe
quanto custou esse mamógrafo, deputado Adriano Sarney? Duzentos e
quinze mil, eu ainda aumentei o valor para a Prefeitura de São Luís combinado
com a secretária municipal de Saúde que estava aqui quando fiz a indicação
da emenda do mamógrafo para o Hospital da Mulher. A primeira coisa que
fiz, deputado Adriano Sarney, foi ir até o apartamento da secretária
municipal de Saúde e entregar uma cópia para que ela providenciasse o
projeto. Se ela for uma pessoa de Deus como costuma dizer, eu tenho
certeza de que ela vai confirmar o que eu estou dizendo. Mas à frente,
Senhores Deputados, não bastasse a incompetência do prefeito de São
Luís para perder o recurso, que hoje poderíamos dispor, deputado Sérgio
Frota, de um mamógrafo no Hospital da Mulher, no ano de 2015 outro
deputado estadual destinou uma emenda no valor de um milhão, cento e
cinquenta mil para a reforma do Hospital Socorrão II, deputado Sousa
Neto, mas o que aconteceu? O prefeito mais uma vez apresentou o projeto
em dezembro quando já estava fechando o orçamento e sem a documentação
necessária, e a Prefeitura de São Luís, deputado Sérgio Frota, perdeu um
milhão, cento e cinquenta mil de uma emenda parlamentar que poderia ter
reformado o Hospital Socorrão II. E a realidade que nós vemos; todas as
chuvas que acontecem alaga o Hospital Socorrão 2 pela falta de uma
reforma adequada. Mas eu não vou me ater só a essas questões que eu
tenho certeza de que já foram esclarecidas, Deputado Fabio Braga, das
mentiras proferidas pelo Senhor Lula Filho, Secretário de Governo e pelo
Senhor Ivaldo Rodrigues, Secretário de Agricultura, este, principalmente o
Secretário Ivaldo Rodrigues, terá que prestar contas com a Justiça e com o
Ministério Público e a pergunta que fica: Se já tinha, Deputado Sérgio
Frota, como ele disse, o Projeto da Vale, o recurso garantido por que ele
mentiu ao Ministério Público e não informou? É por isso que foi
encaminhado um processo para Promotoria de Improbidade Administrativa.
Portanto, que ele deixe de falar besteira, contrate um advogado para
responder pelo procedimento que vai ser aberto contra ele por processo
de improbidade administrativa, mas, senhores, o cavalo selado quando

passa, nós temos que aproveitar, Deputado Sergio Frota, e eu quero
aproveitar que o Prefeito de São Luís reapareceu, andava sumido e
reapareceu, ainda que seja por meio de seus Secretários e eu vou aproveitar
para fazer algumas perguntas antes que ele suma novamente, antes que ele
desapareça novamente, e aí já que o Prefeito parece que está com disposição
para responder nas redes sociais vai a primeira pergunta: Senhor Prefeito
de São Luís, quando será entregue o Hospital da Criança? Fica a pergunta.
Senhor Prefeito de São Luís, quando será inaugurada a Maternidade da
Cidade Operária? Senhor Prefeito de São Luís, quando chegarão os remédios
e materiais básicos nos Socorrões, unidades mistas e postos de saúde?
Porque hoje os familiares dos pacientes, para terem direito ao atendimento,
têm que comprar a luva, a gaze, o soro fisiológico e até a seringa, senão, não
tem atendimento nas unidades de saúde do município, deputado Sérgio
Frota. Senhor Prefeito, quando serão tapados os milhares de buracos que
tomam conta das nossas ruas e avenidas da capital, Senhor Edivaldo Holanda
Júnior? Senhor Prefeito, quando serão entregues as 25 creches que o senhor
prometeu há mais de quatro anos, e essa cobrança não sou mais eu que faço
sozinho, deputado Sérgio Frota, esta é uma matéria extraída do site do
Ministério Público Estadual do Maranhão e diz o seguinte: Ação Civil
Pública tem como alvo o município de São Luís. Em Ação Civil Pública,
ajuizada no dia 28 de março, o Ministério Público do Maranhão solicita a
construção de 25 creches anunciadas pelo município de São Luís. Mas as
perguntas ainda não pararam e nós já estamos, deputada Andréa Murad,
praticamente no meio do ano, mas nós temos hoje, em nossa capital, São
Luís do Maranhão, mais de 20 escolas que não iniciaram o ano letivo,
deputado Adriano Sarney, porque a prefeitura não fez a recuperação e não
se encontra em situação de começar as aulas para as nossas crianças. Então
fica a pergunta ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de São Luís antes que ele
suma novamente: prefeito, quando o senhor vai entregar as escolas para as
nossas crianças do nosso município? Nós já estamos no meio do ano
letivo, quando é que o senhor vai dar o direito à educação das crianças do
nosso município? E aí quero citar só algumas escolas para que V. Ex.ªs
tenham noção: UEB Galileu Clementino, UEB Paulo Freire, UEB Mindinho,
UEB Henrique de La Rocque, UEB Maria José Vaz, UEB Rosália Freire,
UEB Primavera, UEB Bandeira Tribuzi, UEB Darci Ribeiro, Anexo da
Escola Rubens Goulart. Ora, Deputada Andréa, se fosse só a situação das
escolas que estão sem aulas, eu ainda dizia que era só incompetência
administrativa do Prefeito, mas o que acontece hoje em São Luís é um
crime, um crime praticado com as nossas crianças que não têm hoje o
fornecimento regular das merendas escolares, e isso aqui é um desabafo,
Deputado Adriano Sarney, de uma professora da rede municipal da rede de
ensino, que está publicado no Facebook dela e diz o seguinte: “Hoje, no
lanche da escola que trabalho da rede municipal de São Luís, foi servido um
mingau de aveia sem leite. Quanta falta de amor às nossas crianças. Algumas
nos perguntavam: não tem biscoito? É isso meu povo? Esse é o Governo
do Prefeito da gente. Ouvi o Secretário de Educação dizer, que a partir de
agosto, o lanche vai melhorar por que vai mudar de empresa, até lá não sei
o que será das nossas crianças”. Eu participei, Deputado Adriano, de um
evento na área Itaqui-Bacanga, no sábado, e uma mãe de um aluno de uma
dessas escolas que está sem aula virou para mim, e utilizou uma frase que
não saiu da minha cabeça, o Prefeito da gente, Deputado Sérgio Frota,
virou agora o Prefeito que mente, porque ele não consegue mais cumprir
nada do que ele estabeleceu. A ilha da fantasia que ele pregou e gastou
milhões, acabou no dia 30 de outubro. Mas eu ainda vou continuar com as
perguntas, aproveitando.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Deputado, eu queria
fazer um aparte, V. Exª.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Concedo já,
deputado Sousa Neto. Eu vou continuar com as perguntas, aproveitando
que o prefeito está aí antes que ele desapareça novamente. Ainda no que se
trata de educação, nós tivemos agora no sábado uma assembleia dos
professores municipais que decidiram, deputado Sousa Neto, deflagrar a
greve no mês de agosto, após as férias se a Prefeitura não sentar para
negociar com os professores. Então, pergunto: senhor Edivaldo Holanda,
quando é que o senhor vai sentar com os professores de São Luís? Nem
que para isso o senhor tenha a coragem e a hombridade de dizer que não é
possível fazer nada. Mas não se esconda prefeito. Apareça! Foi para isso
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que o senhor foi reeleito. Eu vou mais além, deputado Sousa Neto, a gestão
do atual prefeito Edivaldo, deixou de herança a educação municipal,
deputado Sérgio Frota, 100 dias de greve no mandato passado e esses 100
dias, até hoje, as crianças pagam a conta. Porque não foi possível repor
regulamente todas essas aulas. Será, Senhor Presidente, senhores deputados,
que novamente nós vamos ver outra greve de professores deixando as
nossas crianças nessa dificuldade em relação à falta de aula? Eu já vou
terminar as perguntas, deputado Sousa Neto. É porque nós temos que
aproveitar antes que o prefeito suma de novo. Quando, senhor prefeito, o
senhor vai repassar os repasses das escolas comunitárias? É natural, senhores
deputados, que se a rede municipal de ensino encontra dificuldades que
possa buscar apoio naqueles que estão ajudando o ensino municipal e aí
entram as escolas comunitárias, só que, em vez de ajudar, deputada Andréa
Murad, o que o prefeito faz? Não repassa o dinheiro que, diga-se de
passagem, não é da prefeitura é do Governo Federal, cai na conta da
Prefeitura só para a Prefeitura repassar às escolas comunitárias. Mas, por
uma incompetência administrativa do prefeito de São Luís, ele não faz os
repasses. Eu vou mais à frente: Senhor Prefeito, quando vai chegar o Wi-
fi nos ônibus de São Luís? Ele prometeu, deputado Sousa Neto, que o Wi-
fi chegaria até dezembro do ano passado, milhares de jovens acreditaram
na promessa do prefeito Edivaldo Holanda de que o Wi-fi chegaria e que
eles poderiam utilizar esse recurso hoje tão moderno, deputado Sérgio
frota. Só que até hoje não chegou Wi-fi nenhum. E antes de dar a palavra a
V. Ex.ª, deputado Sousa Neto, eu vou fazer a última pergunta, mas dessa
vez eu não vou só perguntar, eu vou fazer um pedido ao prefeito de São
Luís, que ele atenda pelo menos este meu pedido. A pergunta que eu faço
é a seguinte: se ele vai cumprir a palavra que está gravada, deputado Cabo
Campos, de não aumentar as passagens de ônibus, no ano de 2017? E por
que eu estou dizendo isso? Porque já há uma sinalização de greve dos
rodoviários, deputado Sérgio Frota, mas, no ano passado, está gravado, o
prefeito disse que, em nenhuma hipótese, aumentaria as passagens de
ônibus deste ano. Que o prefeito de São Luís não gosta de cumprir com a
palavra e que se esconde, isso eu sei, mas eu vou pedir que, pelo menos,
nesse caso, ele honre com sua palavra e não aumente, deputado Sousa
Neto, as passagens de ônibus do município de São Luís, que, pelo menos,
isso ele faça. Queria pedir antes de passar a palavra a V. Ex.ª que o prefeito
possa responder essas poucas perguntas que fiz, porque se ele tiver que
sumir, mas que ele deixe pelo menos uma carta por escrito, deputado
Adriano, respondendo essas perguntas para que eu possa voltar a esta
tribuna e levar à população de São Luís. Sabe por que, deputado Adriano?
Porque essas perguntas não foram feitas por mim, essas perguntas foram
feitas pelas diversas e centenas de pessoas que encontro nas ruas suplicando
pela resposta por parte do prefeito de São Luís. Eu quero dizer, senhores
e senhoras deputados, que a época de mentir, do prefeito, já passou, foi na
campanha, agora ele tem um encontro com a realidade. O prefeito de São
Luís, deputada Andréa, passou os quatros primeiros anos da gestão dele
culpando o ex-prefeito, dizendo que ele não conseguia fazer nada porque
recebeu a Prefeitura sucateada e que não conseguia, por isso, realizar
nenhuma obra. Agora, deputado Sousa Neto, ele está pagando com a língua
aquilo que ele falou dos outros. Porque ele recebeu, deputado Levi Pontes,
a Prefeitura dele mesmo, então se tem alguma herança maldita que impede
o prefeito de São Luís de trabalhar, essa herança maldita foi deixada por ele
e terá que ser herdada por ele, para que ele administre a cidade de São Luís.
Concedo aparte ao deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (aparte) – Nobre
deputado Eduardo Braide, parabéns pelo vosso pronunciamento, mas
essas perguntas que V. Ex.ª está fazendo aí eu queria fazer referência ao
governo do estado do Maranhão também, porque ano passado na campanha
era o maior entusiasta, não é isso? Inclusive V. Ex.ª disse aqui, quando o
secretário esteve aqui, o Clayton Noleto, sobre a parceria, até de madrugada
tinham máquinas asfaltando ruas, não é isso? Quer dizer que o governo do
estado do Maranhão com as Escolas Dignas, com essas coisas também, é
só para retificar essas perguntas e a parceria do governo do estado do
Maranhão, do governador Flávio Dino, que tanto se propagou ano passado
na campanha eleitoral. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Deputado
Sousa Neto, talvez V. Exa não tenha percebido, mas em 2017 já começou
a parceria do governo do estado com a prefeitura. O governo do estado
aumentou o ICMS no dia 15 de março e a prefeitura aumentou o IPTU.
Então a parceria já começou em relação ao aumento dos impostos, nesse
ponto eles são bem afinados e não deixam a população esperar: de um
lado, no dia 15 de março, o governo do estado aumentou a conta de energia
elétrica dos mais pobres, a conta de telefone, a conta da gasolina, a conta do
álcool, a conta da internet e, por outro lado, a prefeitura para não fazer feio
aumentou e reajustou o IPTU. Então não podemos dizer que não há
parceria entre o governo do estado e a prefeitura de São Luís. Pelo menos
no aspecto tributário, em relação ao aumento de impostos eles estão bem
afinados. Mas aproveitando a oportunidade que V. Exa. me diz, eu não vim
hoje a esta tribuna só fazer as perguntas ao prefeito, eu vim dizer, deputado
Sousa Neto, da minha perplexidade enquanto político, enquanto
parlamentar em estender a mão ao prefeito de São Luís destinando uma
emenda parlamentar, de minha autoria, no valor R$ 400 mil, assim como
fiz no ano passado e o prefeito mandar seus secretários me agredir em uma
emissora, que é do seu grupo político, o outro me agride nas redes sociais.
Agora vejam como é a ironia do destino, acabei de mostrar que mentiras
tem perna curta, tudo aquilo que eles falaram tanto na emissora como nas
redes sociais é mentira. E vou repetir aqui para deixar bem claro, as mentiras
do secretário de governo Lula Filho: Secretário, o valor da Vale não são R$
5 milhões como V. Exa disse, são R$ 3 milhões, no máximo, segundo me
informou o senhor Dorgival Pereira. Secretário, não existe projeto ainda de
reforma do mercado do Anjo da Guarda. Não engane os comerciantes do
Anjo da Guarda. O que existe é uma contraproposta que deve ser feita pela
prefeitura que até hoje não apresentou à Vale, deputado Sousa Neto, para
variar, só para variar. Por outro lado, secretário Ivaldo Rodrigues, pare de
usar as redes sociais para criticar os outros, contrate um advogado e preste
as informações verdadeiras ao Ministério Público do Estado do Maranhão
e ao Poder Judiciário porque o processo das feiras e mercados de São Luís,
a pedido da juíza da Vara da Fazenda Pública, já foi encaminhado à
Promotoria de Improbidade Administrativa porque não aguenta mais a
falta de comprometimento por parte de Vossa Excelência e da Secretaria de
Planejamento do Município de São Luís. Mas eu não queria encerrar esse
pronunciamento sem antes dizer, deputado Sousa Neto, um caminho que
eu acho que pode ser tomado. O governo do Estado vem gastando milhões
para fazer a propaganda do Programa Escola Digna, eu peço, deputado
Sousa Neto, que o governo do Estado retire uma parte da publicidade e
destine para reformar as escolas do município de São Luís para que as
nossas crianças possam voltar a ter o direito de estudar. Eu peço, deputado
Sousa Neto, que o governo do Estado, que o governador Flávio Dino ajude
a Saúde de São Luís que está agonizando. Não foi para isso que o governador
disse que queria o prefeito na cadeira, na prefeitura da capital, para que
eles pudessem trabalhar?! No ano passado, só andavam juntos, tiravam
fotos toda hora, agora, neste ano, a última vez que vi juntos foi para
aumentar os impostos, como eu disse aqui, um aumentando o ICMS e o
outro aumentando o IPTU. Então fica aqui, senhores, o cuidado que o
político tem que ter ao fazer qualquer declaração, deputado Ricardo Rios,
o cuidado que se tem que tomar, deputado Sérgio Frota, ao ir a uma rede
social, a uma emissora de larga escala e falar uma coisa que não sabe o que
está falando, que não entende o que está falando. Existe uma frase que diz
o seguinte: “A diplomacia é a arte de saber o que não dizer.” Com certeza
nós não temos secretários diplomatas na Prefeitura de São Luís, senão,
tinham evitado essa vergonha de ter os seus fatos colocados, defrontados
com a verdade agora e terem que passar essa situação de se explicar um
com a Justiça e o Ministério Público, e o outro com a sua própria consciência
pela mentira que disse em uma emissora. Portanto, Senhor Presidente, não
posso concluir esse pronunciamento antes de reafirmar para que o prefeito
de São Luís responda a essas perguntas, não a mim, prefeito Edivaldo
Holanda Júnior, mas ao povo de São Luís que clama por essas respostas.
E para não dizer que V. Ex.ª não tomou conhecimento dessas perguntas, eu
já anuncio que encaminharei por escrito, deputado Sousa Neto, essas
perguntas ao prefeito de São Luís. E por fim, quero fazer um convite. Eu
acho que nós, políticos, temos que dar as mãos para poder ajudar a população
e aqui quero fazer de público um convite, deputado Sérgio Frota. Eu me
disponho, no mesmo horário que fui ao Mercado do Anjo da Guarda,
espero que o prefeito acorde para me acompanhar, às seis e meia da
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manhã, fazer uma reunião com o prefeito de São Luís no Mercado do Anjo
da Guarda, para que juntos possamos decidir o que fazer com a emenda
dos 400 mil e discutir também o outro projeto que tem a prefeitura. Eu
acho que aí sim vamos dar um grande exemplo, enquanto homem público.
E o convite está feito, Prefeito Edivaldo, no dia que o senhor quiser, às
06h30 da manhã, nós iremos ao Mercado do Anjo da Guarda, eu e o
senhor, sentar com os feirantes de lá e discutir a reforma do mercado
falando a verdade, olho no olho, cara a cara, não mentindo através de
secretários como, lamentavelmente, o senhor fez. E fique sabendo que
daqui para frente a cada mentira que o senhor ou seus secretários falarem,
vocês terão a resposta à altura da tribuna desta Casa. Era o que tinha a
relatar, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputada Andréa Murad, pela liderança da
Oposição.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, galeria,
imprensa. Na semana passada, Deputado Sérgio Frota, eu estava em Brasília
tratando de assuntos de alguns municípios aqui do Maranhão quando
houve a notícia, Deputado Othelino, da fuga dos presos em Pedrinhas.
Citam o número de 30 presos. O deputado Sousa Neto, inclusive na
semana passada, se pronunciou. Aí cada hora a secretaria dá um número:
24 foragidos, tantos a óbito, e nunca dá uma informação precisa. A verdade
é que nós já temos uma relação de que 60 presos fugiram. O secretário
Jefferson Portela foi para Nova Iorque fazer um curso de capacitação com
o Serviço de Inteligência de Nova Iorque, mas sabem quantos ele conseguiu
capturar desses presos da rebelião lá de Pedrinhas? Zero. Nenhum. O
helicóptero do GTA, que é para capturar bandido, ele anda utilizando para
fazer sua campanha de deputado, porque não sei de onde ele tirou que vai
ser deputado. Ele ao menos tem que fazer o trabalho dele razoavelmente,
pode até ser mal feito porque ele é um péssimo secretário desde o início,
ele é muito ruim, e eu não falo isso para atingi-lo não, eu falo isso para o
governador começar a perceber, depois de não sei quantos anos nesse
governo, que este secretário não serve para estar no sistema. E aí vamos
para o secretário de Administração Penitenciária que tem culpa nas fugas.
Um tem culpa de não capturar os bandidos que estão soltos, que se
libertaram numa boa, saíram do presídio, mais de 30, mas na verdade quase
60 presos. O secretário de Administração Penitenciária, o Murilo Andrade,
eu fico muito impressionada com a cara de pau porque, enquanto ele
participava de uma reunião na Corte Interamericana de Direitos Humanos,
na Costa Rica, acontecia tudo isso em Pedrinhas. Mas a mesma Corte que
ele estava participando jamais imaginaria que o sistema prisional que ele
administra, Deputado Eduardo Braide, não tem médicos, os seus médicos
estão com os salários atrasados, não tem medicamentos, licitações ilegais,
várias irregularidades no sistema penitenciário do Estado. E aí o que é que
ele faz? Está lá na Costa Rica enquanto tem uma rebelião em Pedrinhas. É
impressionante uma coisa dessa. Deveria ter saído preso dessa reunião. Eu
agora quero fazer uma denúncia, eu, realmente, não podia deixar passar,
embora não estivesse aqui em São Luís, no dia dessa pouca vergonha,
Deputado Júnior Verde, do que aconteceu em Pedrinhas, deixar de me
pronunciar, porque isso é um verdadeiro absurdo. O secretário de Segurança
não capturou ainda um bandido. Um. Que serviço de inteligência? Qual é
o serviço de inteligência que existe? Estou curiosa para saber agora, desse
curso de capacitação que ele foi para Nova Iorque fazer. Zero, porque ele
é péssimo, é muito ruim.  Mas, mudando de assunto agora, para outra área
muito ruim do Governo, porque é só área ruim, a gente tem que ser muito
sincero, porque eu já disse e já pedi, deputados que tiverem algo positivo
para falar deste Governo que subam nesta tribuna, mas se ficar com
negocinho de uma escolinha aqui, ou escolinha aqui. Então de brincadeira
com o povo, não é? Vamos parar de brincadeira com as pessoas. É aquele
governador que vai e fica gastando dinheiro em propaganda publicitária,
mentindo na maior cara de pau sobre as escolas, que depois vou tratar mais
profundamente sobre isso, não hoje, mas é algo chocante. Eles vivem em
uma realidade deles, que não é realidade do povo, que não é a realidade que
o povo sente, que não é realidade onde os alunos sentem. Cadê as escolas?
O governador que iria modificar, minha nossa senhora! As escolas iam
mudar e não ia mais existir escolas de taipa no Maranhão, Deputado

Júnior Verde, e é o que mais tem, ele só construiu 09. E aí eu quero deixar
registrado para as pessoas entenderem, quando a gente fala de construção
de escolas, essas escolas que falo que ele construiu 09, todo mundo vai
pensar: ‘ah, 09’. Uma sala! São escolas de uma, duas salas de aulas. Ou
seja, incompetente. Ele não é gestor, ele não sabe nem formar uma equipe
competente. Vamos agora para a saúde, secretário Carlos Lula, precisa ter
palavra. Como é que no caso da Mariane, onde disse que tudo ia ser feito
da melhor forma, fez a maior cena, maior média aqui, o deputado Rogério
falou com o secretário Carlos Lula para a Mariane, a menininha que tem
amiotrofia muscular espinhal, que está lá no Piauí, é de Presidente Dutra e
só está esperando o governo do Maranhão conseguir dar assistência para
ela no município dela e o secretário garantiu que isso ia acontecer, pegou,
fez uma gracinha para mídia, deputado Othelino, uma gracinha para mídia,
mandou uma equipe lá, vamos resolver. Resolveu? Não resolveu nada,
resolveu nada, faz isso apenas para fazer cena e média para a população,
que não cola, o caso da Mariane não está absolutamente resolvido em
nada, nada, nada, nada, a família fez todas as atualizações de laudo, a
família fez tudo que eles pediram e na hora a resposta que se tem é que não
tem resposta ainda, paciência. Secretário Carlos Lula, vocês sabem onde
ficam os óbitos, deputado Othelino, eu queria assim que V. Exa. até prestasse
atenção nisso, os óbitos da maternidade Marly Sarney, dos bebezinhos
mortos? Num container do lado de fora da Maternidade, aí eu pergunto se
alguém tivesse um filho morto, seu filho ia ficar num container fora da
Maternidade? Aí eles podem inventar. Ah, mas aqui são crianças que os
pais deixam. Mentira, mentira porque teve um pai que foi pegar o seu filho
num container, lá da Marly Sarney, e eu tenho provas, porque eu não falo
nada nesta tribuna sem que eu não tenha provas, porque depois vocês
sobem aqui para ficar falando as inverdades, então eu já chego aqui com as
verdades, está bem aqui o carro da funerária indo pegar no container, isso
aqui é uma geladeira Eletrolux, dentro do container. Pasmem! Não é só da
Maternidade Marly Sarney que é colocado lá na Marly Sarney, pegam da
Benedito Leite, está aqui, é uma geladeira para cada, geladeira doméstica,
dessa que tem em casa, é onde eles guardam os bebezinhos no, a céu
aberto, lá no fundo da maternidade Marly Sarney. Está aqui, não sou eu
que estou dizendo, é a prova, isso aqui é a foto da geladeira. Óbitos da
maternidade Benedito Leite que vai para Marly Sarney. Está aqui a foto
das geladeiras. Então é um governo que realmente é para gente rir, de tanto
que eles vivem no mundo da fantasia, em uma fantasia mentirosa, em uma
mentira. Então, esse caso dos óbitos dos bebês da maternidade, tanto da
Marly Sarney quanto da Benedito Leite, eu já protocolei uma denúncia na
Procuradoria Geral de Justiça, para que a promotora de Saúde verifique
imediatamente o armazenamento de óbitos fetais da maternidade Marly
Sarney e da Benedito Leite. Não é possível mais, até quando a gente vai ter
que ficar denunciando, denunciando, denunciando as coisas nesta tribuna
e ninguém faz nada? Eu já perdi as contas de quantas denúncias eu fiz aqui,
se V. Ex.ª, Deputado Júnior Verde, tem alguma resposta, eu não tenho de
nenhuma. E nada que eu falo aqui nesta tribuna, eu falo sem prova, eu falo
da boca para fora ou porque alguém me disse um boato. Eu mando saber,
eu mando ver, eu tenho contatos. Então, que ninguém subestime aqui não,
eu acho que já está na hora da Justiça começar a agir. Há dois anos e meio
está essa brincadeira e sinceramente, eu quero realmente as respostas das
ações que eu já entrei até hoje, porque não é possível que não se tenha uma
única resposta. Ficam aí dando prêmio para gente que rouba e na hora não
sabe fazer o seu papel, obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Júnior Verde, pela liderança do Bloco
Unidos pelo Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Excelentíssimo Senhor Presidente Othelino Neto, Excelentíssimos
Senhores e Senhoras Deputadas, imprensa, galeria, todos que acompanha
todo Estado do Maranhão, uma boa tarde, que Deus nos abençoe. Senhoras
e Senhores, só fazer alguns registros, primeiro, Senhor Presidente,
destacando a audiência pública que nós tivemos pela Comissão de Meio
Ambiente desta Casa, é uma reunião que visou discutir a problemática
envolvendo a apicultura migratória no Estado do Maranhão. Eu falo da
apicultura, que é a criação de abelhas, rotineiramente, nós destacamos a
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aquicultura, que é a criação e animais em ambientes aquáticos, é o caso da
piscicultura, carcinicultura, enfim, só para conhecimento geral, que o foco
da Comissão de Meio Ambiente foi discutir a apicultura migratória no
Estado do Maranhão. E estavam presentes o Senhor Luís Carlos Figueiredo,
que é o presidente da AMAMEL de São João Batista; o Senhor Euler
Gomes presidente da FEMAMEL; Fernando Antônio Martins
superintendente das SAGRIMA; Fernando Augusto, assessor técnico da
SAGRIMA; Fernando Lopes, Secretário de Agricultura de Nova Olinda;
Eleusa Gomes, que é professora da UEMA, ela representou o magnifico
reitor, como ela é uma especialista na apicultura no Estado do Maranhão.
E também senhora Larissa Leite, representando o SEBRAE, coordenadora
de agronegócio do SEBRAE. E, na oportunidade, nós podemos discutir
mais uma cadeia produtiva que hoje se faz evidente no Estado do Maranhão.
Inclusive, deputado Josimar, na área na região que Vossa Excelência trabalha
da 316 especificamente, da região do Alto Turi, ali é muito forte na
apicultura, é um dado interessante porque tem um grupo com mais de
setenta mil colmeias que são produzidas no Estado do Maranhão e que o
foco realmente deve ser discutido, porque não tem aspecto legal que discuta
a apicultura, não tem a questão da assistência técnica necessária para
fomentar essa produção, então a região do Alto Turi está produzindo mel,
mas de forma incipiente que falta assistência técnica, falta mais engajamento,
principalmente na região de Zé Doca, aquela região até Santa Luzia do
Paruá.  Então, nós discutimos este aspecto da produção do Estado do
Maranhão por compreender que nós temos agricultores familiares que
podem se desenvolver, podem ter mais produtividade, diversificar as
culturas que já desenvolvem e a apicultura é uma alternativa econômica
importante.  E nessa Audiência Pública nós discutimos, inclusive, a
necessidade de conjunturas legais que definam realmente a apicultura no
Estado do Maranhão, principalmente no que se refere o aspecto do ICMS,
porque o que acontece? A apicultura está deixando o crédito para outros
Estados, geralmente, a produção acontece no Maranhão e são transportados
para outros Estados, lá são processados, contabilizados e o Maranhão fica
apenas no aspecto da produção primária sem agregar valor necessário para
a produção do agricultor familiar.  E nós discutimos essa necessidade,
vamos desenvolver um arcabouço jurídico para fomentar, para desenvolver,
para disciplinar o transporte do mel no Estado do Maranhão. Aí para isso
o controle da barreira sanitária que foi discutida, a questão do pagamento
do ICMS, que está contabilizado em outro Estado, e aí eu chamo a atenção
nesse aspecto, porque geramos empregos aqui, geramos renda, então o
crédito tem que ficar para o Maranhão. É inadmissível que haja essa
exportação e essa referência fique em outro Estado que em detrimento no
nosso Estado. Então, foi uma discussão produtiva com a participação da
federação de associações e de órgãos técnicos. Citei aqui a UEMA e a
professora Eleusa deu uma grande contribuição falando da Florata, da
necessidade do manejo da apicultura e, claro, nas suas explanações, também
reforçou essa necessidade, até porque nós estivemos nessa reunião técnica
justamente com mais esse propósito de poder desenvolver a agricultura
familiar, no Estado do Maranhão, nós somos defensores da agricultura
familiar, tanto da piscicultura, da aquicultura, como da agricultura familiar
como um todo, nós temos que pensar no Maranhão como celeiro de
produção. E por isso, mais uma vez, discutimos nesta Casa, chegamos a
um entendimento dessa necessidade e, claro, fizemos alguns
encaminhamentos, entre os encaminhamentos da audiência, só para
finalizar, Senhor Presidente, uma reunião técnica para deliberação da
regulamentação da apicultura migratória, que é essencial, uma audiência
pública na região do Alto Turi, para chamar todos os apicultores para
discutir justamente esta problemática e ouvi-los, para que nós possamos
fazer uma lei acertada e que vá ao encontro dos anseios de todos os
apicultores do Maranhão. Então, Senhor Presidente, era só o que tínhamos
para o momento, muito obrigado e que Deus nos abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Por ausência de quórum, declaro encerrada a presente
Sessão.

Resumo da Ata da Quinquagésima Nona Sessão Ordinária
da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada em vinte
e cinco de maio de dois mil e dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Eduardo Braide.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Cabo Campos.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Doutor Levi

Piontes.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo
Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo
Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca Primo, Hemetério Weba,
Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Rogério Cafeteira,
Sérgio Vieira, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius Louro,
Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores Deputados: Adriano
Sarney, Alexandre Almeida, Andréa Murad, Edson Araújo, Fábio Macêdo,
Glalbert Cutrim, Graça Paz, Humberto Coutinho, Léo Cunha, Max Barros,
Nina Melo, Othelino Neto, Ricardo Rios, Roberto Costa e Sérgio Frota. O
Presidente, em exercício, Deputado Eduardo Braide, declarou aberta a
Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da
Sessão anterior, que foi aprovado e do expediente que foi encaminhado à
publicação e concedeu a palavra aos Deputados Rigo Teles, Doutor Levi
Pontes, Júnior Verde, Valéria Macêdo, Cabo Campos, Vinícius Louro e
Bira do Pindaré. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente anunciou que as inscrições dos Deputados
Wellington do Curso, Stênio Rezende e Zé Inácio firaram transferidas para
a próxima Sessão e declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando a discussão
e votação do Requerimento nº 375/2017, de autoria do Deputado Zé
Inácio, solicitando que seja discutido e votado em regime de urgência, em
uma Sessão Extraordinária, o Projeto de Lei nº 236/2016, de sua autoria e
do Requerimento nº 385/2017, de autoria do Deputado Stênio Rezende,
também para que seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
Sessão Extraordinária, o Projeto de Lei Complementar nº 003/2017, de
autoria do Poder Executivo. Os citados Requerimentos foram aprovados.
Em seguida, foram submetidos à deliberação da Mesa e deferidos os
Requerimentos nºs: 378/2017, de autoria do Deputado Cabo Campos,
enviando Mensagem de Pesar à família do Sargento PM Domingos Gusmão
Anchieta Filho, do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Maranhão,
pelo seu falecimento ocorrido no dia 21 de maio; 379/2017, de autoria do
Deputado Adriano Sarney, solicitando que seja consignada nos Anais da
Casa Mensagem de Pesar pelo falecimento da Senhora Adilce Gonçalves
Silva, ocorrido no dia 21 de maio em Rosário; Requerimentos nºs 380 e
386/2017, de autoria dos Deputados Adriano Sarney e Edilázio Júnior,
solicitando que seja consignada nos Anais da Casa Mensagem de Pesar
pelo falecimento da Senhora Cristiane Maria dos Santos Silva, ocorrido no
dia 22 de maio, em Matinha; Requerimento nº 381/2017, de autoria do
Deputado Zé Inácio, solicitando que seja justificada sua ausência nas
Sessões Plenárias realizadas entre os dias 24 de abril e 04 de maio do
corrente ano, uma vez que estava participando do “Seminário Estratégias
para a Economia Brasileira” em São Paulo a serviço deste Poder;
Requerimento nº 382/2017, de autoria do Deputado Sousa Neto, solicitando
que seja consignado nos Anais desta Casa, Mensagem de Pesar ao Secretário
Municipal de Meio Ambiente de Balsas, Senhor Rui Arruda e familiares,
pelo falecimento de seu irmão, José Arialdo Gomes Arruda, ocorrido no
dia 21 de maio do corrente ano, na Cidade de Imperatriz e Requerimento nº
387/2017, de autoria do Deputado Stênio Rezende, solicitando que seja
justificada sua ausência das Sessões Plenárias realizadas nos dias 03, 04,
05, 20 e 24 de abril de 2017, em virtude de viagem representando a
Assembleia Legislativa do Maranhão. O Requerimento nº 377/2017, de
autoria do Deputado Alexandre Almeida, ficou transferido para a próxima
Sessão devido a ausência do autor em Plenário. Nos termos do Artigo 113
do Regimento Interno foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária os Requerimentos nºs: 388/2017, de autoria do Deputado Léo
Cunha e 389/2017, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda. No primeiro
horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos
Partidos e Blocos os Deputados Cabo Campos e Zé Inácio falaram pelo
Bloco Parlamentar Unidos Pelo Maranhão. O Deputado Wellington do
Curso pelo Bloco Parlamentar Independente. O Deputado Edilázio Junior
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falou pelo Partido Verde. O Deputado Sérgio Vieira falou pela Liderança
do PEN. O Deputado Sousa Neto falou pelo Bloco Parlamentar de
Oposição e o Deputado Rigo Teles falou pelo Partido verde. Não houve
orador inscrito 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, 29 de maio de 2017.

SESSÃO ESPECIAL
REALIZADA NO DIA 23 DE MAIO DE 2017 ÀS 11h.

MESA:
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

OTHELINO NETO
O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE
O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS
O SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA

FAMILIAR ADELMO SOARES

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a sessão especial convocada pelo Requerimento nº 304/17,
de autoria do deputado Júnior Verde, para que o Secretário de Agricultura
Familiar, Senhor Adelmo Soares, preste esclarecimentos pelos quais passo
a ler. (lê). Contudo, a pedido do Secretário, foi adiada para hoje, às 11
horas. Convido para compor a Mesa, o Exm.º Senhor Adelmo Soares,
Secretário de Estado da Agricultura Familiar. Concedo a palavra ao secretário
Adelmo Soares para a sua exposição inicial pelo prazo de 30 minutos.

O SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA
FAMILIAR ADELMO SOARES - Senhor Presidente, senhoras deputadas
e senhores deputados, quero incialmente agradecer a Deus pela
oportunidade de estar hoje aqui para falar um pouco das ações de uma
secretaria que foi criada há dois anos e cinco meses. Também quero aproveitar
a oportunidade para agradecer por ter aceitado o meu ofício solicitando o
adiamento devido a uma reunião em que estive, em Brasília. Eu quero
agradecer também às pessoas que me acompanham, todos aqueles
companheiros do Sistema SAF, os movimentos sociais que aqui se fazem
presentes, lideranças políticas, minha família também que está presente,
muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e fazer uma referência
especial ao meu líder político, companheiro e deputado Humberto
Coutinho, que não pôde estar presente, mas tenho certeza de que está
torcendo para que a gente possa ter uma sessão especial a contento para
esclarecer os fatos e ajudar ainda mais no desenvolvimento do nosso
Estado. O Maranhão é um Estado rural, tem uma população de quase sete
milhões de habitantes, segundo o Censo, e 59% dos municípios são
essencialmente rurais, com menos de 20 mil habitantes. Essa é uma figura
que mostra, e todos nós sabemos, que onde há luz há desenvolvimento.
Você pode observar no mapa que há grandes espaços escuros no nosso
Estado mostrando a falta de desenvolvimento em muitas cidades, em
muitas regiões, sobretudo na região sul onde está mais concentrado o
agronegócio. O Maranhão tem um milhão e meio de maranhenses que
vivem em extrema pobreza e dois milhões e meio que vivem em situação de
pobreza. É o segundo Estado da Federação mais pobre e temos o município
de Fernando Falcão, que é um dos mais pobres do nosso Estado. Tenho
certeza de que os nobres deputados, por suas inúmeras viagens neste
Maranhão gigante, observam e veem tantos problemas, principalmente
nas áreas rurais do nosso Estado. O impacto da extrema pobreza da
agricultura familiar atua fortemente na insegurança alimentar dos nossos
irmãos maranhenses, provocando desnutrição e fome, nas posses sem
títulos de terra que dificulta a representação fundiária e o acesso às políticas
públicas, sobretudo ao acesso ao crédito, além de uma assistência técnica
deficiente que provoca baixa produção, baixa tecnificação da produção e
dependência de mercados externos. A nossa política é atuar na agricultura
familiar, sobretudo... lembrando que existem vários níveis de agricultura
familiar. Existe o agricultor familiar e é por isso que precisamos ter um
olhar diferenciado para cada um deles e um pouco de ação diferenciada

para cada um dos nossos agricultores. Essa imagem, logicamente quando
ela retornar, retrata exatamente e isso, nós não podemos tratar todos iguais
em relação às políticas públicas, nós temos que tratar de modo diferente os
diferentes. Por isso que você viu no mapa da NASA mostrando vários
locais onde há desenvolvimento e onde não há. E essa política de tratar
diferente os diferentes é que faz sobressair alguns níveis de agricultura
familiar. Por exemplo, alguns agricultores, alguns programas do governo
como o programa Mais IDH, que vou falar posteriormente, retrata
exatamente o que? Retrata aqueles agricultores de extrema pobreza,
agricultores com imensa dificuldades de desenvolver qualquer tipo de
atividade escondidos e morando nas piores condições de vida. Mas também
outras políticas como o Programa das Cadeias Produtivas mostra que
alguns agricultores já têm um nível de desenvolvimento melhor e por terem
esse nível de desenvolvimento melhor, a porção e o apoio às suas ações
passa a ser, também, diferenciado. Por isso que estamos buscando aqui de
tratar diferente os diferentes, dando a cada um dos nossos agricultores
familiares do Maranhão uma política diferenciada para que ele possa, de
fato, ter uma vida melhor, uma vida mais digna. E o que o Estado está
fazendo? O Estado, o governador Flávio Dino assim que assumiu o governo
solicitou a esta Casa, e que foi aprovado, e aqui quero fazer uma ressalva
muito especial aos senhores deputados e deputadas, por sempre que a
gente encaminha uma solicitação de uma lei, V. Exas sempre fazem aqui a
aprovação mostrando também o interesse da comunidade e dos políticos
para que a gente possa desenvolver o nosso Estado como um todo. Em
fevereiro foi criada a lei que instituiu a agricultura familiar. A agricultura
familiar, diferente da Sagrima, do agronegócio, é uma agricultura, e aí vem
o primeiro grande mote desse governo Flávio Dino que é o olhar exatamente
àquelas pessoas que estavam mais esquecidas, mais distantes de qualquer
política pública que possa levar ao agricultor familiar. E a criação de uma
Secretaria específica, uma Secretaria que faz com que a gente possa creditar
fortemente na política voltada para a agricultura familiar é um diferencial
muito grande, histórico inclusive, e atendendo a uma reivindicação dos
movimentos sociais. Então em uma só ação o governo mostra duas grandes
potencialidades: atende a necessidade dos movimentos sociais e,
evidentemente, mostra que após seus compromissos de campanha eles
são realizados. Por isso que o governador Flávio Dino é o segundo em
realização de ações de compromissos de campanha. Nós estamos
trabalhando fortemente para ajudar nessa transformação. Eu queria chamar
a atenção dos senhores e das senhoras, porque essa transformação leva
tempo evidentemente, nós não podemos aqui imaginar que iríamos
transformar, ou vamos transformar, o nosso Estado de uma hora para
outra. Nós precisamos continuar ações, ter ações contínuas em parceria
fortemente em várias áreas de políticas públicas para que a gente possa ter
de fato uma agricultura familiar, desenvolvendo e levando melhor qualidade
de vida para os nossos agricultores. Colocamos aí alguns eixos estruturantes
do Sistema SAF. O Sistema SAF foi criado, ele tem dois órgãos vinculados.
Aqui eu quero fazer uma saudação especial ao Presidente Júlio, que é o
presidente da Agerp, que é a Agência Estadual de Extensão Rural e Pesquisa,
que nos ajuda com a extensão rural, e a Presidente Margareth, do Iterma,
que está aqui também nos prestigiando e nos apoiando. Esses dois órgãos,
por si só, são os órgãos que fazem efetivamente a grande execução das
ações do Sistema SAF e levam ao agricultor o seu desenvolvimento, e
levam para ele a tecnologia e a inovação necessárias para ampliar sua
produtividade, ampliar sua qualidade de vida e, tenham certeza, transformar
o estado em um estado melhor. O Maranhão, quando a gente investe no
setor primário, na agricultura familiar, nós estamos não só ajudando o
agricultor familiar, mas estamos ajudando todo um ciclo, todo um eixo de
desenvolvimento das cidades. Imagina se a gente fortalece a agricultura
familiar como teremos melhor saúde, teremos melhor educação, a segurança
é melhor, diminui o êxodo rural e evidentemente temos uma sociedade
melhor. No primeiro eixo nosso é o acesso à terra. Nós não podemos falar
de agricultura familiar se nós não falarmos de acesso à terra e esse acesso à
terra é que nos dá a garantia de políticas públicas chegar a quem mais
precisa, que no caso são os agricultores familiares. Nós já estabelecemos
aqui em nosso Estado o Programa Nacional de Crédito Fundiário, depois
9 anos que estava parado o Projeto e nós conseguimos adquirir a primeira
área que foi no município de Tuntum, 973 hectares na ordem de R$ 2,7
milhões e investimentos de quase R$ 500 mil para aquelas famílias do
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município de Tuntum, 39 famílias terem o seu acesso à terra. Dizer que
estamos com mais três áreas para serem adquiridas no município de
Mirador, no município de Coroatá e também no município de Tuntum,
mas, infelizmente, nessa quadra político-financeira nacional que estamos
vivendo hoje, houve uma recomendação do Governo Federal para que
fossem suspensas quaisquer adesão a novas áreas. Então estamos no
banco, os projetos estão aprovados, tudo preparado para que assim que
receba a recomendação do Governo Federal a gente possa adquirir essas
novas áreas. O ITERMA além de trabalhar fortemente na regularização
fundiária, nesses dois anos e cinco meses já conseguimos entregar quase
2.000 títulos de terra beneficiando quase 5000 famílias. É uma ação contínua
dos nossos companheiros do ITERMA e pela primeira vez estamos
conseguindo fazer com que o ITERMA tenha convênios em nível federal
e tenha um olhar diferenciado, por isso que pela primeira vez na história
nós temos no comando no ITERMA uma mulher, depois de 25 anos, não
é isso, dona Margareth? 35? 35 anos o ITERMA tem uma mulher no seu
comando. Isso é uma referência, isso é uma mudança na metodologia de
trabalho do nosso Governo Flávio Dino. Apoio à produção. O Governador
Flávio Dino criou um programa, um sistema chamado SEPAB e o SEPAB
designou 10 cadeias produtivas. Essas cadeias têm o objetivo principal de
fortalecer as cadeias produtivas e garantir geração de emprego e renda e das
10 cadeias, 07 ficaram para o sistema SAF, que nós estamos trabalhando
fortemente nas cadeias produtivas. Lembrando que as cadeias produtivas
é um programa já diferenciado do Mais IDH. O programa Mais Produção
é exatamente para aquele agricultor que tem o nível um pouco mais elevado
do que aquele do Mais IDH, é um agricultor que precisa de uma
intermediação diferenciada em relação às ações do Mais IDH. Na cadeia
produtiva, o sistema SAF ficou com a cadeia do abacaxi, do ovino ou
caprinocultura, aves caipiras, caju, feijão-caupi, mandioca e mel, o valor de
investimento de R$ 11 milhões. Pelo mapa você pode observar que são
vários municípios que estão sendo contemplados pelas ações, de todas as
ordens, de melhoramento, de produção, de tecnificação. Além disso, também,
nós estamos trabalhando com esses agricultores levando a eles acesso ao
crédito, melhoramento das condições de vida e tenho certeza que ao final,
esse programa Mais Produção, vai de fato levar a nossa agricultura familiar
ao seu desenvolvimento, que a gente tanto sonha. Além disso, de maneira
inédita no nosso Estado, o Governador Flávio Dino determinou R$ 1,5
milhão para que a gente possa investir na cadeia do extrativismo, que é uma
cadeia que segue paralela à cadeia do Mais Produção. O Extrativismo, nós
escolhemos inicialmente duas cadeias principais, que é a cadeia da juçara e
a cadeia do babaçu, que vai beneficiar 850 famílias, levando aos nossos
agricultores familiares tecnificação, inovação, produção, conhecimento por
meio de várias ações que nós vamos realizar nesses municípios que estão
aí destinados. Na cadeia do babaçu estaremos atuando nos municípios de
Cajari, de Matinha, Viana, Lago do Junco e Lago dos Rodrigues. E na
cadeia da juçara toda a região do Alto Turim, nós temos Amapá do
Maranhão, Cândido Mendes, Carutapera, Godofredo Viana, Luís
Domingues e Boa Vista do Gurupi. Com o programa é uma continuação de
ações que nós temos realizado é o programa Mais Sementes, esse programa
é um programa de parceria com a Sagrima. Como é que funciona o programa
Mais Sementes? O Programa Mais Sementes, essa parceria na verdade
acontece entre a Sagrima e a AGERP, a Sagrima tem o plano interno, então
quem compra as sementes é a Sagrima e quem distribui pela sua capilaridade,
pela condição de desenvolvimento, por ter a extensão rural toda relacionada
com a AGERP, quem distribui é a AGERP. E as demandas como são
feitas? As demandas são vindas a partir do cadastro dos agricultores a
AGERP, aos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, aos Movimentos Sociais
que são encaminhadas à AGERP e essa encaminha à Sagrima e Sagrima
realiza a compra. A partir de então vamos distribuindo as sementes,
dependendo da época nós estamos distribuindo o feijão, o arroz e o milho.
Graças a Deus, este ano, tenho certeza de que os senhores e as senhores
quando estão passando, revisitando as suas bases observam que há uma
grande produção, Deus nos ajudou com uma chuva maravilhosa, um inverno
muito bom, há uma grande produção de milho, de arroz, de feijão na região
que a gente tem andado. Uma das grandes ideias que nós tivemos, um
trabalho que estamos fazendo ao Sistema SAF é resgatando as sementes
crioulas. Porque nós precisamos acreditar que não é só fazer a entrega das
sementes, nós precisamos fazer com que o agricultor familiar também

possa começar a ter a sua própria produção e resgatar as sementes crioulas
é uma iniciativa que consideramos importantíssima para desenvolver o
Maranhão. Porque a partir de então, o próprio agricultor vai ter dentro das
suas sementes crioulas condições de ter a sua produtividade ampliada.
Então é por isso que estamos trabalhando fortemente. E esse trabalho tem
uma participação muito importante dos movimentos sociais, sobretudo o
MST e da FETAEMA que trabalham fortemente na busca de resgatar as
sementes crioulas. Nós fizemos alguns seminários e criamos o nome
Sementes da Independência, que é exatamente para dar independência ao
nosso agricultor e nossa agricultura familiar. Plano Irriga Mais, nós sabemos
e precisamos entender que irrigação no nosso Estado é um item importante
também. Eu chamo a atenção dos senhores para que vocês pudessem ver,
porque são várias políticas que estão se somando a uma outra para que a
gente possa de fato ter o desenvolvimento do nosso Estado. Então, foram
distribuídos 506 kits de irrigação em 119 municípios. Essa distribuição
desses kits são destinados tanto aos movimentos sociais, como aqui no
caso MIQCB, como também a Coneruc e, evidentemente, às Prefeituras e
Associações que fazem o requerimento junto ao Sistema SAF. Apoio ao
programa Mais Produção. Nós estamos entregando e distribuindo vários
produtos em apoio às infraestruturas coletivas, como é o caso das batedeiras,
toda a região do Médio Mearim na região de Pedreiras estamos distribuindo
batedeiras, distribuindo caminhões, tratores, implementos agrícolas,
trituradores forrageiros, toda a região do Baixo Parnaíba recebeu e são
ações que fortalecem, assim, as nossas políticas de agricultura familiar.
Também temos um apoio muito forte das organizações sociais, foram
vários os convênios, quando podíamos fazer convênios, e depois chamadas
públicas quando passamos a fazer as chamadas públicas. Várias chamadas
públicas que atuam em várias regiões do nosso Estado. Faço referência
especial à Coopervida, ao município de São Raimundo das Mangabeiras
que está na construção de uma agroindústria forte e, se Deus quiser, será
uma agroindústria que vai ajudar a desenvolver muito aquela região. Fora
isso, nós temos ações em Turiaçu, em Timon, em vários municípios do
Maranhão. O investimento final é de quase R$ 2 milhões e beneficiando
quase duas mil pessoas, duas mil famílias que são beneficiadas em relação
aos produtos de apoio à produção. Nós também estamos trabalhando no
CAR. Dizer aos senhores e as senhoras deputados que a partir do final do
ano para se ter o acesso ao crédito, ou ter qualquer uma outra política é
necessário ter o Cadastro Ambiental Rural, pois sem ele será difícil para o
nosso agricultor familiar ter condições de ter acesso às políticas públicas e
estamos trabalhando, com recursos do Estado, para tentar viabilizar e
fazer esses 2.036 cadastros previstos que precisamos fazer em nosso
Estado. É uma política que às vezes passa despercebida, mas os senhores
e senhoras deputados terão dificuldades, a partir de janeiro do ano que
vem, de ajudar as suas bases daqueles municípios que não tiverem concluído
assim o Cadastro Ambiental Rural. Por isso é muito importante que a
gente possa formar uma grande parceria no sentido de ajudar os municípios
que ainda não estão realizando o CAR. Nós estamos levando, já
distribuímos GPS, foram 61 GPS distribuídos, 19 notebooks foram
distribuídos em todas as regionais, nós capacitamos muitos técnicos, foram
109 técnicos capacitados, treinados para fazer com que os agricultores
familiares tenham capacidade de fazer, de atender assim a sua comunidade.
Um dos programas também que a gente resgatou, e eu quero chamar a
atenção dos senhores que a agricultura familiar do Maranhão passou a ter
destaque em nível federal. Queria dizer aos deputados e deputadas, que
antes quando visitávamos Brasília todas as políticas públicas que existiam
em outros Estados, não tinham no Maranhão. Esse era um, o programa
Água Doce, que é um programa belíssimo, e tenho certeza que os nobres
deputados sabem que muitos dos municípios que perfuraram poço têm
problema de salinidade na água, vocês sabem disso, e nós conseguimos
resgatar esse convênio e ele está na ordem de quase R$ 10 milhões e ele vai
beneficiar 9.500 famílias em 20 municípios do Maranhão. Inicialmente em
20 municípios do Maranhão. E que projetos são esses? Nós não vamos
perfurar poço nesse projeto, ele vai pegar o poço que já está perfurado e
vai colocar um aparelho chamado dessalinizador e vai tirar a água boa para
dar de volta a população, para a população beber. Eu acho que é um dos
programas mais bonitos que a gente tem dentro do sistema SAF e que todo
o Nordeste tinha, menos o Estado do Maranhão. E nós fomos buscar e,
graças a Deus, está hoje, é real e que está aqui no nosso Estado. Outro
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programa que também nós fomos buscar, e faço uma referência ao PAD, ao
anterior, no Ministério do Meio Ambiente e agora no Ministério de
Desenvolvimento Social, no MDS, é o programa Cisternas Primeira Água.
Essas cisternas de primeira água é para atuar nas escolas do município e
nós vamos atuar em 106 municípios do Maranhão que receberão essas
cisternas. A capacidade dela é de 52 mil litros para ajudar na época da
estiagem, este ano tivemos um inverno maravilhoso, mas temos sofrido
muito no decorrer do tempo com a questão do inverno. Então estamos
implantando, em 106 municípios do Maranhão, para beneficiar cerca de
63 mil alunos, 1.267 cisternas. Esse programa, por incrível que pareça,
também não existia no nosso Estado, ele estava bem à margem, bem distante
do nosso Estado. Da mesma forma veio o programa Cisterna Segunda
Água e aí nós conseguimos um avanço bem considerável. O investimento
desse programa Cisterna Segunda Água é de quase R$ 41 milhões, e a
primeira fase já está em execução, estamos agora para executar a segunda
fase. E esse mapa todo que estamos mostrando, quase 160 municípios do
Estado do Maranhão serão beneficiados com o programa Cisternas Segunda
Água. Nessa existem duas tecnologias, na verdade três tecnologias: uma
são os barreiros que fica para as famílias, outro são as cisternas familiares
de 16 mil litros e outros são as cisternas com 25 mil litros, mas como uma
unidade produtiva. Nós já temos algumas feitas no Estado do Maranhão,
estamos aproximando da primeira etapa, concluindo a primeira etapa,
sobretudo nos municípios de Buriticupu, Arame, Santana do Maranhão.
Também estamos atuando fortemente na questão da leitura no campo e
fizemos parcerias com a EMBRAPA, que eu quero fazer um destaque
especial sobre a EMBRAPA, sobre o SEBRAE que são parceiros nossos
também no desenvolvimento. Então nós estamos atuando, colocando as
bibliotecas aos municípios e também fizemos um convênio com o
Ministério do Desenvolvimento Social, com o MDS, para a implantação
de 150 Arcas das Letras, que é um programa de leitura no campo nos
municípios do Mais IDH. Já está com todo o acervo, estamos entregando
agora, durante este ano todo, essas Arcas das Letras. Também para
incentivar uma das políticas muito fortes que temos em nosso Estado, que
são as casas familiares rurais, quem tem a pedagogia da alternância, que os
senhores conhecem, nós fizemos uma chamada pública de R$ 600 mil
destinado para uma unidade produtiva, para cada uma dessas casas familiares
rurais. Elas concorreram, o resultado ainda não saiu, mas está prestes a
sair. Nesse caso aí é do município de Zé Doca, mas existem em todo o
Maranhão, todos conhecem, os senhores e as senhoras conhecem e,
certamente, algum desses serão contemplados com essas ações. Onde o
Sistema SAF tem atuado no programa Mais IDH? O sistema SAF tem
atuado no programa Mais IDH, primeiro, em uma situação técnica. Nós
colocamos vários técnicos, três técnicos em cada um dos municípios. Nós
começamos a fazer o cadastramento de três mil famílias e também fomos
ao MDS estender o pires e pedir uma ajuda ao MDS para que nos ajudasse
a ampliar essa capacidade de atendimento às famílias, e nós ampliamos
com mais seis mil famílias do MDS. As famílias começam a receber o
fomento ainda este mês, essas do MDS, são ações que a SAF conseguiu
buscar ao MDS, mas são executadas, e muito bem executadas, pela AGERP,
que são os parceiros vinculados junto conosco. Então que transformação
nós esperamos? Nós esperamos levar o agricultor familiar, além da
capacidade de melhorar a sua produção com uma assistência técnica contínua,
além disso, levar também a condição de ele ter uma segurança alimentar,
melhorar a condição de vida dele a partir da segurança alimentar. Sabemos
que muitos desses companheiros nossos que estão sendo atendidos não
terão uma vida modificada da noite para o dia, mas muitos deles já
melhoraram de vida, estão produzindo e é muito bonito de ver essa
oportunidade de levar ao homem do campo uma política pública que ele
jamais pôde imaginar na vida dele, que é receber um benefício do Governo
do Estado, receber assistência técnica. Alguns deles, inclusive quando
chegava assistência técnica, duvidava, achava que era ladrão, porque nunca
tinha chegado uma ação do governo àqueles mais distantes locais que a
gente está vendo aí. Outra política que, no Maranhão, só tinha no município
de Codó, que atuava fortemente que era a questão dos alimentos
biofortificados, que é uma tecnologia da EMBRAPA. E fomos buscar,
fizemos parceria, estamos ampliando, hoje estamos chegando ao município
de Alto Alegre, estamos trazendo aqui para o município de São José de
Ribamar. Essa tecnologia é uma implantação junto com a EMBRAPA e,

agora no dia 08, o Estado do Maranhão vai receber 08 EMBRAPAs em
todo o Brasil, fortalecendo os biofortificados. Porque acreditamos que a
partir dos campos de multiplicação dos biofortificados que ajudam na
alimentação escolar, que ajudam na produção, ajudam na renda, essa política
pública pode sim transformar ainda mais a vida daquele homem que tanto
precisa no campo. Senhor Presidente, eu estou no meu tempo, mas eu
preciso de mais um tempo, se for possível.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Secretário, V. Exª poderá utilizar o tempo que
necessitar para completar a explanação.

O SENHOR SECRETÁRIO ADELMO – Muito obrigado.
Assistência técnica e extensão rural. Nós trabalhamos o primeiro eixo, que
é o acesso à terra, trabalhamos o segundo eixo agora que é assistência
técnica. Trabalhar a assistência técnica de nada vai adiantar se nós levarmos
cisternas, água doce, se nós levarmos titulação da terra, se nós levarmos
outras políticas públicas, se nós não dermos a ele assistência técnica
permanente e contínua. É para isso que precisamos estar fortemente levando
e fortalecendo o órgão nosso, que é o órgão de assistência técnica, que é a
AGERP. A AGERP, em 2015, entre as famílias assistidas com ações efetivas
e pontuais, chegou à marca de 60 mil famílias. Em 2016, a 100 mil famílias;
e em 2017, com toda a organização que está acontecendo hoje na AGERP,
com todo o apoio que nós estamos tendo do Governo do Estado, a AGERP
tende a chegar a 140 mil famílias atendidas. O que é uma marca absolutamente
importantíssima para nós. Nós que fazemos a agricultura familiar, quando
nós assumimos o Maranhão tinha a pior proporcionalidade, assistência
técnica/agricultor familiar. Ainda estamos longe do ideal, muito longe, mas
estamos caminhando fortemente para poder oferecer ao agricultor familiar
a assistência técnica ele precisa, porque a partir daí, certamente, ele terá
uma melhor condição de produzir. Porque todos nós sabemos,
conhecimento é transformação e se nós levarmos a ele conhecimento, por
meio de tecnologias, parcerias com a EMBRAPA, parcerias com o SENAR,
parcerias com outros órgãos que possam levar conhecimento ao nosso
agricultor, certamente teremos uma agricultura melhor e mais fortalecida.
Então esse é um dos eixos principais e nós queríamos chamar a atenção
dos senhores e das senhoras porque, além disso, nós fizemos um acordo
de cooperação técnica inédito com 80 municípios do Maranhão e
solicitamos para que vários municípios possam fazer esse acordo de
cooperação técnica, que nada mais é do que fazer com que o Estado, o
município por meio dos órgãos SAF, AGERP e ITERMA possam ter uma
melhor harmonia nas ações. Imagina se nós conseguirmos colocar dois
técnicos e o município colocar mais dois técnicos, serão 04 técnicos no
município. Além disso, o acordo de cooperação técnica leva e ajuda na
transformação do município, levando a ele todas as condições no sistema
SAF para que a agricultura familiar, e tenho certeza de que os senhores e a
senhoras sabem disso, que a maioria dos prefeitos das bases dos senhores
e das senhoras precisa atuar fortemente no campo rural. Como eu coloquei
aqui inicialmente é na zona rural onde existe a maior necessidade de ação
das políticas públicas do Estado. Mas se nós falamos em acesso à terra e
falamos em assistência técnica, é necessário falar de um eixo importantíssimo
que é onde vamos escoar essa produção, que é o eixo da comercialização,
é trabalhar comercialização, levar, dar condições aos agricultores que eles
possam ter um espaço ideal para vender os seus produtos. Para isso
criamos várias feiras. E queiram saber os senhores e as senhoras, deputados
como é bonito ver o agricultor muitas vezes sair de sua casa com o valor
com poucos produtos, mas consegue fazer a sua venda e levar para casa o
seu sustento e ter dignidade. Esse é o nosso grande objetivo para que a
gente possa levar ao nosso agricultor familiar a questão da comercialização.
E para isso nós tivemos um programa chamado PAA, que é o Programa de
Aquisição de Alimentos, que é um programa belíssimo em nosso Estado e
pela primeira vez nós conseguimos fazer uma parceria com o MDS para
que o Estado possa fazer a regulação do Programa Aquisição de Alimentos.
Em 2014, havia 36 municípios, está aí o quadro mostrando os valores, em
2015 fomos para 63, em 2016, mesmo ano político, senhores e as senhoras
sabem que ano político é muito complicado, nós tivemos um avanço, não
foi o que nós esperávamos, mas houve um avanço e, em 2017, se Deus
quiser, agora com o apoio mais forte dos novos prefeitos eleitos, com uma
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visão diferenciada, nós haveremos de ter uma transformação ainda maior
na questão do PAA. E no próximo dia 29, inclusive nós estaremos fazendo
uma grande “Dia D do PAA”, onde vários municípios do Maranhão terão
a sua primeira entrega. E não queiram sabe os senhores e as senhoras
deputados como é bonito de ver a primeira levar produção e o agricultor
receber um cartão para poder receber o seu pagamento. É a garantia da
venda, a garantia da comercialização. Porque se nós estamos dando terra,
estamos dando assistência técnica, certamente, nós precisamos garantir
que ele possa ter uma boa comercialização dos seus produtos. Também
estamos trabalhando além do PAA, trabalhando fortemente nas feiras. E
eu quero fazer, por exemplo, no Município de Santa Filomena que fazia
feira em Presidente Dutra, hoje eles realizam a feira, já está na 3ª ou na 4ª
feira, que eles mesmos podem realizar a sua feira municipal, graças a uma
política de entrega das barracas, capacitação, treinamento, tudo que é
possível para que ele possa melhorar e ter um ambiente melhor para expor
seus produtos. Além disso, tem todo um treinamento para melhorar a sua
venda. É uma política que a gente acredita muito que vai fortalecer ainda
mais o homem do campo. Outra política que também nós estamos atuando
são as AGRITECs que são realizadas desde primeiro ano do governo
Flávio Dino, 2015 e 2016 foram realizados 10 AGRITECs, este ano já
teve a primeira e no próximo dia 24 de junho, quero convidar os senhores
e as senhoras, inclusive nosso Presidente Othelino, para estar presente em
Barra do Corda onde estaremos realizando mais uma Feira da Agricultura
Familiar. Essa é uma feira, eu não sei se os senhores já tiveram a
oportunidade, acho que sim, alguns companheiros já visitaram, que leva
sobretudo conhecimento, comercialização, de maneira geral leva ao nosso
agricultor aquilo que a gente chama de aprender por olhar. De repente você
chega lá e não acredita que aquilo pode acontecer e de fato acontece. Por
quê? Porque o agricultor familiar vai lá observa, vê as tecnologias, vê as
inovações, vê o sisteminha, vê outros programas, participa de capacitação,
de treinamento, a EMBRAPA vem, há um envolvimento completo do
Estado dentro das AGRITECs e por isso que nós temos um público aí 180
mil pessoas, quase 15 mil agricultores capacitados, um valor comercializado
de mais R$ 700 mil. E uma coisa importante que estamos trabalhando
fortemente é o acesso ao crédito, e o acesso ao crédito está chegando à
ordem de R$ 15 milhões, em relação ao acesso ao crédito. Nós também
fomos buscar, e aí eu quero fazer um agradecimento especial a esta Casa
por ter aprovado, por duas vezes, a Lei Autorizativa de um convênio com
o FIDA. O convênio com o FIDA vai atender 100 mil famílias e, mais uma
vez, quero dizer aos senhores e senhoras deputados, que o FIDA estava
em todas as regiões do Nordeste, todos os Estados do Nordeste. Nós
participamos de uma mesa e o FIDA veio da construção de um Fórum
Nacional de Secretários do Nordeste, a gente juntou todos os Secretários
do Nordeste mais Minas Gerais e na reunião começamos a ver e a observar
que todos tinham, Deputado Alexandre, a política do FIDA, menos o
Estado do Maranhão. E fomos atrás, lutamos, conversamos até que a
gente conseguiu trazer e eu quero fazer esse agradecimento especial a esta
Casa por ter aprovado. Em que pé está? Em que momento está o FIDA?
Nós já defendemos o FIDA no CONFIEX, já defendemos o FIDA em
todas as instâncias governamentais de nível federal, aprovamos em Roma,
agora o FIDA segue para o Senado e vamos esperar fortemente para que
seja aprovado também ao Senado. Fazendo só uma ressalva, pela primeira
vez na história o FIDA vai atuar em comunidades indígenas e fizemos
questão de incluir 04 municípios para que possamos assim ter uma ação
fortemente ao FIDA. Concluindo quase, Senhor Presidente, o Projeto
Dom Hélder Câmara que também estava em todo o Nordeste, menos no
Estado do Maranhão e nós conseguimos incluir o Maranhão. Serão 50
municípios e 3.000 famílias atendidas junto ao Projeto Dom Hélder Câmara.
Concluindo, Senhor Presidente, nós fizemos uma gestão participativa,
nós tivemos muitos companheiros deputados e deputadas presentes em
muitos dos nossos eventos. Estiveram fortemente junto conosco,
construindo junto conosco, os movimentos sociais, o MIQCB, o MST, a
CONERUC, a FETRAF e a FETAEMA participando na construção de
muitas políticas públicas que estamos aqui e nós acreditamos que essa
gestão participativa é que nos fortalece num público que realmente precisa,
que é o público da agricultura familiar. E eu quero agradecer muito, já
concluindo a minha fala, quero agradecer muito a Deus por esta oportunidade
de poder levar ao homem do campo, senão de forma definitiva a sua

redenção, mas levar para ele o acalento e o amor que ele tanto precisa. Fico
feliz de poder realizar o sonho de muitas pessoas e faço questão de convidá-
los a visitar o sistema SAF, visitar os nossos órgãos vinculados, levar
conosco o conhecimento que os senhores e as senhoras tem junto a
agricultura familiar do nosso Estado, porque somente juntos nós podemos
transformar este Estado. Dizer mais ainda, a política, a política pública, a
política para quem mais precisa é uma política diferenciada, que não tem A
e nem B, o importante é ajudar o homem do campo a viver melhor. Eu
concluo minha fala, Senhor Presidente, agradecendo pela oportunidade.
Agradecendo, sobretudo, muito a Deus por me ter dado discernimento e
condições de falar a todos os senhores e as senhoras. Agradecer àqueles
parceiros que estão juntos conosco, as centenas de mensagens que recebi
de ontem para cá de pessoas desejando boa sorte. Tenho certeza de que
nós conduziremos o final da Sessão Especial de maneira ordeira e pacífica,
até porque o objetivo comum de todos nós é ajudar o desenvolvimento do
Estado do Maranhão, independente de cor, credo ou religião, ou política
mesmo. Nós precisamos é nos dar as mãos para ajudar o povo do Maranhão
que tanto precisa. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade.
Coloco-me à disposição às perguntas, a qualquer pergunta, àquelas que eu
puder responder aqui, o farei, àquelas que não, certamente encaminharei as
respostas aos Senhores e às Senhoras Deputadas. Muito obrigado pela
oportunidade.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Concedo a palavra ao Deputado Júnior Verde,
autor do Requerimento de convocação desta Sessão Especial, que fará
suas indagações ao Secretário, em um prazo de quinze minutos.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE - Assim diz a palavra
de Deus: “O Senhor conhece os seus”. “E Aparte-se da Justiça todo aquele
que profere o Nome do Senhor.” II Carta de São Paulo a Timóteo 2, 19.
Com essa Mensagem Bíblica que fomos agraciados na manhã de hoje pelo
nosso pastor Otoniel, nós iniciamos as considerações cumprimentando o
Excelentíssimo Senhor Presidente, também cumprimentar os
Excelentíssimos Senhores Deputados e Deputadas que acompanham esta
Sessão, saudando também a imprensa, a galeria que também acompanha, a
todos em todo o Estado do Maranhão, que Deus nos abençoe e nos
permita cumprir a nossa missão. Senhor Presidente, em primeiro lugar, eu
quero justificar enfatizando aqui o nosso Requerimento, citando apenas
um trecho do Requerimento, para que fique bem claro o nosso
posicionamento em relação a essa solicitação que foi aqui aprovada nesta
Casa e que ora nos faz aqui nesta Sessão Especial ter a oportunidade de
conhecer as ações desenvolvidas SAF, aqui na pessoa do Secretário Adelmo
Soares, que eu quero cumprimentar, cumprimentando também todos que
estão acompanhando esta Sessão. Dizer que o nosso Requerimento, nós
demandamos que fossem prestados esclarecimentos a esta Casa a par de
documentos sobre as ações desenvolvidas pela SAF, desde o fornecimento
de assistência técnica, a entrega de kits para as Prefeituras e entidades,
incluindo o processo de seleção das prefeituras e entidades a serem
contempladas pelos projetos. O nobre secretário fez uma exposição das
ações desenvolvidas pela Secretaria, são pertinentes, é importante que
esta Casa conheça, nós temos percorrido todo o Maranhão e, de forma
muito especial, nós temos um contato mais próximo com agricultores
familiares, com pescadores, onde nós desenvolvemos várias iniciativas,
ações, de escuta e, claro, também, de busca de soluções para as
problemáticas que são comuns nas áreas rurais. E nesse sentido, Senhor
Presidente, nós formalizamos um requerimento, primeiro, nesse intento
de conhecer as ações da Secretaria, mas também de resolver uma
problemática que, em tela, nós nos deparamos em alguns municípios e em
alguns questionamentos com lideranças, com prefeitos, vereadores e
entidades representativas de classe. É claro que o governo tem feito todo
um esforço de contemplar o Estado do Maranhão com as ações
desenvolvidas pela secretaria e nós somos entusiastas no setor produtivo
deste Estado, queremos que todas as ações que são empreendidas pela
Secretaria de Estado cheguem a todos os municípios maranhenses, isso é
um fato. Nós estamos aqui aprovando as iniciativas do governo e eu faço
um registro aqui, em que pese a nossa conduta aqui, aprovando todas as
iniciativas que venham a desenvolver as ações pertinentes ao fortalecimento
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da agricultura e, claro, de todas as ações da sociedade, nós o fazemos
visando o interesse comum, visando a sociedade maranhense, não fazemos
em detrimento de iniciativas pessoais, até porque o Deputado Júnior
Verde não tem um cargo no governo, o Deputado Júnior Verde não tem um
cargo no governo, como também o Deputado Junior Verde, assim como os
nobres deputados que são da base do governo, por exemplo, em 2015,
tivemos apenas uma parte de emendas pagas pelo governo em alguns
municípios maranhenses, em que pese o valor montante, mas se fomos
analisar, de forma insignificante, mas mesmo assim nos mantivemos firmes
na aprovação de projetos de iniciativas que fortaleçam o Estado do
Maranhão, porque o nosso interesse e fomos eleitos para poder fortalecer
este Estado e não estamos aqui em busca de iniciativas pessoais. Só para
registrar que o peso da nossa atuação parlamentar aqui enquanto governo,
enquanto auxiliar de um processo de contemplação de fato de iniciativas
que venham a fortalecer este Estado, estão sendo feitos com foro no
sentido de poder buscar entendimento e situações, resolver problemáticas
que digam afeto às pessoas desse Estado. Então a nossa conduta aqui é
nesse sentido e é por isso que nós, ao percorrer o Maranhão, ao ouvir
lideranças, e todos que nos acompanham sabem disso que nós temos
andado em todas as regiões do Estado e quando nós nos deparamos com
situações, por exemplo, que os programas sociais da SAF estão sendo, por
exemplo, utilizados de forma política e a política que nós queremos que
seja utilizada é a forma política social, porque a política social deve para
prevalecer à política partidária. Nós temos que privilegiar as políticas
sociais e é o que nós queremos nos programas que vão ser executados, por
isso que nós questionamos e pedimos que a SAF, o nobre secretário,
viesse munido dessas informações, porque nós queremos manter a
transparência desse processo, nós temos apoiado a iniciativa do governo e
já faço referência, apesar de todas as condicionantes contrárias para que
nós nos mantivéssemos enquanto Governo, porque como já disse, a nossa
questão é privilegiar as pessoas em todo o Estado do Maranhão e nesse
sentido, Secretário, quando nós ouvimos por exemplo, comentários de um
prefeito, de um vereador, de uma liderança política, que as ações são
direcionadas, mas que há uma contrapartida política, isso nos causa
estranheza e preocupação, por conta realmente, como já disse, que a
política social deve prevalecer acima de políticas de interesses pessoais,
ou partidários. Eu faço referência isso, até porque uma oportunidade que
Vossa Excelência tem, nobre Secretário, de esclarecer à sociedade e a esta
Casa, deputados, que aprovaram este Requerimento e que foi uma iniciativa
nossa, mas que na verdade foi compartilhada ao ser aprovado por todos os
deputados, os 42 deputados aprovaram essa iniciativa. E o objetivo aqui é
este, é primeiro esclarecer essas divergências denotativas que estão sendo
aí alardeadas, por meio de blogs, não só de blog como também de cotidiano,
por meio de lideranças que colocam, por exemplo, que vereador recebe o
mesmo que recebeu o prefeito do Município e eu pergunto a Vossa
Excelência já é o primeiro questionamento, se o vereadores do Estado do
Maranhão estão recebendo alguma iniciativa que vem da Secretaria e que
eles fazem esses encaminhamento dos vereadores ou por meio de entidades
indicadas por eles, é o primeiro questionamento que faço a Vossa Excelência
e até para que seja esclarecido, que quando eu chego no município e ouço
o prefeito reclamar que um vereador recebeu a mesma atenção que ele
enquanto prefeito e aí é preciso esclarecer esse fato. E trago aqui à tona,
pra conhecimento e esclarecimento, nós precisamos definir realmente essas
políticas sociais de investimentos que devem, digo e repito: devem
contemplar todo o Estado do Maranhão e o Maranhão pode se tornar um
celeiro de produção e é o que nós queremos, mas quando, por exemplo, a
gente vai a uma comunidade e lá não tem assistência técnica, quando a
gente vai a outra comunidade, a gente vê uma terra produtiva que não tem
sequer uma plantação, a gente fica penalizado por saber que o Maranhão
tem riquezas, desde a força do trabalhador à terra produtiva e infelizmente
ainda não foi alavancado por conta da falta de políticas públicas que ali
chegassem. É claro que V. Ex.ª fez uma explanação de várias regiões que
estão recebendo iniciativas do governo, mas a gente tem andando e, claro,
recentemente estivemos juntos em Duque Bacelar, pude perceber ali as
ações da SAF com relação, por exemplo, aos barreiros, ao que está sendo
feito, foi feito a entrega de sementes, mas em várias localidades, por exemplo,
o município vizinho, Afonso Cunha, nós sentimos essa ausência e é um
município que está dentro do IDH, dentro dos municípios com o IDH

mais baixo do Estado e digo isso porque nós temos ali, uma, claro,
convergência de esforços, eu estou buscando ajudar o município de Duque
Bacelar, como também de Afonso Cunha e de repente vejo a disparidade
das ações dos municípios, em que pese a contemplação de Duque Bacelar,
mas da mesma forma queríamos que ele fosse tão quanto o município de
Afonso Cunha, por exemplo, só citando como referência. Então, nesse
sentido, eu questiono a V. Ex.ª como é que é feito esse critério de escolha
dos municípios com relação ao atendimento da Secretaria nas ações, desde
a assistência técnica, à questão passando do fomento, à questão da entrega
de equipamentos, como é que é feito? V. Ex.ª destacou a questão de editais,
então eu faço o seguinte questionamento, com relação à questão dos editais,
se todos os municípios participarem, os 217 municípios participam dos
editais, eu sei que alguns editais são regionais por conta de situações que
são convergentes de acordo com cada localidade, no caso aqui regionais, de
acordo, claro, com o tipo de solo, condicionantes para implementar
específicos tipos de culturas, mas com relação aos editais, como é que é
feito a partir do momento que os municípios participam, como é que é
feito, após o edital, após a participação dos municípios, a escolha destes
municípios que participaram do processo de seleção por meio dos editais?
Então é mais um questionamento que nós fazemos. Por que digo isso?
Porque chega também ao nosso conhecimento, e aqui é importante que V.
Exa. esclareça para que fique bem transparente, porque nós estamos
querendo aqui, claro, a ênfase que V.Exa. ainda há pouco fez na sua
apresentação e aqui foi uma oportunidade e é uma oportunidade para esse
esclarecimento, esse fórum aqui neste momento, até porque nós queremos
desenvolver o Estado do Maranhão pela agricultura, o Maranhão pode se
tornar esse celeiro de produção, mas ainda nós temos entraves de acordo
com a falta desses investimentos em várias localidades e, claro, dentro da
participação desses municípios esse critério adotado, como é que ele fica
após a participação dos municípios dentro dos editais. Como é que é feito
dentro da Secretaria essa escolha dos municípios? Eu também quero
expressar, Senhor Presidente, senhoras e senhores, que, claro, as prefeituras,
as entidades a serem contempladas pelas ações da SAF com assistência
técnica, com kits, com todas as políticas sociais têm participado, eu tenho
acompanhado, tenho incentivado entidades, prefeituras a participarem
desses editais e, claro, nessa participação a nossa preocupação justamente
é essa, porque a gente sabe que todos os municípios têm necessidades,
todos precisam realmente receber ações para fortalecimento do setor
produtivo, mas claro nem todos são contempladas por mais que participem
do edital. Então como é que fica esse processo realmente desse entendimento
da Secretaria com relação àqueles que não foram contemplados que tipo de
ação pode ser desenvolvidos por parte da Secretaria com essas parcerias
desde o ITERMA, a SAGRIMA, enfim, outras secretarias por esse
conjunto de esforços que estão sendo empreendidos pra poder fortalecer
os munícipios do Estado do Maranhão, isso como um todo sem distinções,
até porque nós estamos falando de uma secretaria que deve servir a todo
estado do Maranhão, e esse é o objetivo que nós queremos nesta Casa que
chegue todas as ações do governo cheguem a todos os municípios
maranhenses  e aqui faço essa ênfase, eu quero também destacar, V. Exa.
fez referência à questão do sistema de abastecimento de água, recentemente,
nós tivemos um edital  de água para todos  com a participação da SAF, da
Secretaria também do Secretário, SAF, Casa Civil, Casa Civil e SEDES,
três secretarias que receberam projetos para atender o Estado do Maranhão,
eu quero saber também de V. Exa. como é que esse  critério, porque nós
temos aí três secretarias voltadas  pra mesma ação, que é receber e a
secretaria faz parte desse contexto, que é receber  esse importante
empreendimento levando água a todos  os povoados, enfim aos municípios
maranhenses, até porque da mesma forma recebemos demandas e, claro,
muitas delas também de outras secretarias aqui fiz referência, mas também
algumas da secretaria de V. Exa. e assim como é que fica essa questão, como
que está essa questão, por exemplo, desse atendimento desse programa
que já vem desde do ano passado, inclusive nós, por muitas vezes, tivemos
nesta tribuna falando das visitas que nós temos feito aos municípios
maranhenses, e em todas as visitas que nós fazemos desde o povoado às
sedes, a demanda é sempre por água. É uma demanda importante e nesse
sentido, quais são os esforços da Secretaria em atendimento, realmente a
essa conjuntura hoje desse programa tão importante, que é levar água para
todos, e aqui fazendo referência também aproveitando o ensejo de água,
desse programa de dessalinização que V. Exª citou, o que, na verdade, para
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nós aqui, eu tomei conhecimento agora do programa, mas que recentemente,
inclusive tivemos no município de Afonso Cunha, no domingo, e lá tinha
uma ação, por exemplo, de um prefeito que perfurou um poço de estava
nessas condições. Como é que seria o edital para participar de um processo
como esse, por exemplo, e se foi se esses editais foram amplamente
divulgados, por exemplo, até porque, como falei a V. Exª, acabei de tomar
conhecimento dessa ação específica da secretaria, eu não tinha conhecimento
que esse tipo de ação já estava sendo desenvolvido pela Secretaria, pela
SAF. Também com relação a titulação de áreas. Nós sabemos das
dificuldades e aqui eu agradeço a presença da Secretária Margareth, do
ITERMA, que tem feito um grande trabalho, eu tive a oportunidade de
visitá-la levando algumas demandas para os municípios que nós estamos
constantemente percorrendo, em todos os munícipios que retornamos,
nós estamos encaminhando as demandas às secretarias e muitas delas, por
exemplo, nós temos recebidos questionamentos com relação às titulações.
Nós sabemos que é um problema de todo o Estado do Maranhão, ainda
pouco eu falei de Pinheiro, temos demandas em Pinheiro, nós temos
demanda, por exemplo, da região do Sul do Estado, foi destacado a questão
da ausência da luz, aqui no Sul do Estado, da agricultura familiar, nós
temos sim a oportunidade e nós sabemos se formos comparar com
tecnologias de incentivar a produção agrícola familiar no Sul do Estado, em
várias comunidades agrícolas e às vezes a ausência de iniciativa como essa.
Falo isso por quê? Desde Balsas, por exemplo, a São Luís, nós temos
problema de titulação, de áreas, de terras produtivas e precisamos
regulamentar essas terras, como é o exemplo que recentemente tive na
comunidade Cabral Miranda em São Luís, uma comunidade extremamente
produtiva, uma área que pertence ao Estado, secretária Margareth, e,
infelizmente, o Estado tinha uma ação que na verdade o próprio governador
garantiu à comunidade que não ia mais apropriar aquela área, pois ela é
produtiva e precisa da titulação daquela área justamente para aqueles que
continuem produzindo mais e possam adquirir recursos nos bancos e
assim possam, claro, melhorar a sua produtividade, nós sabemos da
dificuldade de investimentos que o Maranhão tem e em todos os estados
que este país nesse momento delicado da política que ele está interferindo
na questão econômica. E, claro, alternativas como essa da titulação, elas
simbolizam a oportunidade que o homem do campo vai ter em financiar
projetos, por meio dos bancos, do Pronaf, por exemplo, que é uma
dificuldade e quando um banco vai receber um projeto Pronaf e ele pergunta:
de quem é a área? E quando a área não é do agricultor familiar, e, claro, é
uma área pública fica o empecilho de buscar o recurso, de acessar os
recursos federais que poderiam estar chegando a todos os rincões do
Maranhão, mas pela conjuntura das dificuldades, da titularização às vezes
não chegam. Então como é essa parceria SAF e ITERMA no sentido de
poder levar essa titulação a todas as áreas do estado do Maranhão, com
esse levantamento inclusive de informações. Senhor Presidente, eu queria
só aproveitar a finalização tem algumas perguntas a que vamos continuar,
mas podemos fazer depois também tem outros deputados que querem
falar...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, como o deputado Júnior Verde é o autor do requerimento,
creio que ele teria 30 minutos também para informação, ou pelo menos 15.
V. Ex.ª só cronometrou 10 minutos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – V. Ex.ª se desejar, deputado Júnior Verde, pode ter
mais 15 minutos e seria até interessante para que nós ganhássemos tempo
que V. Ex.ª fizesse logo todas as perguntas, porque o Secretário já em
seguida vai respondê-las.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Eu queria fazer
um requerimento verbal e aproveitando a presença do secretário, que ele
pudesse encaminhar a esta Casa todos os projetos de iniciativa da Secretaria
para conhecimento de todos os pares, para que nós pudéssemos, pois
todos nós percorremos o Estado do Maranhão, temos as nossas
comunidades, temos a vivência realmente desse Estado e temos as
dificuldades naturais inerentes às comunidades que nós percorremos e
seria uma oportunidade, inclusive de todos os pares levarem a estas regiões,

às suas bases eleitorais, porque que nós estamos falando de políticas
apartidárias, queremos levar desenvolvimento, isso é que as pessoas
esperam de nós. E nos elegeram para sermos deputados, estarmos aqui, e
é uma de nossas prerrogativas. Eu quero expressar a V. Ex.ª que é
acompanhar as ações do Poder Executivo. Então V. Ex.ª nesse Ato representa
o Poder Executivo, e uma das prerrogativas do parlamentar é fiscalizar as
ações do Poder Executivo, e, esta Audiência Especial ela vem nesse sentido,
para que nós possamos, sim, conhecer as ações, entender as ações, propagar
essas ações, e claro, chegar ao objetivo que é comum, que o governo quer
e que nós queremos, que é fortalecer esse Estado. Então faço essa solicitação
que nós possamos para conhecimento de todos os deputados com cópia,
claro, encaminhamento à Presidência desta Casa, mas com cópia a todos
os parlamentares. Inclusive claro, a partir deste momento de conhecimento
como ter oportunidade de fortalecer ainda mais as ações que estão sendo
empreendidas pela Secretaria. Também questionar sobre os investimentos,
pois eu não sei se a Secretaria tem algum investimento com cooperativas.
Se tem algum convênio com cooperativas, isso que não perpasse aí pelo
processo de editais, se são apenas Prefeituras e entidades representativas
que recebem as ações da SAF, ou temos cooperativas ou outros tipos de
benefícios que ajam em detrimento a esta forma dos editais, se todas as
ações da SAF são apenas por editais, se esses editais contemplam apenas
entidades ou Prefeituras ou tem outra forma de contemplação que não seja
essa, a título de exemplo cooperativas. Também perguntar ao senhor
secretário com relação à liberação de recursos para investimentos da
agroindústria de cajuína, proveniente da chamada pública de revitalização
de agroindústria realizado em 2016. Como foi o processo realmente de
liberação de recursos pago à indústria? Qual é o tipo de programa que a
Secretaria tem nesse sentido? Para que seja esclarecida essa condicionante
de encaminhamento de recurso para essas revitalizações. E se existem
outros investimentos da Secretaria com relação à revitalização de várias
agroindústrias que nós temos no Maranhão que estão desativadas? Nós
queríamos também ter o conhecimento, senhor presidente, que esta Casa
possa receber todos os convênios da SAF com relação aos municípios
maranhenses, todos os municípios que foram contemplados é claro que
apresentação deu para termos um norte das ações de várias regiões, mas
seria interessante e que a Casa tivesse para conhecimento de todos os
deputados, todos os municípios contemplados, todas as entidades
contempladas, o quantitativo de pessoas contempladas, agricultores
familiares, para a gente dimencionalizar, e claro até nesta Casa buscar,
sugestionar políticas que possam fortalecer este sistema de
encaminhamento de iniciativas aos municípios maranhenses. De forma
especial, eu sei que a SAF com a apresentação que foi realizada aqui vai
desenvolver várias iniciativas. É uma cultura, eu não sei se vou aqui cometer
uma injustiça, mas quando se refere, por exemplo, a continuidade das
políticas públicas. Todas às vezes que são empreendidas ações das mais
diversas possíveis e quando muda sua gestões e quando há mudanças de
gestores no caso, ou de técnicos, a quebra é uma ruptura das ações
desenvolvidas. Nós tínhamos um projeto. Eu vou usar o exemplo de São
Mateus, mas V. Ex.ª pode ficar a vontade para outros exemplos que a
Secretaria possa ter. O Projeto Salangô, que para nós iria alavancar não só
no São Mateus como aquela região e, palavras do próprio Govenador, iria
desenvolver uma iniciativa de fortalecimento, por exemplo, da cultura do
arroz, da produção o arroz. O Maranhão importa produtos - temos que
fazer esses registro - importa frutas, às vezes, legumes, arroz para consumo.
E, claro, como já disse, o Maranhão que pode, com suas terras ricas, com
seu povo trabalhador. E muitos projetos que foram iniciados na gestão
passada precisam de incrementos, precisam serem revitalizadas, a partir
dos exemplos do Projeto Salangô. E eu quero saber o que a SAF tem feito
para fortalecer iniciativas da gestão passada que estão paradas. E eu dou
esse como exemplo que precisa ser revitalizados, precisa de investimentos
da agricultura, precisa e tem todas as condicionantes, porque já foram
gastos milhões de reais, centenas e milhões de reais. Não sei precisar agora
o montante do valor do Projeto Salangô, mas já tem investimentos. E,
como já disse, parece que é uma cultura nossa de uma quebra de
investimentos. Aqueles que saem e aqueles que adentram, às vezes, não
tem um olhar atento com relação ao que já foi de investimentos. E,
infelizmente, muitos investimentos acabam se deteriorando pelo tempo e
não servindo ao seu propósito. Dinheiro público que deixa de ser investido
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e já havia sido investido, mas que não chega a dar os resultados, por quê?
Por que os recursos não foram, não houve a continuidade dessas ações. E
deixei para trazer como exemplo o Projeto Salangô, porque há uma parceria,
como V. Ex.ª expressou, com a SAGRIMA, temos o ITERMA. Não sei se
têm outras Secretarias que fazem parte desse contexto, talvez a própria
SEDES - Secretaria Desenvolvimento Social. Mas que nós possamos
realmente ter esse olhar atento pelas políticas de investimentos. E, para
finalizar, Senhor Presidente, claro que de posse dessas informações nós
vamos poder fazer melhor juízo de valor, mas, em hora, em tela, nós
queremos só expressar a todos essa nossa preocupação, primeiro, com os
investimentos que estão sendo feito de todas as políticas públicas de
fortalecimento da agricultura. Queremos que de fato chegue. Chegue aos
municípios maranhenses, a todos os municípios e que não haja claro, e é
bom que se esclareça, esses critérios para que não haja divergências de
fóruns políticos pesando em detrimento aos políticas sociais que devem
ser o que deve nortear as ações da Secretaria. Eu digo isso porque... e não
vou fazer referência, não vou citar matérias jornalísticas ou de veículo de
comunicações que nós tomamos conhecimento. Mas é uma oportunidade
para que o Secretário esclareça, porque se tem conotação que em algumas
ações, eu não faço esse juízo de valor, mas que em algumas ações estariam
sendo apreendidos esforços no sentido de poder ter a contrapartida política
de apoio eleitoral a uma possível candidatura. Não sou contra nenhum
secretário ser candidato, até porque é uma prerrogativa constitucional. É a
liberdade que todos nós temos de ser votado e votar, é um princípio. Mas
a nossa preocupação expressa através do artigo 37, do parágrafo 1º, que
diz o seguinte: que a administração direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
publicidade, eficiência e também ao seguinte. E vem o artigo 1º. Mas nos
damos por satisfeitos expressar apenas o caput no que se refere ao artigo
37. E, nesse sentido, dar ênfase à palavra “impessoalidade”, para que fique
bem claro que as ações são empreendidas pela Secretaria de Estado, pelo
Governo do Estado. E são ações com esse foro de fomento, que é de fato
elevar os benefícios sociais às comunidades agrícolas do nosso Estado,
quer seja para o benefício da titulação, da assistência técnica. E aqui faço
referência com relação à assistência técnica. Nós temos andado o Maranhão
e conscientizámos que a assistência é um princípio que deve nortear essas
ações, porque não adianta implementar políticas e desenvolvimento agrícola
sem levar assistência técnica. E nós sabemos das dificuldades que passa o
órgão de fomento de assistência técnica do Estado do Maranhão, sem
pessoal, sem equipamentos. E como é que a Secretaria lida com essa
situação de levar assistência técnica e se de fato essas parcerias estão
surtindo efeito com relação a essa política tão importante de assistência
técnica? E quando digo isso, digo nesse sentido das ações da Secretaria não
da condição pessoal do Secretário em levar as iniciativas da Secretaria ou
do Estado, em fomentar iniciativas que possam realmente fortalecer esse
Estado e, assim, garantir o direito de todos. Então eu acredito que nós, na
manhã de hoje, vamos ter a oportunidade de ouvi-lo novamente com
relação aos questionamentos, ouvir os nobres deputados. Para dinamizar,
Senhor Presidente, eu me dou por satisfeito por hora, mas nós vamos
retornar com alguns questionamentos ainda. Mas dar oportunidade para
todos os deputados também questionarem. E, assim, nós vamos
dinamizando mais o processo e tendo, assim, a oportunidade V. Ex.ª em
fazer referência e dar mais ênfase também a algumas políticas que são
adotadas pela Secretaria. E que não desvirtualize - e eu quero esse
posicionamento - essa condição de pessoalidade de fato ou de
impessoalidade na condição da gestão da pasta da SAF, conduzida por V.
Ex.ª. Mas eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a todos os deputados
pela permanência e me colocar à disposição também para da mesma forma
que questionamos ser questionados. Porque eu acredito que essa
oportunidade nós temos aqui esse momento para discutir para poder fazer
com que a sociedade que espera de todos nós respostas efetivas para as
suas ações e as suas aflições, que sejam dadas e que sejam de fato não
desvirtualizadas por condutas de qualquer que seja a natureza, não só a
minha enquanto deputado. E todos esperam que nós possamos cumprir o
nosso papel, como disse aqui. Apesar de todos as condicionantes, nós
continuamos firmes no propósito de poder ajudar esse Estado. Votamos
com nossa consciência, não votamos de forma pessoal, porque também

seguimos - e aqui eu quero expressar - o princípio da impessoalidade.
Divulgamos as nossas ações por entender que é necessário como prestação
de contas da nossa iniciativa como parlamentar. Precisamos divulgar as
nossas ações como parlamentares para poder prestar contas dos votos
que nós tivemos pelos maranhenses. Mas da mesma forma nós queremos
uma prestação de contas da Secretaria no sentido de poder realmente fazer
que as ações da Secretaria sejam evidentes para a sociedade e, claro, não
fujam aos princípios constitucionais e legais de um processo que foi
construído pela democracia. E nós precisamos respeitar obedecendo todos
os parâmetros legais e, claro, obedecendo o princípio de conduta daqueles
que norteiam o processo de gestão pública. Então, nesse sentido, eu
agradeço a participação de Vossa Excelência, que tem a oportunidade nesta
Casa e nesse momento também de esclarecer esses fatos e, claro, levar ao
conhecimento de todos os deputados as ações e à sociedade as ações que
estão sendo empreendidas pela SAF. Muito obrigado e que Deus abençoe
a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Cutrim, nós vamos agora abrir para que
o Secretário responda os questionamentos do autor do requerimento. Estão
abertas as inscrições para quem queria se manifestar, Secretário Adelmo,
Vossa Excelência tem 15 minutos para responder, pode responder daqui se
achar interessante ou dá tribuna. Fique à vontade.

O SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO ADELMO SOARES
- Senhor Presidente, nobre Deputado Júnior Verde, nos fez, na verdade,
vários questionamentos, e eu espero ter condições de responder a todos.
Se V. Ex.ª não estiver a contento nas minhas respostas, certamente está
aqui para concluirmos, ampliá-las. Se nós pegarmos, por exemplo, o
município de Afonso Cunha, que foi citado pelo nobre deputado, eu queria
dizer, por exemplo, que algumas ações nossas são bastante importantes e
simbólicas no município de Afonso Cunha. E talvez eu consiga
contextualizar todas as ações do sistema no próprio município de Afonso
Cunha. Por exemplo, hoje no município de Afonso Cunha nós temos a
assistência técnica continua. Ainda é a ideal? Não, ainda não é a ideal, mas
nós estamos trabalhando fortemente - e aqui com a presença do presidente
Júlio - para dar condições para que a gente possa atender ao maior número
de famílias no município de Afonso Cunha. Afonso Cunha, por exemplo,
recebeu os kits de irrigação, mostrando - a gente vai entregar agora, esta
prestes a fazer a entrega - mostrando que as nossas ações são globais. A
partir do momento que acontece os requerimentos e as solicitações e que
nós temos condições e disponibilidade, nós fazemos a questão de levar a
política pública para a comunidade. Afonso Cunha, também está incluído
no Programa Água Doce. Nós temos um núcleo estadual do Programa
Água Doce. Se V. Ex.ª achar pertinente, nós fazemos questão de V. Exa.
participar de uma reunião junto ao núcleo estadual e discutir, conversar e
ver as ações que serão pertinentes ao Programa Água Doce, que vai fazer
com que esses poços que foram perfurados possam ter os dessalinizadores.
Além disso também, vai ser comtemplada com as cisternas segunda água,
que é mais uma oportunidade, Deputado Júnior Verde, de ajudar a
comunidade a ampliar a sua produção, porque, além disso, além de ter a
cisterna de 25 mil litros, ela terá uma unidade produtiva ao lado. Ao mesmo
tempo também estamos ajudando o município de Afonso Cunha na questão
das comercializações. Outra coisa sobre o que V. Ex.ª colocou em relação
aos convênios, como é que é feito os convênios. A partir de 2016, quando
começou a vigorar a Lei 13.019, que estabelece que a partir de então, só
através de convênios nós poderemos fazer juntos às associações e
cooperativas, através de editais de chamadas públicas, desculpem, a partir
daí nossas ações foram voltadas sempre para editais. Os nossos editais
são públicos, são divulgados em diários, são divulgados em jornais, no site.
Por exemplo, V. Ex.ª citou a questão dos poços. Houve um edital dos
poços que o Governo do Estado colocou três Secretarias para coordenar,
para receber a demanda dos municípios. Esse prazo encerrou, está sob a
coordenação do Secretário Marcelo Tavares. Ele está concluindo as
demandas dos municípios, e tenho absoluta certeza que nos próximos dias
sairá o resultado. E como acontece também, infelizmente, V. Ex.ª sabe que
alguns prefeitos ou equipes de prefeito não conseguem acompanhar as
políticas públicas e encaminhar requerimentos, encaminhar solicitações e
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os projetos. Por exemplo, estava fechando ontem a totalização dos
municípios que foram contemplados, que deram entrada ao pedido de
poços, e sei que todos precisam, mas somente 160 entraram com a
solicitação. Ou seja, 57 ficaram de fora, não apresentaram a proposta na
chamada pública. Outra coisa também importante, por exemplo, o Programa
de Aquisição de Alimentos. O município de Afonso Cunha tem mais de R$
100 mil. Eu não sei se na próxima segunda-feira, dia 29, o município já vai
ser contemplado com a primeira etapa. Eu não sei se já vai estar na primeira
etapa, mas tem mais de R$ 100 mil destinados para 16 agricultores que vão
poder entregar os seus produtos no Programa de Aquisição de Alimentos.
Então em relação aos editais, Deputado, V. Ex.ª pode ficar despreocupado,
porque a gente sempre faz uma explanação. Nós colocamos, nós divulgamos
e atendemos um requisito dentro do edital para contemplar as comunidades.
V. Ex.ª falou em relação aos cajucultores. No caso, acho que de Timon, eles
fizeram participaram de uma chamada pública de água e indústria e a partir
dessa chamada pública, há uma seleção dos projetos e, por incrível que
pareça, como eu falei pra V. Exa. pela deficiência que as entidades têm
ainda que conseguiram avançar pela falta de apoio técnico das prefeituras,
somente nesse caso dessa chamada pública foram contemplados esses
cajucultores de município de Timon, porém nós temos outras chamadas
públicas em andamento nós temos uma chamada pública ao BNDES da
ordem ai de seis milhões reais,  se eu não me engano, que muitas entidades
participaram e tentaram fazer, levaram seus projetos, se eu não me engano,
se não me falha a memória,  46 apresentaram, mas somente nove estão na
iminência de serem contemplados, como é que é contemplado isso V. Exa.
pode ficar despreocupado que, por exemplo, nós recebemos uma equipe
do BNDES,  do Rio de Janeiro, que vem porque são um recurso metade do
estado metade do BNDES,  eles vêm para fazer avaliação dos projetos, a
validação e, a partir daí, a divulgação dos resultados. Em relação ao salangor
que V. Exa. colocou também com a mesma da ideia de V. Exa. em relação a
falar sobre essas políticas que foram implantadas no Maranhão e aí, por
exemplo, nós temos 502 agroindústrias que foram abandonadas, construídas,
estão paradas esse é dos grandes desafios nosso, fazer com que o
associativismo, o cooperativismo possam ser fortalecidos para que as
entidades, as cooperativas, as associações possam ter capacidade técnica,
o apoio técnico necessário para poderem assim  conseguirem pleitear e
conseguirem os recursos necessários para desenvolver as suas
agroindústrias, Salangô nós entramos fortemente, há uma coordenação no
Salangô, é feita pela SAGRIMA, mesmo assim, por se tratar de agricultores
familiares do sistema SAF participa ativamente das ações, através do
ITERMA, seu órgão de terra, que fez, diga-se de passagem, um belíssimo
trabalho de regularização de todos assentados da região do Salangô. A
próxima etapa de Salangô é exatamente essa, é fazer com que os que estão
lá de fato, se eu não me engano foram 102 que foram credenciados, mas só
passaram... Isso, 109, né? 109 e só passaram 60 e poucos agricultores, ou
seja, há muitos agricultores que não têm condições de ter aquele lote e esse
foi um trabalho fortíssimo feito pelo ITERMA sob a coordenação de
Dona Margareth e se V. EXª necessitar, certamente, nós sentaremos para
lhe mostrar como estão os avanços em Salangô. Em contrapartida a isso,
aqueles agricultores que já estão trabalhando, que estão fazendo a sua
produção lá, nós iremos trabalhar junto com a SAGRIMA, na assistência
técnica, que está aqui o Presidente Júlio, e também na liberação de kits de
irrigação para aqueles agricultores poderem fazer assim a sua atuação. Em
relação a... V. Exª coloca, de que vereador ou de que prefeito que possam
vir e que são, digamos assim, atendidos, um prefeito atendido, ou um
vereador atendido, ou outro atendido, nossa Secretaria, nós recebemos
prefeitos, recebemos vereadores, recebemos muitos presidentes de
sindicatos, muitos secretários de agricultura, porque esse é um momento
novo da agricultura familiar no Estado e a gente recebe porque a demanda
tem aumentado muito devido as divulgações das ações que antes não
existiam e hoje por existir essas ações, nós fazemos questões de atender
todas as pessoas e temos o maior cuidado sempre de, ao levar uma ação a
um município, sempre que a gente for levar uma ação a um município,
sempre que a gente for levar uma ação a um município, informar a liderança
política, informar no caso ao prefeito, a vereadores, secretários, aos
movimentos sociais, porque eu acho que a participação é coletiva, então
nós fazemos uma ação, digamos assim, não de maneira bem discreta e de
modo que a gente não possa levar o nosso nome como, politicamente, a

gente leva as ações do governo é essa a determinação do Governador, é
assim que nós atuamos, sempre levando as ações em nome do Governo do
Estado para que a comunidade seja beneficiada, tanto que as nossas políticas
são bem pulverizadas, o senhor viu na nossa apresentação, V. Exa. viu a
nossa apresentação que as políticas nossas são bem pulverizadas em
todas as regiões do nosso Estado, em municípios que a gente tenha algum
grau de amizade e em municípios que nós não temos nenhum grau de
amizade, mas as políticas públicas são destinadas de alguma maneira geral
para todos os municípios do Estado, especificamente, como eu falei para
V. Exa., o município de Afonso Cunha está dentro dos nossas metas de
atendimento por ser um município do Mais IDH e também porque ações
específicas. Por exemplo, um dos momentos mais exitosos, um dos
exemplos mais exitosos do programa Mais IDH é no município de Afonso
Cunha onde um agricultor conseguiu ter uma grande produção de melancia
mostrando que a assistência técnica, o fomento que nós investimos naquele
agricultor façam com que eles possam se Deus quiser sair da situação de
extrema pobreza ou de pobreza. Espero que tenha complementado todas
as suas indagações e qualquer outra indagação que V. Exa. tiver eu estou
aqui para prestar esclarecimento. Obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Júnior Verde, V. Exa. tem 03 minutos
para, se desejar, fazer alguma réplica que pode fazer daí mesmo da sua
bancada ou da tribuna.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Presidente, só
para enfatizar nossa preocupação com relação a esses investimentos. O
nobre secretário acabou de fazer a explanação, respondendo ao nosso
questionamento, por exemplo, a agroindústria do edital, a única que foi
contemplada por conta de atender aos critérios técnicos, seria esse o motivo
de apenas agroindústria ser contemplada e nesse sentido aí vem essa
preocupação, o quanto que é importante um momento como esse porque
isso já demonstra que o governo precisa realmente desenvolver alguma
iniciativa de fortalecer as entidades, o cooperativismo para que haja realmente
as condicionantes para que eles possam participar de um edital e assim
serem contemplados, porque, como expressou V. Exa., nós temos muitas
agroindústrias paradas e eu tenho andado o Maranhão e isso é visível em
vários povoados, em vários municípios maranhenses. Com relação também,
eu citei o município de Afonso Cunha e citei o Município de São Mateus,
só para poder dar um parâmetro de exemplo, mas que na verdade a gente
sabe que foram apenas exemplos para uma conjuntura maior. Esses exemplos
dados, por exemplo, eu recentemente estive no Município de Afonso
Cunha, quando a gente entra no município, você vê ali a pobreza logo na
entrada, tanto do lado direito como o lado esquerdo. Recentemente o
governo entregou uma MA, deu acesso ao município, através do município
de Coelho Neto, da MA que está ligada ao município de Coelho Neto,
pavimentando o acesso até o município de Afonso Cunho e nesse sentido,
quando a estrada foi pavimentada, aí foi mais visível ainda as desigualdades
e por isso a nossa preocupação, porque quando a gente anda no município
que apresenta situações tão sérias, tão necessárias para investimentos,
vem a nossa preocupação e V.Exa. acabou de destacar, que é um ponto
fundamental a assistência técnica, a questão da AGERP, dessa parceria
que a SAF tem e a gente teve uma oportunidade de visitar e sei das
dificuldades que passa a AGERP com relação a pessoal, a veículos, a
capacidade de poder atender realmente estas demandas e seria o caso, se a
Secretaria já pensa em, por exemplo, em abrir um edital para justamente
buscar técnicos capacitados para justamente para poder desenvolver a
assistência técnica nesses municípios, eu acho que é uma necessidade que
a gente percebe que tem que se fazer evidente, foi dado um exemplo na
questão do produtor que pelo investimento que foi feito pelo Estado
conseguiu ter uma alta produtividade porque teve assistência técnica e
quando não há assistência técnica infelizmente não há o desenvolvimento
da agricultura e é o caso, e aqui eu cito e enfatizo também, o Salangô como
outros municípios por todo o Estado. Mas, por ora também, me sinto
contemplado com a resposta de V.Exa. e se tiver mais perguntas Senhor
Presidente eu o farei após os questionamentos também dos colegas, para
abrir espaço para os colegas também questionarem. Obrigado.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

OTHELINO NETO – Secretário, deseja fazer algum comentário sobre a
réplica do Deputado Júnior Verde ou senão vou passar adiante para
inscrições.

O SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO ADELMO SOARES
- Eu quero só fazer uma retificação V. Exa. em relação a Salangô que eu
recebi os dados aqui são 309 foram inscritos, 212 selecionados, 107 já
foram instalados e aptos a iniciar o trabalho, lá em Salangô. Era só isso que
eu queria colocar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Concedo a palavra ao Deputado Edilázio Júnior
para fazer as suas considerações, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Bom dia, boa
tarde já. Presidente Othelino, Secretário da Secretaria de Agricultura Familiar,
senhor Adelmo. Na verdade hoje aqui nós tivemos uma grande rasgação de
seda, acho que vai ser assim até o final. Vossa Excelência foi muito feliz
quando conseguiu adiar essa convocação que até aquele momento não era
nós Oposição, aqui eu, Deputado Adriano, Deputado Sousa Neto,
Deputada Andréa que tinha tanta vontade que V. Ex.ª viesse até aqui a esta
Casa. Eu mesmo fui procurado para que pudesse fazer essa convocação e
disse que não teria nenhum motivo para convocá-lo, uma vez que eu nunca
me senti ameaçado, a minha eleição, a minha candidatura com a pré-
candidatura de Vossa Excelência e naquele momento aqui a base governista
estava com muito sangue, muita vontade de querer emparedá-lo, mas com
o passar do tempo e a gente sabe como o Governo trabalha, V. Ex.ª tem que
ser destacado é muito bem quisto, muito querido pelo Governador Flávio
Dino, pelo Presidente Humberto Coutinho e conseguiram amenizar e acalmar
todo esse momento que estava passando aqui quando foi aprovada a sua
convocação. Mas há de se destacar também Secretário, como V. Ex.ª falou
agora há pouco, que não há discriminação com relação a cor, com relação à
crença partidária, lado político, mas há assim, eu pelo menos vejo vários
colegas aqui sendo agraciados aqui com tratores para as suas bases, com
kits de irrigação e sei que não tenho vez, porque o Governador Flávio Dino
é um governo de mentira, o Governador falta com a verdade de forma
costumeira, a começar quando ele disse aqui que secretário não seria
candidato a deputado, isso aqui ele falou aqui nesta Casa e falou para
vários colegas aqui e todos sabem disso e hoje o uso da força política com
relação a vocês secretários que são pré-candidatos é exorbitante e notório
e ninguém há o que se falar, o próprio, ontem ainda o secretário Clayton
Noleto era asfalto para todo lado nas bases, até então ele pré-candidato a
deputado federal, o próprio secretário Marcio Jerry patrocinando em
banner carnaval Maranhão afora, o secretário Duarte Júnior trazendo aqui
à capital diretores dos Vivas Maranhão afora também pedindo apoio para
sua candidatura a deputado estadual e assim são vários secretários usando
o poderio de fogo de suas secretarias, tendo uma vantagem muito grande
em cima dos demais deputados que aqui estão que são governistas, uma
vez que votam pelo aumento de impostos para os mais necessitados,
votam contra os professores e vocês secretários não têm desgaste nenhum
e ainda assim conseguem fazer uma grande política com seus convênios,
com obras, enquanto aqui os deputados governistas sequer conseguem
liberar suas emendas que são aprovadas, que são publicadas no Diário do
Estado e têm que ficar se humilhando em portas de secretarias para que
seja cumprido aquilo que o orçamento diz e que não conseguem pagar. E
que sirva de exemplo secretário, a V. Exa., eu acredito muito na sua eleição
de deputado estadual, entre todos os secretários que são pré-candidatos
que nós conversamos aqui na Assembleia, o senhor é político, sua esposa
é política, nós aqui estamos numa Casa de políticos e conversamos
diariamente sobre política. E, pra concluir, Senhor Presidente, e o que nós
ouvimos que para Câmara Federal uma vaga certa é do Secretário Márcio
Jerry e pra Assembleia Legislativa uma vaga certa é a de Vossa Excelência.
Mas o que nós pedimos é que sirva de exemplo também a Vossa Excelência,
salvo engano, Vossa Excelência pode até esclarecer se eu estiver equivocado
que eu acompanhei apenas pela imprensa, que a sua esposa foi eleita
vereadora e muito bem votada em Caxias e teve o mandato cassado pelo
abuso do Poder político, com um carro alugado da Secretaria de Indústria

e Comércio sendo usado em sua campanha da Locadora Manhattan e que
isso sirva de exemplo não só pra Vossa Excelência, mas também para os
outros Secretários, que aja de uma forma mais tranquila, que possa fazer
sua pré-campanha com os pés no chão e não usando e abusando do poderio
de fogo do Governo do Estado que ele está dando pra vocês e vem
maltratando aqui os deputados base governista. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Secretário Vossa Excelência tem cinco minutos para
responder.

O SENHOR SECRETÁRIO ADELMO SOARES - Eu queria
apenas fazer uma colocação, nobre Deputado Edilázio, dizer que Vossa
Excelência quando coloca que a pré-candidatura e eu não vim aqui falar de
candidatura, eu vim falar das ações do Sistema SAF e quero reiterar essa
minha colocação de que a gente veio aqui falar sobre as nossas ações.
Evidentemente que o trabalho foi e eleição só para o ano que vem que a
gente vai tratar das eleições, mas com todo o respeito a Vossa Excelência
em relação ao processo de minha esposa, nós temos absoluta convicção e
tranquilidade. Este não é o tema pertinente a este momento, e apenas para
dizer que quando a gente trabalha com a verdade a gente sempre anda de
cabeça erguida e assim vamos continuar andando. Era só isso, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Senhor
Presidente, não tem a réplica, não?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Tem, deputado Edilázio, V. Exa. tem três minutos.
Quero só lembrar que pelo Regimento nós devemos nos ater ao tema,
objeto da convocação. V. Exa tem três minutos, deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Na verdade,
Senhor Presidente, é obrigação do Secretário de Estado vir a esta Casa
quando convocado e o Secretário Adelmo foi uma exceção em conseguir ser
convocado de forma unânime pela insatisfação da base governista, não era
da base de oposição. E quando V. Exa foi convocado não foi pela ação que
V. Exa vem desenvolvendo à frente da Secretaria, foi pelo uso político que
vinha sendo feito e que tem causado uma grande ciumeira entre os deputados
da base governista. A verdade é essa. Uma vez que secretário, V. Exa. é
Secretário de Agricultura Familiar, salvo engano, estava entregando
ambulância de emenda, isso o deputado que deveria ter falado sobre isso,
porque não é do meu interesse, mas era uma emenda de um parlamentar e
V. Exa que entregou a ambulância e criou todo um desconforto, da mesma
forma em outro município, enfim. V. Exa foi convocado não por ações de
sua Secretaria, V. Exa foi convocado a esta Casa por ações político-
partidárias de pré-campanha de deputado estadual. A motivação de sua
convocação foi essa. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Concedo a palavra ao deputado Raimundo Cutrim,
V. Exa. tem cinco minutos e pode falar da sua bancada ou da tribuna.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM - Senhor
Presidente, senhores deputados, imprensa e as pessoas que nos assistem.
Queria aqui cumprimentar o Adelmo, Secretário. Eu assisti atentamente a
sua explanação e muitas vezes aqui os deputados não têm conhecimento
da ação do governo. Porque, primeiro, que a maioria dos secretários não
atende telefone, é uma dificuldade muito grande e muitas vezes a gente
quer uma informação e não consegue, é muito difícil. Já falei isso, inclusive
para o governador, da dificuldade que se tem de ter contato com os
secretários, através do telefone. Mas ouvi atentamente a sua explanação, e
a gente aqui muitas vezes não tem conhecimento das ações do governo,
porque não temos a informação, mas eu queria dar como sugestão, inclusive
estou entrando com um projeto, e aqui no nosso Regimento Interno do
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legislativo, para que seja obrigatório a cada 90 dias ou 06 meses, os
secretários, todos de modo geral, venham até a Assembleia fazer a exposição
do motivos da sua ação de trabalho na sua pasta. Como eu disse, os
deputados, quase todos ou todos não têm conhecimento do trabalho do
governo e seria importante, pois tem algumas coisas que eu não sabia. E
também como sugestão, na distribuição das sementes agora foi entregue
para o prefeito tal, de alguns municípios, a parte contrária não recebeu, os
agricultores que votaram contra aquele prefeito não receberam as sementes.
Então eu sugeria que quando da distribuição não fosse vinculada a política
partidária, mas que fosse uma ação de governo entregar as sementes para
os próprios agricultores e não por meio de prefeituras A, B ou C porque
não está dando certo. Como a entrega também de tratores através de
deputado A, B ou C ou de prefeitura A, B ou C, uma ação de governo,
vamos entregar para a associação ou para a prefeitura, mas não porque o
deputado A pediu. Porque senão, ‘ah, o deputado Cutrim fez uma indicação’,
ou então chega, ‘ah, o deputado levou o trator’, isso não, mas uma ação de
governo. O deputado pede, nós todos pedimos, mas quando dessas entregas
sugerimos que fosse uma ação do governo e não de deputado A, B ou C,
que é uma ação de governo para atender a população. Porque o Governo
do Estado não é Governo de Município, ele ganhou eleição e é como
prefeito, ele é prefeito do município e o Governo do Estado. Então a partir
do momento que trabalhamos na entrega desses trabalhos e desses projetos
essenciais, principalmente para aquelas pessoas mais humildes, então tem
que ser por meio de uma ação de governo e não de políticas partidárias.
Embora nós sejamos políticos, fui secretário quase 12 anos, mas nunca
confundi política partidária com ação de polícia. Eu sempre digo que
polícia com política não dá certo, ela tem que entrar de lados opostos. Na
hora que você vincula política partidária com a polícia não dá certo. Nunca
deu certo no mundo e com certeza não dá no Maranhão. Ou você trabalha
de maneira técnica, profissional ou não dá certo. Então é só essa sugestão,
gostei muito da sua explanação, que eu não tinha conhecimento. E essa
sugestão da entrega de sementes e de equipamentos agrícolas, que fossem
entregues de maneira técnica, de uma ação do governo e não de político A,
B ou C, ou prefeito. Essa é a nossa sugestão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Secretário com a palavra.

O SENHOR SECRETÁRIO ADELMO SOARES – Eu só
agradeço as palavras de V. Ex.ª e me sinto contemplado também com a fala.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Vinícius Louro, V. Ex.ª tem 05 minutos.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Senhor
Presidente Deputado Othelino, Secretário Adelmo, da Secretaria de
Agricultura Familiar. Eu até, Senhor Presidente, se pudesse, eu queria só
fazer algumas perguntas e o próprio Secretário poderia ficar a vontade logo
no término. Porque, por exemplo, V. Ex.ª falou que vai ser entregue agora,
no município de Pedreiras, caminhões e equipamentos para a agricultura
familiar e aqui como já foi explanado, até agora na sua explanação e como
foi colocado aqui até pelo Deputado Cutrim, é muito importante essa
explanação dos Secretários aqui na Assembleia Legislativa, de 90 dias, 06
meses, até para tomarmos conhecimento dos atos das Secretarias. Porque
V. Ex.ª comentou, por exemplo, que quando chega a determinada região se
avisa o prefeito, vereadores, sindicatos, acho que só está faltando um
nessa lista aí, o deputado, porque nós realmente aprovamos aqui, como o
senhor mesmo colocou, e dentro dessa dinâmica a gente como
representantes de uma região, eu que sou ali dos municípios de Pedreiras,
Trizidela do Vale, Lima Campos, São Bernardo, enfim, todas aquelas
cidades, a gente pode acompanhar a entrega de sementes, acompanhar
tudo, mas como V.Exa colocou, todos são avisados, o prefeito, o vereador,
o sindicato, menos o deputado. Isso aí eu posso lhe dizer como experiência
própria, porque eu nunca fui avisado, pelo menos da Secretaria de
Agricultura, de nenhum ato do governo ou da própria Secretaria no
município ou na região do Médio Mearim. E queria também, dentro dessa
questão dos atos da Secretaria que vai ter na região do Médio Mearim
agora, em curto prazo, também nós estivemos com o ITERMA junto com
Mauro Jorge, no ano passado, para se tratar da questão dos títulos de terra

daquele município e fiquei assim meio preocupado porque vi que no
município aqui de São Luís saiu tanto título de terra e em outras regiões,
mas naquela região, principalmente no município de Trizidela do Vale não
tivemos nenhum posicionamento, nenhuma resposta do ITERMA tratando
sobre o título de terra daquelas pessoas, que também são pessoas
maranhenses, pessoas que precisam do auxílio e do apoio do Estado. E
dentro da cadeia também, que foi colocado e explanado, cadeia produtiva
do coco-babaçu, que se trata de duas cidades da região do Médio Mearim
como Lago do Junco e Lago dos Rodrigues, nós somos proprietários de
uma indústria de óleo vegetal, que é a IOVESA, no município de Pedreiras,
trabalhamos diretamente com as quebradeiras de coco e com os produtores
de coco-babaçu e a gente queria também ser incluídos nesses programas do
governo do Estado que beneficiam as quebradeiras de coco. Haja vista que
eu não quero que me interpretem de forma errada, mas o que só estou
pedindo é que nós como representantes do povo da região do Médio
Mearim, que faz parte da base do Governo Flávio Dino, mas a gente fica
um pouco distante realmente das ações das Secretarias. E aqui como o
tema é a Secretaria de Agricultura Familiar, eu estou colocando aqui trazendo
essa questão para V. Exa. E também comungo com o mesmo pensamento
do Deputado Cutrim quando se, um exemplo, essas patrulhas mecanizadas
viessem a fazer entregas nos municípios, que envolva o Sindicato dos
trabalhadores rurais. Porque às vezes coincide de alguns municípios terem
o prefeito aliado com o sindicato, mas também coincide do prefeito não ter
o Sindicato como aliado, mas como é governamental acho que tem que
envolver tanto o Sindicato, que o próprio nome já diz Sindicato dos
Agricultores Rurais, como o município. E também tem que se levantar o
tema que muitos desses Sindicatos que mexem diretamente com os
agricultores não têm, Deputado Marco Aurélio, de forma alguma acesso a
essas máquinas. Então se torna mais um programa, se levar dessa forma,
um programa partidário. Acredito que não é essa a bandeira do nosso
Governador Flávio Dino, não é esse o posicionamento do Governador
Flávio Dino. Então, por enquanto, são essas as minhas palavras, Senhor
Presidente, quero aqui também parabenizar a explanação do Secretário
Adelmo. Dizer que é muito importante, vou até provocar aqui agora as
comissões, só para concluir Senhor Presidente, que a gente possa vir aqui
fazer um dia, nessa questão enquanto não aprova essa lei do Deputado
Cutrim, mas que os Secretários possam vir, por meio das comissões,
explanar o trabalho, isso é muito bom tanto para os deputados da base
como para os deputados aí que vivem de forma independente. Eram essas
as minhas palavras e muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Secretário, V. Exª tem três minutos para responder,
se assim desejar.

O SENHOR SECRETÁRIO ADELMO SOARES – Vou fazer
uma resposta ao Deputado Vinícius. Nós temos ações na região do Médio
Mearim, que V. Exª citou agora, uma cadeia de feijão. Inclusive queremos
informá-lo que o fomento para os agricultores da cadeia do feijão foi
liberado ontem, então é uma conquista muito importante. Nós
encaminhamos para lá as batedeiras, se não me engano, se não estiver aqui
a minha memória me falhando, são 16 municípios que foram beneficiados
com as batedeiras. A equipe do ITERMA está fazendo um trabalho na
região e digo a V. Exª que o ITERMA está fazendo agora uma licitação para
a contratação de uma empresa para fazer o georreferenciamento nas regiões
e há uma determinação do governador para que os municípios que foram
contemplados pelo SEPAB, no Programa Mais Produção, eles tenham
uma atenção especial em relação ao georreferenciamento. Até porque como
é um agricultor diferenciado ele precisa ter o acesso ao crédito e para ter
acesso ao crédito é necessário que ele tenha a regularização da sua terra.
Então são ações voltadas para a região, assim como o extrativismo. E vou
solicitar, e aqui quero fazer uma saudação aos dois secretários-adjuntos
que estão comigo aqui, inclusive um é da própria região, que é o companheiro
Chico Sales que está aqui nos ouvindo e a companheira Luciene, e que
vamos solicitar uma reunião para explanar a V. Exa quais são as ações do
extrativismo na questão do babaçu, na região do Médio Mearim, que foi
citado por V. Exa e apresentado aqui por nós como uma ação prioritária no
Governo Flávio Dino. E de modo que acho que tenho contemplado V. Exa
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com as informações que V. Exa solicitou e me coloco à disposição para
qualquer esclarecimento posterior.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Senhor Presidente,
questão de ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE - Só para fazer
esclarecimento, que ainda há pouco ouvi uma explanação pertinente à
questão da ambulância, que foi um fato noticiado inclusive em blogs pelo
Estado do Maranhão, no município de Duque Bacelar. Estive inclusive
participando da inauguração de uma Praça, a Praça Nossa Senhora de
Fátima, inclusive teve a participação do Secretário representando o
Governador naquele ato, e o prefeito Jorge fez questão de esclarecer esse
fato naquele momento, naquele ato. E o fato foi devidamente esclarecido.
Porque como disse a V. Exa e ao povo do Estado do Maranhão, nós temos
dificuldade até de receber nossas emendas, mas não por isso temos deixado
de apoiar as ações do governo, que são boas para o Estado. Por exemplo,
aquela que não deixou que o Maranhão se tornasse um outro Rio de
Janeiro, pela responsabilidade que esta Casa teve na condução em aprovar
uma política importante, só para poder citar. Então esse fato foi esclarecido
pelo prefeito Jorge na ocasião, foi uma ambulância que colocamos para o
município por emenda parlamentar e que em um ato de entrega de sementes
com a participação do Secretário teve outra conotação, mas que isso foi
devidamente esclarecido pelo prefeito e, claro, isso nós damos como ponto
já superado. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, eu acho que eu tenho direito a tréplica.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – É verdade, deputado Vinícius, V. Exa. tem 3 minutos,
desculpe eu havia esquecido.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Obrigado,
Deputado Othelino, V. Exa. como sempre muito atencioso com esse
Parlamento. Secretário Adelmo o Senhor tem como me colocar aqui, já que
o ano passado eu fui presidente da Comissão de Orçamento desta Casa,
me precisar o que já foi gasto, vamos dizer nesses anos de governo e o
senhor à frente da Secretaria de Agricultura e também o senhor poderia me
dizer o que se tem pra se gastar, como por exemplo, o senhor me colocou
muitos projetos aí que vão ser vigorados dentro do Estado do Maranhão.
Só esta a minha pergunta.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – V. Exa. tem 3 minutos para responder.

O SENHOR SECRETÁRIO ADELMO SOARES – Nobre
Deputado Vinícius, com precisão exata eu não posso lhe informar aqui, eu
posso lhe dizer das ações dos convênios que nós temos em nível federal. O
convênio do Água Doce são 9 milhões de reais, o convenio do programa
Cisternas, são 40 milhões de reais, o convênio do FIDA caso seja aprovado
no Senado é de 36 milhões de dólares. São essas ações. O recurso que nós
utilizamos, as cadeias produtivas são 11 milhões, os recursos que nós
utilizamos são basicamente vindos, oriundos de convênios federais. A
fonte do Tesouro Estadual é muito curta, muito pequena, é mais para
custeio das ações nossas e a fonte que mais investe no caso da agricultura
familiar são vindos do FUMACOP, mas são todos por meio de projetos
que a gente tem por meio de projetos apresentados à SEPLAN, mas se V.
Exa. achar interessante eu posso encaminhar para V. Exa. todo o nosso
orçamento, nossos gastos, nossa liquidação de orçamento para que V. Exa.
tenha conhecimento dos recursos que nós estamos utilizando.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Wellington do Curso, V. Exa. tem cinco
minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLIGNTON DO CURSO –
Senhor Presidente, demais membros da Mesa, secretário Adelmo,
deputados que ainda se encontram presentes, galeria, amigos e familiares
do secretário Adelmo, internautas e telespectadores que nos acompanham
através da TV Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Serei breve,
tentarei ser breve e vou direto ao ponto. O requerimento do Deputado
Júnior Verde, eu separei em três partes: parte 1, que faz referência a
prestar esclarecimentos a esta Casa a par dos documentos sobre as ações
desenvolvidas pela SAF, desde o fornecimento de assistência técnica,
entrega kits a prefeituras e entidades. É o ponto 1, é a parte 1 que V. Exa.
fez durante os 30 minutos de pronunciamento. Mas o requerimento ainda
toca em dois outros tópicos que eu separei em parte 2 e parte 3. Parte 2,
que a presente convocação torna-se oportuna diante de relatos de promoção
pessoal por parte do secretário. Em momento algum, durante seus 30
primeiros minutos ou durante sua apresentação, V. Exa. fez uma referência
ao tema e o 3, bem como entrega de ambulância ao município de Duque
Bacelar, oriundo de emendas deste parlamentar, no caso o Deputado Júnior
Verde. Faço esclarecimentos sobre os três tópicos. Primeiro, Deputado
Júnior Verde, que é da base do Governo Flávio Dino, fez a solicitação com
apoio dos demais deputados da base, Deputado Fábio Macedo que não se
encontra presente, mas feito pela pela base do governo. A Oposição não
fez objeção nenhuma e nem tinha interesse e aguardava os esclarecimentos
na manhã de hoje e deixa a desejar, principalmente pelas alegações iniciais
do Deputado Júnior Verde, inclusive o pronunciamento do Deputado
Júnior Verde, o Deputado Júnior Verde faz menção que é uma total falta de
respeito já não bastasse estar fazendo política com as sementes do governo
e equipamentos e etc. Além disso, continua o Deputado Júnior Verde,
Adelmo Soares é candidato a Deputado, sua conduta fere os princípios da
moralidade. Farei as perguntas a V. Ex.ª, a partir de agora, e antes que V.
Ex.ª, durante a resposta, possa justificar que não tenha a ver com o tema,
vou me ater à parte dois: a presente convocação torna-se oportuna diante
de relatos de promoção pessoal por parte do Secretário Adelmo. Primeira
pergunta: V. Ex.ª é candidato a Deputado Estadual em 2018? Vossa
Excelência já falou que não é o tema. Vai falar de eleições só ano que vem,
mas eu quero mais uma vez me ater ao requerimento do Deputado Júnior
Verde. A presente convocação torna-se oportuna diante dos relatos de
promoção pessoal por parte do Senhor Secretário. Refaço a pergunta: V.
Ex.ª é candidato a Deputado Estadual, em 2018? Não que não tenho nada
a ver com isso e V. Ex.ª tem legitimidade como todo e qualquer cidadão,
acima de 18 anos, pode votar e ser votado. Não me causa constrangimento
e nenhum problema, mas é com relação ao Requerimento solicitado pelo
Deputado Júnior Verde. Segundo: que V. Ex. teria utilizado ou estaria
utilizando a Secretaria para apoio político e promoção pessoal e recebemos
alguns relatos, algumas denúncias no decorrer dos últimos 15 dias de
quando se tratava da sua convocação, do seu convite para vir à Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e aí eu queria só, além da pergunta 1,
que V. Exa. só colocasse, por gentileza, é até meio constrangedor, mas para
fim de esclarecimento, com a relação a liberação de alguns veículos, de
motos como no caso um Ford Ka teria sido liberado para AGERP, no
Município de Aldeias Altas, onde seu irmão é secretário, se não for, me
desculpe, faça a correção e de outros veículos também para a cidade de
Mirador como moto, Anajatuba e outras cidades foram feitas com fins
eleitorais. 3. Na SAF estão todos os serviços do candidato, senhor Adelmo,
inclusive uma denúncia que recebemos pelo e-mail que um funcionário de
nome Osvaldo Albuquerque tem uma empresa que elabora projetos que
cobra dos agricultores a realização desses serviços e quando não, faz de
permuta de apoio a V. Exa. 4. V. Exa. disse que recebe políticos, vereadores
e prefeitos. E eu pergunto a V. Exa., resposta clara, só SIM ou NÃO. Se V.
Exa., em seus recebimentos de vereadores e prefeitos em algum momento,
em alguns deles, V.Exa. já pediu apoio para deputado nas eleições de 2018.
Recebemos algumas denúncias, eu precisava ouvir de V.Exa., de forma
clara, de forma tácita, se V.Exa., durante as reuniões, já solicitou a algum
prefeito ou vereador apoio para candidatura, em 2018. E, por último,
quinta e última, algumas reclamações também, como já foram evidenciadas
por alguns deputados na manhã de hoje, qual o critério da distribuição de
sementes e reclamação de que beneficia, principalmente os aliados do
Governo do Estado, dentre os 217 municípios. E para finalizar com relação
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ao item 1 do Requerimento, solicitar a V. Ex.ª para que se possa encaminhar
a esta Casa um relatório dos benefícios para os municípios envolvidos
Mais IDH e se V. Ex.ª também pode enviar para esta Casa todas ações e
relacionando outros municípios e quais as ações que foram desenvolvidas
em 2015, 2016, até 2017. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Secretário V. Ex.ª tem três minutos para responder.

O SENHOR SECRETÁRIO ADELMO SOARES - Eu vou
responder ao nobre Deputado Wellington colocando sobre as sementes. A
distribuição de sementes acontece nos 217 municípios indistintamente,
essa demanda vem a partir das Secretarias de Agricultura, dos Sindicatos e
esses Sindicatos passam a demanda para a AGERP, que encaminha à
SAGRIMA, que faz a aquisição das sementes. Posteriormente são
distribuídas no tempo adequado. Em relação à candidatura, a parte política,
eu gostaria que a gente não tratasse desse assunto, porque a gente tem um
posicionamento diferenciado em relação isso. Nós ouvimos agora o
Deputado Júnior Verde explicando sobre a questão da ambulância e
esclarecendo os fatos, estivemos lá juntos, conversamos juntos, levamos
ações ao município juntos, então não há uma necessidade, imagino eu, que
a gente possa ter se atrelar a esse assunto político nesse momento. E em
relação às ações de entrega de veículos aos municípios do Mais IDH é
determinação do Governador, sobretudo dos municípios que estão com
dificuldades de avançar nas políticas públicas em relação ao Mais IDH, a
gente fazer um apoio, um aporte ao apoio, sobretudo na logística. Em
relação ao município de Mirador, também nós estamos trabalhando, porque
Mirador é um dos municípios maiores do Estado do Maranhão com maior
área de extensão territorial e é por isso que nós estamos colocando o
veículo lá.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Wellington, V. Ex.ª tem três minutos
para tréplica, se desejar fazê-la.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGHTON DO CURSO –
Secretário, com todo o respeito a V. Ex.ª, mas tudo que foi evidenciado
inicialmente pelo Deputado Júnior Verde, que é o autor do Requerimento,
chamo atenção para algo grave que seria improbidade administrativa por
parte de V. Ex.ª, que é o secretário da pasta. E se por ventura esses erros
estavam acontecendo, V. Ex.ª possa se policiar para que não traga nenhum
tipo de prejuízo à conduta pública de V. Ex.ª, conduta de V. Ex.ª à frente da
Secretaria e que sejam realizadas políticas de Estado e não de Governo, que
possa contemplar todos os 217 municípios. E só ratificando o meu pedido,
que V. Ex.ª possa encaminhar a esta Casa um relatório dos municípios
envolvidos no Mais IDH e que V. Ex.ª também possa mandar as ações
desenvolvidas em todos os 217 municípios do Estado do Maranhão. Era
o que tinha para o momento, Senhor Presidente, muito obrigado. Parabéns
Secretário pela determinação em vir à Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Chamo agora o último inscrito, o Deputado Marco
Aurélio, que tem cinco minutos para fazer suas declarações e perguntas ao
secretário.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Senhor Presidente Deputado Othelino, secretário Adelmo Soares,
cumprimento também a presença aqui do Diretor da AGERP, Júlio, também
Dra. Margareth, do ITERMA, e todos os servidores do sistema SAF que
estão neste momento participando desta Sessão Especial. Secretário, esta
oportunidade V. Ex.ª foi convidado com o objeto em um requerimento que
a meu ver foi respondido, o próprio deputado que colocou o requerimento,
o autor do requerimento, num caso específico, disse que a situação já foi
por si só explicada, numa interpretação que ocorreu, disse que o próprio
deputado Júnior Verde, já se sentiu contemplado do ponto de vista de uma
explicação que foi dada no próprio município do ocorrido, de modo que
acaba que essa convocação de V. Ex.ª passa a ser uma oportunidade muito

importante para V. Ex.ª mostrar, não só para esta Casa, mas para o Estado
do Maranhão, neste Parlamento, que é um poder importante, as ações da
Secretaria de Agricultura Familiar, que não são poucas. A determinação do
Governador Flávio Dino em desenvolver a agricultura familiar, desenvolver
a produção, a partir do pequeno agricultor, a partir do trabalhador rural e
não somente na vertente do agronegócio. Essa mudança de concepção é
algo que tem fortalecido demais as comunidades mais carentes. O
Governador Flávio Dino sempre diz que acredita na força da produção e
na força da tecnologia, do preparo. E as parcerias que o Sistema SAF
conseguiu desenvolver ao longo desses dois anos e cinco meses, que no
caso a Secretaria foi instituída há um mês e pouco depois do mandato do
Governador Flávio Dino, porque nós só votamos em fevereiro, mas as
parcerias não só dentro do próprio sistema, mas integrando instituições
bancárias, instituições financeiras para fomentar o crédito, integrando o
SEBRAE com capacitação, isto é muito importante. O ápice desse trabalho,
Secretário, a meu ver, é exatamente a Agritec, ela mostra a grandeza de tudo
que é fomentado na rotina, porque uma Secretaria não pode ser só para
realizar eventos, mas o evento Agritec é uma consequência de todo o
trabalho que é construído numa cadeia e nos elos de produção de forma
muito consistente. De modo que eu consigo ver e parabenizar a ação, aí
quando eu digo não é de V. Ex.ª e sim de toda a equipe, porque ninguém
constrói um trabalho desta grandeza sozinho, é de toda uma equipe e da
firme determinação do Governador Flávio Dino, que não só deu um rumo,
mas deu todas as condições para que esse trabalho fosse implementado.
Dessa forma, a política de valorização do agricultor familiar rural, é algo
inédito no Maranhão. E esta Casa tem uma participação, que eu acho que
pode ser uma lição dessa sua presença hoje aqui nesta Casa, porque não sei
se V. Ex.ª já tinha utilizado os microfones da Assembleia, vai utilizar e com
fé em Deus vai ter uma oportunidade de contribuir aqui. E quando for
candidato, se for candidato, V. Ex.ª não será secretário, será ex-secretário,
às vezes as pessoas colocam com uma preocupação: ah, o secretário é
candidato. Não, se for candidato, ele já será ex-secretário, porque já terá
que se desincompatibilizar em abril do ano. O que não pode ocorrer em
nenhum momento tendo sido secretário é utilizar das ferramentas em
benefício pessoal, e fazer o trabalho de forma coletiva, de forma justa e de
forma indiscriminada. Então, dessa maneira, eu acredito que poderia ser
melhorado este relacionamento com a Assembleia Legislativa do Maranhão,
porque nós temos ajudado também, inúmeros projetos do Executivo que
foram criados exatamente na Secretaria de Agricultura Familiar, seja de
crédito, seja de incentivo, seja de empréstimo, do Fundo Internacional de
Desenvolvimento Agrícola, foram aprovados por esta Casa, mas nós não
tivemos a presença de V. Ex.ª aqui para dialogar, para explicar as ações, os
eixos. Então eu acho que se é uma lição daqui, é melhorar o relacionamento
com esta Casa, é preciso melhorar, para que a gente não vote apenas vindo
de um relacionamento com a Casa Civil, mas vindo quando for um projeto
de interesse da própria Secretaria de Agricultura Familiar, que tenha essa
participação explicando para todos os parlamentares a importância deste
projeto e tirando dúvidas também. Eu quero reforçar o trabalho que é
desenvolvido no fortalecimento dos municípios mais carentes, que é do
resgate que o Mais IDH desenvolve, sobretudo com o trabalho de fomento
à agricultura familiar, à produção, à independência das pessoas, é algo
grandioso. De modo que eu reitero os préstimos a toda equipe do sistema
da agricultura familiar, dizer que esta Casa será parceira, se em algum
momento houve alguma falha de relacionamento e esta falha de
relacionamento trouxe alguma impressão, que seja corrigido com o próprio
relacionamento. Aí então eu deixo essas minhas palavras e eu acho que já
é hora da gente procurar comer uma galinha caipira vinda possivelmente de
um quintal produtivo, da produção dos tantos municípios que temos no
Maranhão. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Levi, V. Ex.ª tem cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES - Senhor
Presidente, membros da Mesa, Senhoras e Senhores Deputados, tribuna,
galeria, imprensa. Eu gostaria, primeiro, Secretário Adelmo, agradecer ao
ilustre Deputado Júnior Verde pelo Requerimento de convocação do ilustre
Secretário, que entendi ser extremamente proveitoso, porque a grande
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maioria dos nossos deputados como representantes do povo não tinha a
dimensão, a grandiosidade do que representa para os mais excluídos esta
Secretaria, porque como V. Ex.ª falou, recentemente, o espaço temporário,
nem Secretaria de Agricultura esse Estado tinha, que é um Estado
eminentemente agrícola e a vergonha pela qual vínhamos passando. Portanto
é muito pertinente as políticas públicas que o Governador do Estado do
Maranhão está dando. E eu quero é só parabenizar o Governador por esta
visão de agricultura, por esta visão de ter criado sua Secretaria, a Secretaria
de Agricultura Familiar, com recursos, com programas o mais diversos
possível, inclusive com apoio de tecnologia de diversas formas, porque a
minha região é uma das que tem o maior número de técnicos. E hoje eu acho
que esta Casa sai satisfeita, sair daqui o projeto do nobre Deputado
Raimundo Cutrim em ser não mais uma convocação, mas um pedido que
todos os secretários de três a seis meses compareçam a esta Casa com
objetivo de divulgar as suas ações, porque muitas das pessoas não sabem
o que se está fazendo no Maranhão. Portanto, sinto-me contemplado e ao
mesmo tempo gostaria de parabenizar a forma como o Secretário tem
conduzido a Secretaria de Agricultura Familiar, inclusive todos os demais
gestores da secretaria, através do diretor- presidente AGERP, dos outros
órgãos, que tem contribuído enormemente para minimizar esse sofrimento.
O Deputado Edilázio fala que o Governador disse que Secretário nenhum
seria candidato, mas eu acho que jamais um Governador jurista,
constitucionalista, pode tirar o direito de um cidadão que no momento
exerce um cargo de confiança de Secretário. Portanto, fala muito em
Governador comunista, mas como é que se pode tirar os direitos
constitucionais das pessoas? Então, eu acho extremamente normal que
secretários possam sim ajudar o povo do Maranhão aqui nesta Casa e
possam amanhã estar contribuindo muito mais para as políticas públicas.
Portanto, fica aqui o meu apoio a todo o trabalho desenvolvido por esta
Secretaria e seus assessores e seu presidente, que compõem a sua Secretaria.
Parabéns Secretário, pelos esclarecimentos aqui prestados.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – O Secretário Adelmo, tem três minutos para fazer
a réplica e como não há mais inscritos, ele pode também fazer as suas
considerações finais.

O SENHOR SECRETÁRIO ADELMO SOARES – Senhor
Presidente, demais Senhores Deputados e Deputadas, eu quero agradecer,
imensamente, primeiramente, a Deus pela oportunidade de estar aqui,
agradecer muito ao Governador Flávio Dino pela confiança, pela condução
do trabalho, pela oportunidade que está dando ao Sistema SAF. Quero
saudar, sem citar nomes, a toda minha equipe que está aqui junto comigo,
que torce, que luta, que lutou durante muitos anos para que Agricultura
Familiar do Estado do Maranhão tivesse, fosse protagonista das políticas
públicas do Estado e assim está sendo. Então sem citar nomes, eu agradeço
muito a minha equipe, eu digo que é uma família que nós construímos, que
nós trabalhamos. Agradeço muito a minha família, que sempre esteve
presente em todos os momentos da minha vida e eu sempre prezo, porque
quem tem família tem tudo, tem base. De modo a agradecer a imprensa,
agradecer a condução do trabalho do nosso Presidente Othelino. Mais uma
vez, fazer uma referência ao meu amigo líder político presidente desta
Casa, o Deputado Humberto Coutinho, que Deus possa dar o
restabelecimento da sua saúde o mais rápido possível, enfim ao povo de
Caxias que sempre me respeita, me considera. Enfim, dizer que aquilo que
a gente não foi esclarecido hoje, a gente está à disposição para fazer os
esclarecimentos posteriores. A todos os Deputados e Deputadas, muito
obrigado pela oportunidade. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão, agradecendo e cumprimentando o Secretário Adelmo por
ter atendido a convocação das Assembleias e ter prestado estes
esclarecimentos sobre as ações do Governo do Estado na área da Agricultura
familiar. Boa tarde a todos.
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