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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 31/05/2017 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 31.05.2017 –QUARTA-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 – 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. (2ª SESSÃO).

3. REQUERIMENTO Nº 400/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RICARDO RIOS, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE TRAMITAÇÃO
DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE
SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 125/2017, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO.

4. REQUERIMENTO Nº 401/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA LOGO APÓS
A PRESENTE SESSÃO, AS PROPOSIÇÕES DE LEIS: PROJETO DE
LEI Nº 117/2017, QUE ATUALIZA A DIVISA INTERMUNICIPAL
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E SÃO LUÍS, NOS TERMOS DA LEI Nº
10.288/2015; PROJETO DE LEI Nº 118/2017, QUE ATUALIZA A
DIVISA INTERMUNICIPAL SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO
LUMIAR, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.288/2015; PROJETO DE LEI
Nº 119/2017, QUE ATUALIZA A DIVISA INTERMUNICIPAL PAÇO
DO LUMIAR E RAPOSA, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.288/2015,

TODOS DE AUTORIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

5. REQUERIMENTO Nº 402/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES PELA PASSAGEM DO DIA DA ARMA E
INFANTARIA COMEMORADO DIA 24 DE MAIO.

6. REQUERIMENTO Nº 403/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA, PELA PASSAGEM DE SEU 36º
(TRIGÉSIMO SEXTO) ANIVERSÁRIO, QUE SERÃO
COMPLETADOS NO DIA 06 DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

7. REQUERIMENTO Nº 404/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CARUTAPERA, PELA PASSAGEM DE SEU 82º
(OCTOGÉSIMO SEGUNDO) ANIVERSÁRIO, QUE SERÃO
COMPLETADOS NO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

8. REQUERIMENTO Nº 407/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO
REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 124/
2017, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.

9. REQUERIMENTO Nº 410/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE LOGO APÓS A
PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 127/2017, DE SUA
AUTORIA.

III – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

10. 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. (3ª SESSÃO).

11. REQUERIMENTO Nº 408/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO OTHELINO NETO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
PESAR À FAMÍLIA DE ZOROASTRO SOARES, QUE FOI
VEREADOR E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTO
PARNAÍBA/MA, FALECIDO NO DIA 27 DE MAIO, AOS 88 ANOS.

12. REQUERIMENTO Nº 409/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DAS SESSÕES
PLENÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 23 A 26 DE MAIO DO
CORRENTE ANO, CONFORME ATESTADO MÉDICO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 31/05/2017 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 128/17, de autoria da Senhora Deputada

Nina Melo, que Institui no âmbito do Estado do Maranhão, a semana de
conscientização sobre a importância da vacinação em adultos e crianças, e
dá outras providências.
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2. PROJETO DE LEI Nº 129/17, de autoria da Senhora Deputada

Nina Melo, que considera de Utilidade Pública a Associação Comunitária
dos Moradores e Pescadores do Povoado Seriema, no Estado do Maranhão,
e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 130/17, de autoria do Senhor Deputado
Edson Araújo, que considera de Utilidade Pública a Colônia de Pescadores,
Z-118 do Município de Amapá do Maranhão.

PRIORIDADE  2ª 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 providências.

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
Governamental Nº 037/17, que Cria o Conselho Universitário do Maranhão
e dá outras providências.

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 127/17, de autoria do Senhor Deputado

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

ORDINÁRIA  3’ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 120/17, de autoria do Senhor Deputado

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

2. PROJETO DE LEI Nº 121/17, de autoria do Senhor Deputado
Fábio Braga, que considera de Utilidade Pública a Associação dos
Trabalhadores 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 Maranhão, no
Município de Amapa do Maranhão, Estado do Maranhão.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 30/05/17.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Hemetério

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

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 do texto bíblico e da Ata da Sessão anterior.

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

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CÉSAR PIRES (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 128 / 17

INSTITUI, NO ÂMBITO DO ESTADO DO
MARANHÃO, A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO
SOBRE A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO EM
ADULTOS E CRIANÇAS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica instituída a Semana de Conscientização sobre a
Importância da Vacinação em Adultos e Crianças, no âmbito do Estado do
Maranhão, a ser realizada na anualmente na última semana do mês de
setembro.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei,
correrão por conta das dotações próprias do orçamento, suplementadas,
se necessário.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 24 de maio de 2017. - NINA MELO - Deputada
Estadual

JUSTIFICATIVA

A referida proposição se faz necessária considerando que, durante
as campanhas de vacinação dos últimos dois anos, foram registradas quedas
no percentual do público-alvo das vacinações, ou seja, menos pessoas tem
procurado se vacinar.

A queda foi registrada no público-alvo das vacinas contra o rotavírus
humano, onde em 2015 95,35% de seu público-alvo foi atendido, e em
2016 esse número baixou para 88,97%. O mesmo aconteceu com o público-
alvo da vacinação contra a poliomielite, que em 2015 atendeu 98,29% e
que em 2016 baixou para 84,42%, se repetindo com a pentavalente, onde
em 2015 foi de 96,30% e em 2016 baixou para 89,26%, destacando ainda
que há cerca de 20.000 doses remanescentes da vacina contra o HPV que
deverão ser descartadas até agosto devido ao seu prazo de validade.

A situação se agrava quando observamos que a vacinação contra o
vírus influenza só conseguiu atender a apenas 58,2% de seu público-alvo
no país inteiro, sendo que no Maranhão apenas 51,48% de seu público-
alvo foi vacinado e a campanha de vacinação se encerra em 26 de maio de
2017.

As autoridades apontam que tal atitude por parte da população se
deve à veiculação nas redes sociais de que as vacinas são prejudiciais à
saúde, em comentários totalmente despidos de substrato técnico, mas que
possuem alta permeabilidade na sociedade, o que poderia estar
desencadeando esse comportamento repulsivo à vacinação.
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Tal fato se traduz na necessidade imediata da adoção de

providências para resolver esse impasse, através da implantação de
estratégias efetivas de conscientização da população, objetivando afastar
a ausência de informação acerca do tema envolvendo a vacinação.

É importante salientar que a intenção precípua deste projeto é
garantir que a vacinação possa atender ao máximo possível de seu público-
alvo, e por isso conclamo aos nobres pares a concederem apoio ao Projeto
de Lei proposto, por se tratar de matéria relevante.

São Luís, MA, 24 de maio de 2017. NINA MELO - Deputada
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 129 / 17

Considera de Utilidade Pública a Associação
Comunitária dos Moradores e Pescadores do
Povoado Seriema, no Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA

Art. 1º - É considerada de Utilidade Pública a Associação
Comunitária dos Moradores e Pescadores do Povoado Seriema, no Estado
do Maranhão, com sede no Município de Tutóia, Maranhão.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Bequimão” em 24 de maio de 2017. - NINA MELO - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

A Associação Comunitária dos Moradores e Pescadores do
Povoado Seriema é uma entidade sem fins lucrativos que desenvolve ações
voltadas para a agricultura familiar e pesca artesanal, e possui sua sede no
Município de Tutóia, Estado do Maranhão.

Atualmente possui 700 membros associados, e o alcance de suas
ações abrange 4 comunidades, desempenhando um papel fundamental na
execução de políticas públicas voltadas para geração de renda.

Atuando a cerca de 21 anos, possui uma extensa participação nas
ações das comunidades de agricultores familiares e pescadores artesanais
de Tutóia, e o presente projeto de lei objetiva garantir que possa estender
seu perfil de atuação exatamente para poder garantir que continue
desempenhando suas ações junto ao Poder Público.

Posto isso, conclamamos os nobres pares a concederem apoio ao
Projeto de Lei proposto, por se tratar de matéria relevante, visando à
necessária melhoria no atendimento da saúde da mulher maranhense.

São Luís, MA, 24 de Maio de 2017. - NINA MELO - Deputada
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 130 / 17

Considera de Utilidade Pública a Colônia de
Pescadores, Z – 118 do Município de Amapá do
Maranhão.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Colônia de
Pescadores, Z – 118 do Município de Amapá do Maranhão, com sede e
foro no Município.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 25 de maio de
2017. - EDSON ARAÚJO – Deputado Estadual - PSB

REQUERIMENTO Nº 400 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e

votação em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente sessão,
o Projeto de Lei nº 125/2017, de autoria do Poder Executivo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
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. 31.05.17
EM: 30.05.17

REQUERIMENTO Nº 401 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o
Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma sessão
extraordinária, logo após a presente sessão, as Proposições de Leis: Projeto
de Lei nº 117/2017, que Atualiza a Divisa Intermunicipal São José de
Ribamar e São Luís, nos termos da Lei nº 10.288/2015; Projeto de Lei nº
118/2017, que Atualiza a Divisa Intermunicipal São José de Ribamar e
Paço do Lumiar, nos termos da Lei nº 10.288/2015; Projeto de Lei nº 119/
2017, que Atualiza a Divisa Intermunicipal Paço do Lumiar e Raposa, nos
termos da Lei nº 10.288/2015, todos de autoria da Comissão de Assuntos
Municipais e Desenvolvimento Regional.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 29 de maio de 2017. - JÚNIOR
VERDE - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 31.05.17
EM: 30.05.17

REQUERIMENTO Nº 402 / 17

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia ( Art.
163, inciso VIII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o
Plenário, seja enviada mensagem de congratulações, pela passagem do Dia
da Arma e Infantaria comemorada dia 24 de maio.

Requeremos, que desta manifestação seja dada ciência ao Tenente
Coronel MARCUS VINICIUS SOARES GUIMARAES DE OLIVEIRA,
Comandante do 24ª Batalhão de Infantaria Leve, Av. São Marçal S/Nº,
João Paulo, São Luis/MA.

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. 31.05.17
EM: 30.05.17

REQUERIMENTO Nº 403 / 17

Senhor Presidente,

Na Forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações a população do município de Açailândia, pela passagem
de seu 36º (trigésimo sexto) aniversário, completados no dia 06 de junho
no ano em curso.

Na oportunidade requeremos também, que se dê ciência ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Juscelino Oliveira e Silva e ao
Presidente da Câmera de vereadores.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL
BECKMAN. “ SÃO LUÍS, 29 de maio de 2017 – JÚNIOR VERDE –
DEPUTADO ESTADUAL – PRB.
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 31.05.17
EM: 30.05.17

REQUERIMENTO Nº 404 / 17

Senhor Presidente,

Na Forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações a população do município de Carutapera, pela passagem
de seu 82º (octogésimo segundo) aniversário, completados no dia 03 de
junho no ano em curso.

Na oportunidade requeremos também, que se dê ciência ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, André Santos Dourado e ao
Presidente da Câmera de vereadores.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL
BECKMAN. “ SÃO LUÍS, 29 de maio de 2017 – JÚNIOR VERDE –
DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 31.05.17
EM: 30.05.17

REQUERIMENTO Nº 405 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 168, inciso VI, do Regimento Interno, requeiro
a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja retirado de tramitação o
Projeto de Lei nº 064 /2016, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 29 de maio de 2017. – JÚNIOR VERDE
– Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 406 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, após manifestação
da Mesa, que seja retirado de tramitação o Requerimento nº 363/17, de
minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 22 de maio de 2017. – NINA MELO –
Deputada Estadual

RETIRADO DE TRAMITAÇÃO CONFORME O REQUERIMENTO
ANEXO
EM 22/05/17

REQUERIMENTO Nº 407 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente sessão,
o Projeto de Lei nº 124/2017, de autoria do Poder Executivo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em 29 de maio de 2017. - PROFº. MARCO AURÉLIO - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 31.05.17
EM: 30.05.17

REQUERIMENTO Nº 408 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, seja encaminhada
mensagem de pesar à família de ZOROASTRO SOARES, que foi
Vereador e Vice-Prefeito do Município de Alto Parnaíba (MA), falecido
no dia 27 de maio, aos 88 anos.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,
São Luís – MA, em 29 de maio de 2017. - OTHELINO NETO -
Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 31.05.17
EM: 30.05.17

REQUERIMENTO Nº  409 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exa que, após a deliberação da Mesa, seja justificada a
minha ausência da Sessão Plenária realizada no dia 23 a 26 do mês de
maio do corrente ano, em virtude de estar aos cuidados médicos,
conforme atestado.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís – MA, em 30 de maio de 2017. - CESAR PIRES
- Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 31.05.17
EM: 30.05.17

REQUERIMENTO Nº  410 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente
sessão, o Projeto de Lei nº 127/2017, de minha autoria.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em 30 de maio de 2017. - EDILÁZIO JUNIOR - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 31.05.17
EM: 30.05.17

INDICAÇÃO Nº 695 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
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encaminhado ofício ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Edvaldo
Holanda Júnior, com encaminhamento para o Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, Sr. Antônio Araújo,
solicitando, com a maior brevidade possível a implantação de um
semáforo na Av. Jerônimo de Albuquerque, no Bairro Cohab Anil III,
em São Luís.

Considerada a principal avenida da capital maranhense, a Av.
Jerônimo de Albuquerque interliga alguma das regiões mais populosas,
entre elas, o bairro da Cohab Anil. Sabe-se que a modificação para uma
face moderna, promovida por um novo reordenamento territorial da
cidade, trouxe a expansão do referido bairro, o que também culminou
no aumento do tráfego de veículos na região, e como consequência, o
crescimento do índice de acidentes de trânsito na localidade.

Ademais, o crescimento da frota de carros circulando nas ruas,
cumulado com a falta de sinalização apropriada, faz com que bairro da
Cohab Anil III viva atualmente um verdadeiro caos, no que diz respeito
ao trânsito e à mobilidade urbana.

A falta de sinalização de trânsito, é um problema existente em
várias avenidas e ruas do bairro, como por exemplo no cruzamento da
Avenida Jerônimo de Albuquerque, em frente à Multiclínica, onde os
veículos não obedecem a faixa de pedestre, razão pela qual é necessária
a sinalização semafórica, para elidir a ocorrência de acidentes, algumas
vezes com vítimas fatais.

Visando proporcionar um maior conforto e comodidade aos
usuários das vias terrestres, por meio de um melhor controle e
mobilidade do trânsito, faz-se necessário, em caráter de urgência, um
melhoramento na sinalização no trânsito do bairro, especialmente com
a implantação de um semáforo na aludida referência, devido a
insegurança dos transeuntes.

Destarte, a intervenção será extremamente benéfica à
população, pois irá promover uma melhor fluidez no trânsito do bairro,
sendo uma importante contribuição para a resolução da problemática
da mobilidade urbana da localidade, assegurando o “pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar
de seus habitantes”, conforme previsto pela Carta Magna, justificando
a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 29 de maio de 2017 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 696 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito a Vossa Excelência, após
apreciação da Mesa, que seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo
Senhor Secretário de Comunicação Social e Assuntos Políticos do
Maranhão, Senhor Márcio Jerry Saraiva Barroso, solicitando que sejam
adotadas, pela Secretaria de Estado de Comunicação Social e Assuntos
Políticos – SECAP, as providências legais e administrativas no sentido
de promover a conscientização da população maranhense sobre a
importância da vacinação, tanto para adultos como para crianças,
considerando que os percentuais do público-alvo das campanhas de
vacinação vem diminuído ano após ano, em grande parte devido à falta
de informação dirigida à população.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 24 de maio de 2017. - NINA MELO -
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 697 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, e em reiteração à Indicação nº 469/
2017, de 03 de abril de 2017, solicito a Vossa Excelência, após
apreciação da Mesa, que seja encaminhado ofício ao Senhor Reitor da
Universidade Estadual do Maranhão, Senhor Gustavo Pereira da Costa,
solicitando que sejam adotadas, pela Universidade Estadual do
Maranhão  - UEMA, as medidas legais e administrativas para que os
cursos regulares de nível superior em Agronomia, Direito e Medicina
Veterinária também sejam oferecidos pelo Centro de Estudos Superiores
de Colinas - CESCO.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 24 de maio de 2017. - NINA MELO -
Deputada Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CÉSAR PIRES - Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Registro a presença do Deputado Fernando
Furtado, seja muito bem vindo, amigo. Deputado Marco Aurélio, por
cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados,
senhoras deputadas, imprensa, toda a galeria, sobretudo, aos vigilantes
que estão presentes nesta Sessão. É muito importante a presença de
vocês acompanhando esta Sessão, é muito importante, por sinal. Quero
inicialmente destacar a presença de uma companheira, amiga, irmã, lá
de Imperatriz a professora Ray, que está hoje assistindo a Sessão na
Assembleia Legislativa do Maranhão. Está fazendo mestrado na UFMA
em São Luís e resolveu vir a primeira vez acompanhar uma Sessão na
Assembleia Legislativa. De modo que a gente fica muito honrado com
a sua presença Ray. Muito bem-vinda à Casa do Povo. Senhor
Presidente, eu venho nesta oportunidade destacar um evento sublime
que acontecerá hoje, realizado pelo Governo do Estado, que é o grande
encontro com vereadores e vereadoras de todo o Estado do Maranhão.
São mais de 1.200 vereadores e vereadoras que estarão presentes, que
já confirmaram suas presenças nesse grande encontro. Encontro este
que reúne e terá representatividade de mais de 190 municípios do
Maranhão. Em um momento difícil, em um momento de descrédito
muito grande que a política vive, a liderança e autoridade do Governador
Flávio Dino, conseguiu trazer para um debate muito importante, um
debate de temas estratégicos necessários para os municípios
maranhenses. De modo que hoje, a partir das 14h, no Centro de
convenções do SEBRAE Multicenter, será realizado este grande
encontro. O Governo do Estado já realizou um grande encontro com os
prefeitos e prefeitas tanto os reeleitos como os que iniciaram neste
mandato e agora faz este encontro de grande relevância com os
vereadores, com os edis. E eu, que já fui vereador de Imperatriz por
dois anos, consigo perceber a grandeza deste evento, do Governador
buscar cada vez mais estreitar o relacionamento com as Câmaras
Municipais, dialogando, portanto, com os municípios, por causas
necessárias, como é o tema deste grande encontro: Cidades com
Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental. Tratando de temas
como licenciamento para gestão ambiental e recursos hídricos. Tratando
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também do tema da prestação de contas das Câmaras Municipais. São
debates mais do que necessários que tiram muitas vezes de uma rotina
em que o parlamento municipal consegue ter uma dimensão cada vez
maior amparado por um debate que o Governo do Estado faz, através
da Secretaria de Estado de Comunicação e Assuntos Políticos, muito
bem comandada pelo Secretário Márcio Jerry. E foi um esforço muito
grande, primeiro, conseguiu um diálogo com todos os municípios do
Maranhão; em segundo, lugar recebeu o acolhimento de quase todos
esses municípios que terão suas representatividades neste grande
encontro. E eu não tenho dúvida que será um encontro que trará uma
dimensão cada vez maior à contribuição dos vereadores e vereadoras,
onde todas as secretarias do Governo do Estado estarão ali disponíveis
para tirarem dúvidas, para prestarem qualquer tipo de apoio que for
necessário das políticas municipais que o Governo do Estado tem
fortalecido. De modo que parabenizo uma vez mais ao Governador
Flávio Dino por este grande momento de um relacionamento político
forte com os vereadores, que são vozes mais do que importantes nos
municípios em estabelecer esse diálogo mais perto, cada vez mais
solidário, e também com o foco nas políticas públicas do Governo do
Estado com as prefeituras e as câmaras de todo o Maranhão. Parabenizo
todos os vereadores e vereadoras que participarão deste grande
encontro. E destaco uma vez mais a liderança do Governador Flávio
Dino, porque se não tiver essa liderança, esta confiança, se não tivesse
esta autoridade num momento tão difícil igual a esse, não teriam uma
representatividade tão forte como teremos, hoje, neste grande encontro
com os vereadores e vereadoras aqui no Multicenter SEBRAE. Obrigado,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Concedo a palavra ao deputado Júnior Verde,
por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Obrigado, Senhor Presidente. Caros Senhores, Excelentíssimos
Senhores Deputados, imprensa, quero saudar aqui a galeria em nome
de todos os vigilantes, sejam bem-vindos a esta Casa, casa das ações
sociais, do poder representativo do povo deste estado. Então, sua
causa é legítima, a causa dos vigilantes é legítima, estamos aqui à
disposição, já aprovada. Muito obrigado pela presença de V. Ex.ªs.
Quero externar, Senhor Presidente, que nós estivemos, como sempre
fazemos nos finais de semana, sempre percorrendo o interior do estado,
e nós viemos de algumas agendas durante o final de semana indo ao
município de Duque Bacelar, participando de uma grande iniciativa
naquele município. Inclusive quero fazer referência à iniciativa privada
na confraternização pela comemoração do Dia das Mães. Os
empresários do município se reuniram, e aqui eu quero parabenizar o
empresário Rildo que ali fez uma grande iniciativa e, claro, chamando
os empresários para apoiarem o Dia das Mães num grande festival
com premiações, com festividades, com bandas, enfim, fazendo uma
grande confraternização em Duque Bacelar, um grande evento, reunindo
a população da cidade, teve até doação de moto, geladeira, fogão, vários
prêmios realmente. Aqui eu quero louvar e, claro, pois apoiamos,
parabenizar o prefeito municipal que também apoiou este grande evento
e os vereadores que estavam presentes. Foi uma oportunidade de poder
confraternizar com todas as mães de Duque Bacelar, fazendo essa
homenagem nesse mês muito especial, mês das mulheres, mês das
mães, mas todos os dias eu digo que é o dia delas. Então, nós precisamos
de fato prestar essa homenagem. Participei, durante este final de
semana, deste grande evento, dessa grande iniciativa em Duque Bacelar,
com a participação do ex-prefeito Flávio, do prefeito atual do município
Duque Bacelar, dos vereadores, dos secretários municipais e da
população de forma geral. De Duque Bacelar, Senhor Presidente, nós
tivemos a oportunidade de ir ao município de Coelho Neto onde nós
participamos de uma iniciativa muito importante e que já é tradicional,
que agrega centenas de pescadores do município de Coelho Neto, da
região, inclusive parabenizando o presidente Bernardo pela iniciativa
do grande evento já tradicional no município de Coelho Neto. Teve

participação também de centenas de pessoas que estiveram naquele
evento, naquela festividade, comemorando já um prenúncio realmente
do dia do pescador, nós vamos comemorar nesse mês de junho, mas
que o município de Coelho Neto já faz de forma antecipada até para
parabenizar pela festividade tão nobre e tão especial que é a atividade
de pesca. Ali estavam presentes nossos pescadores e nossas
pescadoras, que foram homenageadas na ocasião. Tivemos a
oportunidade de parabenizar e falar da nossa defesa que temos feito
aqui de todas as categorias sociais. Nós, desde o início do mandato,
temos defendido todas as categorias sociais. Cito como referência os
pescadores, porque ali foi um evento para os pescadores, mas temos
defendido o segmento da segurança pública, inclusive faço referência
aos vigilantes, nós temos na comissão desta Casa aqui, nós criamos a
comissão especial de segurança pública e privada, ou seja, os vigilantes
têm assento como conselho realmente na Assembleia Legislativa para
as suas reivindicações. Aqui eu me coloco mais uma vez à disposição
do sindicato, mais uma vez à disposição dos vigilantes, pois nós
queremos defender, inclusive ontem fizemos um pronunciamento aqui
defendendo os apicultores, já defendemos os aquicultores e mais tarde
nós vamos ter uma agenda com o deputado Sousa Neto que fez uma
grande iniciativa da aquicultura. Estão todos convidados, vai ser uma
audiência pública para discutir a outorga d’água, nós estamos
defendendo os aquicultores, os apicultores, os agricultores familiares,
os vigilantes, a segurança pública, os servidores de forma geral. Quando
nós, por exemplo, só para fazer referência, encaminhamos ao governador
uma iniciativa para justamente fazer a verificação se há algum projeto
tramitando que mude o regime previdenciário do Estado, não há, e já
tivemos a resposta da Casa Civil. Então, a nossa luta aqui está sendo
constante e nós estamos mais uma vez nos colocando à disposição,
mas aqui prestando contas à população maranhense do que temos
feito durante a semana, sempre participando de audiências públicas,
de reuniões nesta Casa, sempre defendendo os segmentos que nos
procuram, que demandam as suas causas legítimas e que nós, como
representantes populares, temos que estar aqui para fazer, para
defender de fato e de direito. Então aqui cumpro mais uma vez essa
nossa obrigação que é prestar contas das nossas ações com o povo
maranhense falando que temos que nos dedicar de forma plena durante
a semana a nossa atividade parlamentar aqui nesta Casa, aprovando
leis, indicações e requerimentos, como também, Senhor Presidente,
participando das reuniões de comissão, como da Comissão de
Segurança, que acontece todas as quintas-feiras, pois aqui nós temos
uma pauta extensa, mas também vindo, claro, a esta sessão e daqui
sempre indo ao interior do estado em diálogo com as pessoas,
participando de eventos como nós participamos nesse final de semana
e, assim, tendo a oportunidade de prestar contas também no interior
do estado com as pessoas que nos ouvem e nos acompanham. Então
meu muito obrigado e que Deus abençoe.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente, uma
questão de ordem.

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

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (Questão de
Ordem) – Presidente, a administração da Casa, conduzida pelo
presidente Humberto Coutinho, e na sua ausência, por V. Ex.ª, tem
sido correta tanto em termos de plenário como em termos
administrativos, mas eu lamento a questão da Procuradoria da Casa,
pois, há duas semanas, existe um processo de funcionários tramitando
lá, mas não tem nenhum procurador para despachar: ou está doente, ou
não está em casa, ou não pode vir. Eu acho que eles são bem pagos, a
gente tem um bom quadro de procuradores nesta Casa. Então eu queria
que V. Ex.ª, como presidente, verificasse essa questão. Eu mesmo já fui
lá, mas não tinha ninguém para responder sobre a Procuradoria. Então
eu queria registrar para V. Ex.ª, eu sei da administração correta de V.
Ex.ª, para que a gente corrija essa falha.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Max, eu vou chamar o procurador
geral para conversar e para ele explicar por que V. Ex.ª não encontrou
nenhum procurador lá e lhe darei uma resposta.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente, eu
não podia esperar outra que não fosse essa sua conduta. Muito obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) – Obrigado, Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, imprensa, galeria. Senhor Presidente, hoje, 30 de maio,
uma data na qual vai acontecer um grande evento no Sebrae com a
presença de... Eu não posso dizer a quantidade, porque ainda não
tenho, mas acredito que mais de 500 ou 600 vereadores do estado do
Maranhão, evento promovido pela Famem (Federação dos Municípios
do Estado do Maranhão) em parceira com os vereadores. Serão tratados,
deputado Wellington, todos os assuntos e as ações relacionados à
política do interior do nosso estado do Maranhão e do País, que têm
também que ser tratados com os vereadores, deputado Bira, porque
são os vereadores, e é do conhecimento de todos nós, os para-choques
de um maior problema que está lá na base, está lá na ponta, está lá nos
povoados, está lá no interior. Eles que conhecem a realidade. Após o
vereador, vem o deputado estadual e em seguida o deputado federal e
os senadores. Mas na realidade quem conhece os problemas são os
vereadores, esses sim conhecem a realidade de todos os problemas que
acontecem nos seus municípios, nos seus povoados, na zona urbana e
na zona rural. Pode ser o mais longínquo povoado, mas é o vereador
que conhece a realidade dos problemas. Então tem que ser discutido,
deputado Marco Aurélio, com todos os vereadores. Eles têm que fazer
parte da discussão. Está aí no Congresso a reforma trabalhista, a reforma
política também acontecendo, todas as reformas que vêm passando
neste momento no Congresso, mas tem pouca participação dos
deputados estaduais, porque não são chamados para discutir essas
reformas. Nós temos a Unale, que é um órgão que nos representa e que
está realmente discutindo tudo isso aí. A reforma da Previdência e a
reforma trabalhista têm que ser discutidas com os deputados estaduais,
porque os deputados é que conhecem a realidade, mas têm que ser
discutidas também com os vereadores, porque eles, sim, sabem a
realidade da população, dos seus municípios e dos seus munícipes.
Eles conhecem a realidade e nós estamos sabendo o tamanho do prejuízo
dessas reformas que o Nordeste brasileiro vai ter, e nós fazemos parte
do Nordeste, porque a perspectiva de vida do homem nordestino não
é a mesma perspectiva de vida do homem do sul do País, aqui o nosso
povo é mais sofredor. Hoje aqui eu quero parabenizar todos os
vereadores do estado do Maranhão, já recebi vários vereadores de
Fernando Falcão, de Itaipava de Grajaú que estão aqui na galeria,
prestigiando também esta Casa, o vereador João Ribeiro, presidente
da Câmara de Arame, o vereador Raimundo Rezende, que também
representa a Câmara Municipal de Arame, o vereador Riba Costa, que
representa a Câmara Municipal com outros vereadores da cidade de
Formosa da Serra Negra, os vereadores Eteldo, de Barra do Corda,
João Pedro, Raimundo da Rodoviária, Nen do Suan e o vereador Aurean
Barbalho. Eles se encontram aqui na galeria neste momento, nos
prestigiando, nos abrilhantando com as suas presenças nesta Casa,
porque o encontro, agora pela manhã, é somente para as inscrições. O
encontro vai ser iniciado a partir das 14h e, com certeza, nós deputados
estaremos lá para prestigiá-los. Esse encontro vai ficar na história da
política do Maranhão, das discussões porque o vereador realmente
tem fazer parte da discussão da política do Maranhão. Parabenizar a
FAMEM por ter tido essa iniciativa, mas parabenizar, em especial,
todos os vereadores do nosso querido Estado do Maranhão.

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

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores. Eu quero saudar os vigilantes que estão na luta pelo projeto
vigilante 24 horas, vocês podem contar com o nosso apoio. Um projeto
de iniciativa do deputado Zé Inácio, parabéns a V. Ex.ª pela iniciativa
e conte com nosso apoio, porque é uma luta que eu considero necessária,
eu sou bancário, fui presidente do Sindicato dos Bancários, sei o quanto
isso é importante para reforçar a Segurança Pública, inclusive. Porque
muito se cobra do Poder Público em relação à segurança, e é correto,
mas é mais correto ainda cobrar dos Bancos, porque ninguém nesse
País lucra mais do que Banco. E os Bancos devem investir em segurança
pública. Portanto, é uma luta necessária que vai gerar oportunidade de
emprego, mas, sobretudo, vai fortalecer uma necessidade fundamental
da população, que é mais segurança bancária. Portanto, parabéns a
vocês que lutam, parabéns ao deputado Zé Inácio pela iniciativa. E
contem com meu voto. Senhor Presidente, eu queria me reportar a uma
situação vivida pela Justiça Eleitoral, ontem, eu recebi a visita da
Associação dos Magistrados e também da Associação do Ministério
Público e eles trouxeram um relato que realmente é preocupante em
relação a duas portarias, a 207 e a 372, ambas deste ano, são portarias
do Tribunal Superior Eleitoral que fazem a extinção de diversas Zonas
Eleitorais no Brasil inteiro e, de maneira especial, aqui no Maranhão, o
Maranhão é brutalmente atingido por essas portarias, extinção de Zonas
Eleitorais é prejuízo para a população que já tem dificuldade na hora
de conseguir a emissão do título de eleitor que tem que comparecer ao
cartório eleitoral, imagine com essa diminuição agora aprovada pela
Justiça, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vejam bem, no caso de São
Luís, vai reduzir de 9 para 6 zonas eleitorais, ou seja, três zonas serão
extintas. No interior, vários municípios serão atingidos, posso citar
aqui Timbiras, Loreto, Matinha, Santa Inês, Pindaré Mirim, Paraibano,
Alto Parnaíba, Paulo Ramos, São Luís Gonzaga, Igarapé Grande, São
Vicente Ferrer, São João Batista, são alguns municípios já identificados
pela Associação dos Magistrados e do Ministério Público, identificando
zonas que serão extintas, portanto trazendo um prejuízo à população,
seja para emissão de um título de eleitor, seja para alteração de um
domicílio, seja para a regularização do título, pagamento de multas,
etc. Enfim, é um prejuízo, sobretudo, à população e um prejuízo para
os servidores que terão as suas condições de trabalho reduzidas no
Estado do Maranhão, como também de resto em todo o Brasil, nós
sabemos que isso está em sintonia com esse projeto fajuto comandado
pelo presidente Michel Temer, que é um presidente ilegítimo que não
tem mais moral de continuar no cargo, todas as orientações do atual
governo são pela redução do Estado, é o projeto neoliberal que voltou
com toda a força para o nosso País. Mas nós não podemos concordar
com isso, isso é um prejuízo à população, nós não temos que andar
para trás, nós temos que andar para frente. Por esta razão, Senhor
Presidente, eu apresentei um requerimento sugerindo que esta Casa
encaminhe mensagem imediatamente tanto ao Tribunal Superior
Eleitoral, ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, como ao
Conselho Nacional de Justiça para que essas medidas possam ser
revogadas, é uma necessidade, eu tenho certeza de que todos os
deputados desta Casa concordam com esta luta, que não é luta exclusiva
de ninguém, é uma luta geral de toda a sociedade, é uma luta dos
magistrados, dos membros do Ministério Público, dos servidores
públicos, portanto cabe a nós reforçar esta lua. E esta Casa pode
encaminhar esta mensagem e assim garantir que a gente se some a esses
esforços e possa revogar essas medidas que, de fato, trazem enormes
prejuízos a nossa população. Por fim, Senhor Presidente, eu queria
saudar o Governo do Maranhão, na pessoa do Governador Flávio
Dino e do Secretário Márcio Jerry pela iniciativa do Encontro de
Vereadores. Sabemos o quanto é importante o parlamento municipal.
E o parlamento municipal acaba sendo o anteparo, acaba sendo o para-
choque de todas as políticas públicas exercidas ou que deveriam ser
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exercidas em nosso País, porque acontece ali nas cidades, que é onde as
pessoas vivem. O Governador tem o papel fundamental e por isso eu
parabenizo o Governo do Estado pela iniciativa do Encontro de
Vereadores. E eu espero que seja um encontro coberto de êxito e que
possa ajudar na formatação de iniciativas, em sintonia com as políticas
do Estado para melhoria da qualidade de vida de nosso povo. Muito
obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Eduardo Braide por 5 minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Excelentíssimo Senhor Presidente, senhores deputados,
senhoras deputadas, galeria, a quem eu saúdo de forma especial os
vigilantes e declarar de já o nosso apoio à aprovação do projeto de
autoria do Deputado Zé Inácio, imprensa, telespectadores da TV
Assembleia e internautas. Deputado Edilázio, a cada dia que passa eu
me surpreendo mais com este governo comunista. E digo isso porque,
no diário de hoje, Deputado Edilázio, está publicada a mensagem do
Governo do Estado, do Governador Flávio Dino, que encaminhou a
esta Casa para a votação do Conselho Universitário do Maranhão,
chamado de CONUNI. Veja bem, Deputado Edilázio Júnior, e aqui
quero fazer uma referência. O Governador Flávio Dino é professor
universitário. O Governador Flávio Dino foi líder de movimento
universitário quando passou pela UFMA, Deputado Wellington do
Curso, mas ao chegar ao Governo do Estado, quando ele tem a
oportunidade de valorizar a classe dos professores, a classe dos
universitários, ele cria um Conselho Universitário que diz o seguinte:
Artigo 1º: fica criado o Conselho Universitário do Maranhão,
denominado CONUNI. E aí diz as atribuições, mas aqui é que vem a
situação do governo comunista, Deputado Edilázio. Olha só quem
compõem o Conselho Universitário. Inciso I: o Governador do Estado,
que exercerá sua presidência; Inciso II: o Secretário de Estado de
Ciência Tecnologia Inovação, que exercerá sua vice-presidência e
Secretaria Executiva; Inciso III: o presidente da FAPEMA; Inciso IV: o
presidente do IMESC; Inciso V: os reitores de instituições de ensino
superior públicas e privadas, que sejam qualificadas como
universidades ou centro universitários; Inciso VI: dois professores
mestres ou doutores de livre escolha do Governador do Estado. Está
implantada a ditadura universitária comunista no Maranhão. Não falta
mais nada. A primeira pergunta que eu faço, Deputado Wellington:
cadê o representante dos estudantes no conselho, Deputado Wellington?
É um Conselho Universitário, e o Governador não quer trazer ao debate
a classe dos estudantes universitários. O Governador, que foi membro
do DCE na UFMA, Deputado Zé Inácio, quando tem oportunidade de
fazer bonito para os estudantes universitários. E eu vejo todo dia,
Deputado Edilázio, ele dá palestra em universidades, para universitários,
é convidado para participar de aulas magnas, é convidado para abertura
de cursos. Mas na hora em que tem a oportunidade de colocar na lei o
que ele pensa sob os universitários, ele já respondeu: ele não pensa
nada. Porque ele acha que os universitários não têm que fazer parte do
conselho. E é por isso que nós estamos apresentando uma emenda, já
foi protocolada a esta Casa, para incluir a participação de dois
universitários indicados pelas entidades representativas da classe. Tenho
certeza que essa emenda terá o apoio desta Casa e tenho certeza que
será sancionada pelo Governador do Estado. Prefiro acreditar que ele
assinou o projeto sem ler a acreditar que ele mandou, Senhor Presidente,
um projeto de lei a esta Casa que cria um conselho universitário sem a
participação dos universitários, Deputada Andréa Murad. Mas não
para por aí: os professores, Deputado Edilázio Júnior, segundo o
projeto de lei encaminhado pelo Governador, e isso ele leu porque está
aqui, serão indicados pelo Governador. Ora, um conselho composto
pelo Governador, secretário e os professores indicados pelo
Governador, onde é que está a participação da sociedade civil para
poder discutir? E é por isso, Deputado Edilázio, que apresentei outra
emenda que diz o seguinte: dois professores, mestres ou doutores,

indicados pelas entidades representativas de classe. Senhores
deputados, o Partido Comunista do Brasil, Deputada Andréa Murad,
preside o sindicato dos professores. Agora imagine V.Exa., qualquer
outro Governador que chegasse no Estado do Maranhão e criasse um
conselho universitário sem dar ao representante dos professores indicar
seus membros. Não, não é o sindicato ou associação dos professores,
quem vai indicar sou eu, o Governador. É isso que o Governador
Flávio Dino está fazendo com esse projeto de lei. Senhores deputados
e senhoras deputadas, sinceramente, esse parlamento é composto por
professores, por representantes de estudantes, por advogados, por
várias pessoas que entendem o mínimo, tenho certeza, e zelam pela
educação. Mas ver, Deputada Graça Paz, Deputado Max Barros, um
projeto de lei que cria um Conselho Universitário. V. Exa. que participou
de Movimento Estudantil na UEMA. E eu sei da formativa que V. Exa.
participou, criar, mandar a esta Casa um projeto de lei que cria o
Conselho Universitário do Maranhão, Deputado Max, sem a
participação dos estudantes universitários? Mandar um projeto de lei
a esta Casa, Deputado Wellington do Curso, onde os professores que
irão compor esse conselho serão de indicação exclusiva do Governador
do Estado, sem ouvir e sem que sejam indicados pelos órgãos
representantes de classe? Ora, senhores, que o Governador do Estado
é um ditador, isso ninguém tem dúvida. Eu não sabia, Deputado Max
Barros, é que ele queria instalar a ditadura através de lei com esse
exemplo do Conselho Universitário. Portanto, senhores deputados,
além de apresentar essas duas emendas que corrigem essa maldade do
governo comunista, apresentei um requerimento, Deputado Max
Barros, para que seja realizada uma audiência pública a ser conduzida
pela Comissão de Educação desta Casa, para que discuta esse projeto
de lei, que tenho certeza que não foi discutido nem com a classe dos
estudantes universitários, muito menos com a classe dos professores
universitários, que já me informaram que não foram consultados da
criação deste conselho. Nada mais justo do que esta Casa, que é a Casa
do Povo, fazer a discussão desse projeto de lei, Deputado Zé Inácio.
Então nós ouviremos os professores universitários, ouviremos os
estudantes universitários. Pode ser até que eles queiram apresentar
outra sugestão diferente da Emenda que apresentei aqui. O que não
pode é criarmos e aprovarmos uma lei que estabelece, Deputado
Wellington do Curso, a ditadura comunista universitária. E eu tenho
certeza que a Assembleia Legislativa do Maranhão não se prestará a
esse papel, corrigindo e aperfeiçoando esta lei, diria eu, absurda,
Deputado Max Barros, que o Governador Flávio Dino encaminhou
para cá. Esse é o valor, Deputado Edilázio Júnior, que o Governador
Flávio Dino dá a classe universitária do Maranhão. Deixar de fora os
estudantes universitários do Conselho Universitário. Esse é o valor
que o Governador Flávio Dino dá aos professores, Deputado Max
Barros, que é fazer com que a indicação seja feita por ele. E certamente
a indicação será algum professor do partido dele, porque é assim que
funciona o Governo comunista, e não pelas entidades representativas
de classe. Mas eu tenho a tranquilidade, Deputado Max Barros, que
essa Casa terá a coragem e a sabedoria para corrigir esse grande equívoco
que faz o Governador Flávio Dino ao mandar esse Projeto de Lei nº
126/2017.

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

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente Othelino Neto, senhoras e
senhores deputados, galeria, imprensa, telespectadores da TV
Assembleia. Senhor Presidente, eu gostaria de destacar que logo mais
às 14 horas, no Multicenter Sebrae, ocorrerá o encontro de vereadores
e vereadoras do Estado do Maranhão, onde ocorrerá a abertura oficial,
às 14h, será o Encontro Cidades com Desenvolvimento Econômico
Social e Ambiental, onde terá a participação também de um dos
palestrantes será o Governador do Estado, o Governador Flávio Dino
e um encontro importantíssimo para discutirmos as cidades
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maranhenses, várias caravanas estão se deslocando do interior do Estado
e que vão participar deste encontro, logo mais no Multicenter Sebrae,
e eu queria registrar os Vereadores de Timon e as Vereadores de Brejo
que estão aqui nos assistindo, assistindo e acompanhando a Sessão, a
Vereadora Lúcia, Vereadora Francidalva, que inclusive estivemos em
Brejo visitando unidades escolares, como o antigo CETECMA, que
infelizmente foi abandonado e que o Governo do Estado está
recuperando para transformar numa unidade plena do IEMA, estive lá
no início do ano, acompanhei junto com a Vereadora Lúcia, a Vereadora
Francidalva, a recuperação daquele prédio que será, Deputado Bira do
Pindaré, uma unidade plena do IEMA que o nosso Baixo Parnaíba
merece e que, com certeza, logo mais, nós faremos as audiências
públicas, para ouvir a comunidade estudantil, para que assim a gente
possa definir quais os cursos que serão aplicados naquela região, lá na
cidade, quem tem aptidão com relação a juventude. E quero destacar
também, Senhor Presidente, que, neste final de semana, ocorreu mais
uma etapa do Aprova Timon, o Aprova Timon que já é sucesso, que
está na sua 3ª edição e que este aulão de domingo contou com a
participação de 2 mil jovens no auditório se preparando para ingressar
na universidade pública. E agora nós estamos ampliando e estendendo
o aulão, porque, no sábado, o aulão esteve em Coelho Neto, lá em
parceria com o Prefeito Américo, e foi um sucesso mais de 600 alunos
participaram do aulão, sob a coordenação do professor Luciano
Mourão, professor da SEDUC e nós estamos em constante diálogo
com a SEDUC para que a gente possa transformar, assim como a
Câmara Municipal de Timon que está aqui representada pelos
vereadores, vereador Uilma, vereador Celso Tacoane, vereador Chagas
Cigarreiro, vereador Zé Carlos Assunção, vereador Tiago Carvalho,
vereador Henrique Júnior e demais vereadores, vereador Helber, vereador
Kaká do Frigosá, que aprovaram em Timon o “Aprova Timon” como
um programa de Governo. Porque se amanhã, na próxima legislatura,
no próximo governo, o prefeito não for mais Luciano Leitoa, o prefeito
terá que executar o programa, porque é um programa que tem trazido
muito beneficio para a nossa cidade. Foi assim em Timon, está sendo
em Coelho Neto. E estamos conversando com as vereadoras para que
a gente possa levar o “Aprova Brejo” para o município de Brejo ter
esse programa e, assim, fazer com que a juventude possa entrar na
universidade. Parabenizar a Câmara Municipal de Vereadores por essa
iniciativa. Acredito que deve ter sido autoria do vereador Felipe
Andrade, salvo engano, mas que toda a Câmara Municipal aprovou
este projeto, que já é um sucesso e que está na sua terceira edição e é
responsável, Deputado Bira, porque V. Exa. esteve à frente da SECT e
que, inclusive, trouxe esse programa do “Aprova Timon” para dentro
da Secretaria de Ciência e Tecnologia com o nome de PREUNI, que já
é também um sucesso no Estado. O grande diferencial é que o “Aprova
Timon” é mensal, existem as radio aulas, existe um intercâmbio e uma
interface mais aprimorada, tendo em vista que são professores da rede
estadual de ensino. A parceria que a gente sempre fala entre o Governo
do Maranhão e as prefeituras municipais. E com certeza Felipe
Camarão, Secretário de Educação do Estado, se motivou bastante com
os resultados do aulão e com certeza levará para as outras unidades
regionais de educação, atingindo maior número de estudantes possíveis,
porque com certeza nós estaremos aí diminuindo essa desigualdade
entre os alunos que não têm acesso à educação de qualidade entre
aqueles alunos que ingressam e que passaram a vida toda estudando em
escola particular e que, no momento do vestibular, vão preencher as
vagas nas universidades federais. É isso que o Aulão vem proporcionar:
a democracia do acesso à universidade. Então, Senhor Presidente, nós
tivemos essa agenda de sábado e domingo bem puxada, mas muito
gratificante porque sabemos que ali nós estamos salvando vidas, nós
estamos dando dignidade para a nossa juventude. Quero ressaltar mais
uma vez a importância e o papel fundamental dos vereadores, pois
eles estão lá no dia a dia recebendo as demandas e nós, do Legislativo,
damos aqui uma oportunidade interessante de acompanhar os nossos
trabalhos e poderem perceber o tanto também que é importante o
Parlamento Estadual. Senhor Presidente, eu quero encerrar e dizer que
todos os deputados, se quiserem, a gente pode conversar mais ainda

sobre o projeto para que a gente possa ampliá-lo em todo o estado do
Maranhão. Era isso, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA (sem revisão do
orador) – Bom dia, Senhor Presidente, deputados, deputadas, galeria,
imprensa, ouvintes, telespectadores da TV Assembleia. Eu quero dar o
meu bom dia ao jornalista César Júnior, de Açailândia, que está presente,
ao estudante de Medicina lá da cidade de Açailândia, e também ao
jornalista do estado do Maranhão daquela região. Quero começar lendo
uma mensagem bíblica do pastor Otoniel. “A ninguém devais coisa
alguma , a não ser o amor com que vos ameis uns aos
outros; porque quem ama aos outros cumpriu a lei.” Apóstolo Paulo,
Carta aos Romanos, 13. 18. Aproveito essa mensagem e parabenizo o
deputado Zé Inácio pela luta junto aos vigilantes. Sejam bem-vindos a
esta Casa. Já antecipo o meu voto pela aprovação do projeto de autoria
do deputado Zé Inácio. Parabéns à classe. Essa luta é justa e merecida.
Chamo a atenção, Senhor Presidente, porque nesse final de semana,
deputado Wellington, estive reunido novamente para que procurássemos
uma solução para a questão da Escola Bandeirantes, em Açailândia.
Sexta-feira, nós fizemos uma reunião com a comunidade escolar, com
os pais, com alguns alunos, com representantes daquela comunidade
escolar e foi criada toda essa celeuma, toda essa repercussão em torno
da reforma dessa escola. Quero dizer que finalmente está chegando ao
final de toda essa questão. Decidimos que, como a reforma está junto
à comunidade escolar, eu quero deixar bem claro que as decisões que
estão sendo tomadas em relação à reforma dessa escola não são
unilaterais do governo do Estado, não são decisões do deputado, mas
sim da comunidade escolar, junto com os representantes, com as
pessoas que se dizem representantes daquela comunidade escolar.
Então, fomos lá, na sexta-feira, e ficou decidido em reunião com os
pais dos alunos que, como a reforma daquela escola já está em passos
acelerados e já estão finalizando, não há necessidade dos alunos entrarem
para terem suas aulas no decorrer da reforma daquela escola. O que
eles queriam era o transporte para outra unidade escolar que é mais
distante do Centro da cidade onde a Escola Bandeirantes tem a sua
sede, por alguns dias enquanto termina essa reforma. Deputado Marco
Aurélio, eu fico feliz pela luta de V. Ex.ª. No dia em que nós estivemos
reunidos com os alunos e pais de alunos, V. Ex.ª foi claro e enfático
que, em 30 dias, essa escola estaria entregue e, para a nossa felicidade,
daquele dia até a entrega da escola vão ser menos de 30 dias. Ainda há
alguns dias, cerca de uns 10 dias, para que essa reforma termine. O que
ficou decidido, deputado Marco Aurélio, em reunião na sexta-feira,
onde estive presente in loco na escola, é que nós ajudaríamos aquela
comunidade escolar com o transporte para que os alunos fossem
transportados até a unidade escolar onde estava tendo aula. Esse
transporte foi conseguido junto à Prefeitura Municipal de Açailândia,
junto ao prefeito Juscelino Oliveira que imediatamente determinou ao
setor de transporte da prefeitura que disponibilizasse a quantidade de
ônibus necessário para que pudesse transportar esses alunos. Eu acho
que é assim que deve haver a solução desses problemas. Se há problema
na administração, se há problema na reforma da escola, a gente tem que
procurar parcerias, a gente tem que procurar soluções. Enquanto o
governo do Estado está terminando essa reforma, finalmente, graças a
Deus, e graças ao governo do Estado, ao governador Flávio Dino, nós
procuramos o prefeito municipal de Açailândia para que pudéssemos
dar essa contribuição, fazer esse intermédio para que pudéssemos
conseguir esse transporte para transportar esses alunos, porque já
havia alunos desistindo de estudar pela distância da unidade escolar
onde eles estavam tendo aulas. Mas, Graças a Deus, conseguimos
junto à prefeitura municipal, junto ao prefeito Juscelino, esse
transporte. E é assim que nós vamos contribuir para a comunidade
escolar daquela localidade. É assim que eu acho que estamos dando a
nossa parcela de contribuição para solucionar os problemas que
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aparecem porque numa administração do Estado do Maranhão, deputado
Marco Aurélio, é impossível que não encontremos questões pontuais,
problemas pontuais, problemas que fogem à vontade da administração
estadual, problemas com empresa que, às vezes, não têm a
responsabilidade necessária para concluir uma reforma no tempo
determinado, mas se há problemas é para ser detectados e para que nós
procuremos soluções. Eu acho que dessa forma contribuir para
solucionar esse problema e deixar claro para a população de Açailândia
que se precisar, se existirem problemas, nós vamos estar atentos para
que procuremos soluções como esta que foram encontradas que eu
acho que veio atender a comunidade escolar da Escola Bandeirantes,
em Açailândia. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Wellington, V. Ex.ª fica transferido
para o Pequeno Expediente da Sessão de amanhã ou então V. Ex.ª
poderá utilizar o Tempo do Bloco.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Antes de iniciarmos a análise dos projetos da
Ordem do Dia, registro a presença do vereador Bastião, a pedido do
deputado Fábio Macedo e dos demais vereados do município de
Amarante, também do vereador Coca do Matapasto, de Timon, a
pedido do deputado Rafael Leitoa. Projeto de Lei Complementar 003/
2017, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar
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.
Em discussão. Suspendo a sessão para sejam emitidos os pareceres
não só do Projeto de Lei Complementar 003 como do Projeto de Lei
236, de autoria do deputado Zé Inácio, que dispõe sobre a contratação
de vigilância armada para atuar 24 horas por dia nas agências bancárias
públicas e privadas e nas cooperativas de créditos, inclusive nos finais
de semana e feriados, e dá outras providências. Esses dois projetos
serão apreciados pelas respectivas comissões. A sessão está suspensa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Reaberta a sessão. Com a palavra o Senhor
Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– O Projeto de Lei nº 236/2016 foi aprovado por unanimidade nas
comissões competentes. Obrigado, presidente. Reitero o projeto de lei
complementar. Nós não temos quórum qualificado para deliberação.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – O Projeto de Lei Complementar 003, fica
transferido para a próxima sessão, do deputado Zé Inácio (lê). Em
discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. O projeto vai à Redação Final.
Requerimento à deliberação do Plenário. Requerimento nº 376/2017,
de autoria do deputado Cabo Campos (lê). Deputado ausente. Fica
transferido para a próxima sessão. Requerimento nº 392/2017, de autoria
do deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em votação. Os
senhores deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 393/2017, de autoria do deputado Eduardo Braide.
(lê). Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovam
permaneçam como estão. Requerimento nº 399/2017, de autoria do
deputado Eduardo Braide, que 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 Carmem Lúcia Antunes Rocha, em nome da Assembleia
Legislativa do Maranhão, manifestando posição contrária às Portarias
207 e 372 que tratam da diminuição da abrangência da Justiça Eleitoral

de Primeiro Grau e estabelecem parâmetros e prazos para extinção de
zonas eleitorais.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Senhor
Presidente, pela ordem.

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

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (questão de
ordem) - Senhor Presidente, eu ingressei com um requerimento com
igual objetivo a esse do deputado Braide, então que não haja
sobreposição. Eu gostaria de sugerir ao deputado Braide que a gente
pudesse somar força subscrevendo um único expediente dirigido às
mesmas instituições, pedindo a mesma coisa, que é a revogação dessas
portarias que estão extinguindo diversas zonas eleitorais no estado do
Maranhão e no Brasil.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, fica autorizado a todos os deputados que assim quiserem
subscrever o requerimento que nós votemos agora, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Wellington do Curso também.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO - Deputada
Valéria Macedo, presidente.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Deputado Sousa
Neto também, presidente.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Deputado Rigo
Teles também, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Eu só
gostaria, Senhor Presidente, de registrar e aqui fazer justiça ao trabalho
que a AMPEM, a Associação do Ministério Público do Maranhão,
assim como a Associação dos Magistrados tiveram em trazer esse caso
à Assembleia Legislativa. Estiveram ontem representantes da diretoria
tanto da AMPEM como da AMMA conversando com os deputados
estaduais e solicitando apoio em relação à derrubada dessas portarias
autoritárias, diga-se de passagem, e que vão prejudicar muito, pois São
Luís perde três zonas eleitorais. Nós temos diversos municípios que
perderão também as suas zonas eleitorais, a exemplo de Timbiras,
Loreto, Matinha, Santa Inês, Pindaré, Paraibano, Alto Parnaíba, Paulo
Ramos, São Luiz Gonzaga, Igarapé Grande, São Vicente Ferrer e São
João Batista. Então, eu acho que é mais do que correta e acertada a
posição da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão a externar,
em nome do povo maranhense, a sua manifestação contrária a essas
portarias do Tribunal Superior Eleitoral.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Então fica o requerimento subscrito por todos
os deputados presentes. Em discussão. Em votação. Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à
deliberação da Mesa. Requerimento nº 377/2017, de autoria do
deputado Alexandre Almeida. Deputado ausente. Fica transferido para
a próxima sessão. Requerimentos nº 394 e 398/2017, de autoria dos
deputados Wellington do Curso e Sérgio Frota. (lê). Deferido.
Requerimento nº 395/2017, de autoria do deputado Wellington do
Curso. (lê). Deferido. Requerimento nº 396/2017, de autoria do
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deputado Ricardo Rios. (lê). Deferido. Requerimento n.º 397/2017, de
autoria do Deputado Adriano Sarney. (lê). Deferido. Inclusão na Ordem
do Dia da Sessão de quarta-feira, 31 de maio: Requerimento n.º 400/
2017, de autoria do Deputado Ricardo Rios; Requerimentos n.º 401,
403, 404 e 405/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde;
Requerimento n.º 402/2017, de autoria do Deputado Wellington do
Curso; Requerimento n.º 406/2017, de autoria da Deputada Nina Melo;
Requerimento n.º 407/2017, de autoria do Deputado Professor Marco
Aurélio; Requerimento n.º 408/2017, de autoria do Deputado Othelino
Neto; Requerimento n.º 409/2017, de autoria do Deputado César Pires.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –Deputado Wellington, espere por gentileza.
Deputado Zé Inácio está inscrito. Ele vai usar o Grande Expediente,
por 30 minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Presidente,
pela Ordem. Eu gostaria de solicitar o Tempo da Liderança do Governo.
Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Após o Grande Expediente, Deputado Bira,
porque está inscrito o Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Então fica
para a próxima sessão, Senhor Presidente. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Zé Inácio por 30 minutos, com
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) – Senhores deputados, senhoras deputadas, imprensa, galeria,
e aproveito aqui neste momento para parabenizar a iniciativa do
Sindicato dos Vigilantes. Porque esse projeto que acaba de ser aprovado
nós encaminhamos, mas foi uma iniciativa do Sindicato dos Vigilantes.
Tivemos várias conversas, dialogamos bastante a importância deste
projeto de lei que hoje é aprovado por unanimidade pelos nobres
parlamentares. Eu aproveito também a oportunidade para parabenizar
a todos, mas quero destacar a presença do Presidente do Sindicato dos
Vigilantes, o senhor Raimundo Benedito Raposo, o vice-presidente,
Daniel Pavão, que também teve uma atuação importante para que a
gente pudesse chegar a esse momento da aprovação desta lei. Na
verdade, parabenizar toda a diretoria do sindicato dos vigilantes no
Estado do Maranhão. Destacar também a presença na galeria do
vereador Valdinei, que é vereador do município de Viana, e também da
categoria dos vigilantes. Destacar a presença do senhor Isaías Castro,
presidente do sindicato dos rodoviários, que também se soma a esta
luta dos vigilantes. Destacar a presença do combativo Joel Nascimento,
presidente da CTB, uma das centrais que tem lutado pela democracia,
pela garantia dos direitos dos trabalhadores contra a reforma trabalhista,
contra a reforma da previdência. E em nome de todos e, em especial, do
nosso colega Deputado Fernando Furtado, parabenizar todas as
lideranças do movimento sindical que se encontram aqui nesse
momento. Senhor Presidente, subi à tribuna, na verdade estava inscrito
para fazer a defesa do projeto, mas, infelizmente, por uma decisão
acertada da Mesa, que entendeu que pudéssemos ficar sem quórum,
resolveu dar encaminhamento à aprovação do projeto e nos oportunizar
via o grande expediente para fazer um relato deste importante projeto
que nós estamos aprovando. Dizer que não só a Assembleia Legislativa
do Maranhão toma essa importante medida, mas outras assembleias
em outros Estados, a categoria dos vigilantes também se organizou e
buscou na Assembleia Legislativa esse apoio. E destacar principalmente
os estados que aprovaram e que tiveram a lei sancionada, no caso, no
Distrito Federal foi aprovada e sancionada pelo Governador do Estado,

Acre, em Rondônia também da mesma forma foi já aprovado o projeto
de lei e sancionado pelos respectivos governadores. Eu queria, entrando
no mérito do projeto, destacar inicialmente que esse projeto acima de
tudo valoriza a vida. Logicamente que tem outras questões que são
importantes no âmbito desse projeto, mas acima de tudo se valoriza a
vida com mais segurança nos estabelecimentos bancários. A lei
logicamente vai gerar mais oportunidade de emprego dessa importante
aguerrida categoria dos vigilantes, que hoje atua em vários
estabelecimentos do Estado do Maranhão. Somam mais de 10 mil
vigilantes, mas nas agencias bancárias, que têm agências bancárias nos
grandes centros, na maioria das cidades do Estado do Maranhão, mas
não chegam nem a 500, pouco mais de 400 vigilantes atuam, Deputado
Bira Pindaré, em estabelecimentos bancários. E isso também demonstra
a necessidade deste projeto. Faço também um esclarecimento, muito
embora já tenha sido feito no momento da relatoria do projeto, que
nós, em diálogo com o próprio sindicato e, principalmente, em diálogo
com os representantes das cooperativas de crédito no estado do
Maranhão, nós apresentamos um substitutivo ao projeto que também
é da nossa autoria, excluindo as exigências às cooperativas de crédito
no estado do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Deputado
Zé Inácio, conceda-me um aparte quando possível.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Sim, deputado. Só
concluir este raciocínio. Excluirmos as cooperativas de crédito desta
obrigação por entender, a partir do diálogo com os representantes
desses estabelecimentos, que as cooperativas de crédito no estado do
Maranhão não detêm as estruturas que têm em alguns estados e,
principalmente, estão muito longe de deter a estrutura que têm as
agências bancárias. Deputado Sousa Neto, as agências bancárias hoje
na sua grande maioria, é bem verdade, dispõem de um monitoramento
via câmeras e esse monitoramento se dá por monitores que ficam no
estado de São Paulo. Então, até que haja um acionamento do sistema
de segurança pública nos estados, o assalto já aconteceu e os bandidos
já se evadiram do local do cometimento do crime. E o que me chamou
atenção, durante a tramitação desse projeto, é que a federação brasileira
de bancos, a Febraban encaminhou documento para a Presidência desta
Casa, não sei se foi na intenção de inibir os deputados, mas pedindo a
rejeição do projeto, fazendo várias alegações, argumentando inclusive
que as agências bancárias detêm todo um aparato de segurança e que
não necessita ter um vigilante armado dentro do estabelecimento. Mas
o que mais me chamou atenção, uma vez que eu imaginei que a Febraban
fosse encaminhar arguindo talvez a inconstitucionalidade do projeto,
que foi muito bem aqui esclarecido na relatoria do projeto pela
presidência da Comissão de Constituição e Justiça, pelo deputado
Marco Aurélio e pelo deputado Bira que relatou o projeto, que não há
nenhum tipo de inconstitucionalidade. Mas achei, deputado, que o
banco ia arguir isso, mas não, o banco quis arguir que o sistema que eles
têm de monitoramento interno nas agências é mais do que suficiente.
Tentam nos ludibriar, achando que os deputados iam se convencer
desses argumentos. Eu quero, para concluir, dar o aparte ao deputado
Bira.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Deputado
Zé Inácio, depois eu desejo um aparte.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Em seguida, a
deputada Valéria.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Deputado Sousa
Neto, também deputado Zé Inácio, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – E ao deputado Sousa
Neto. Destaco duas questões que eu considero importantes na
argumentação que nós trouxemos para fazer a defesa desses projetos.
Primeiro é o que está estabelecido no Artigo 1º que diz que os vigilantes
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deverão permanecer no interior da agência bancária em local seguro
onde possam se proteger durante a jornada de trabalho e dispor de
botão de pânico e terminal telefônico para acionar rápido a polícia. O
segundo é que também esses agentes deverão bipar ou fazer o contato
direto com a sala de operação da Polícia Militar no Estado do Maranhão,
além de acionar uma sirene do lado externo dos estabelecimentos para
que possa chamar a atenção dos transeuntes e afastando delinquentes
e fazendo a proteção de forma preventiva, por que isso? Primeiro
porque quando acontece um assalto a uma agência bancária, a Polícia
Militar, Deputada Valéria, toma conhecimento depois de quarenta,
cinquenta minutos, às vezes, depois de mais de uma hora do ocorrido.
E quando a Polícia Militar chega para fazer a repressão aos assaltantes,
eles já se evadiram. Então há a importância de alguém se comunicar. E
nada melhor e mais eficiente para fazer essa comunicação com a Polícia
Militar do que o vigilante, que é treinado para esse fim, não se depender
somente de sistema eletrônico, que ficam através de vídeo
monitoramento em outra cidade, como acontece esse controle através
de estabelecimentos que estão em São Paulo fazendo o controle da
segurança nas agências. Então esse era um ponto que eu queria destacar.
E o porquê da vigilância 24 horas nos finais de semanas e feriado? É
porque, deputados, a maioria dos assaltos e roubos acontece nos finais
de semana e nos feriados e à noite. Oitenta por cento dos assaltos e
roubos que aconteceram e furtos que aconteceram em 2016 se deram
no período noturno, nos finais de semana e nos feriado. Concedo um
aparte ao Deputado Bira do Pindaré.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (aparte) -
Deputado Zé Inácio, cumprimento V. Ex.ª mais uma vez. Dizer que é
uma temática relevante e que nós estamos tratando de questão de vida,
preservação da vida humana, que tem corrido risco cada vez maior,
sobretudo nas agências bancarias. Nós sabemos que os bancos são o
setor econômico, representam o setor econômico mais poderoso do
Brasil e do mundo. Em todas as crises os bancos ganham, todo mundo
perde, mas os bancos ganham. Continuam ganhando fortemente, porque
eles vivem da prática de taxas de juros exorbitantes e eles vivem da
exploração dos mercados e, sobretudo, da exploração daquilo que diz
respeito aos interesses da comunidade, do péssimo atendimento que é
oferecido e, enfim, daquilo que já conhecemos. Quando presidente do
sindicato dos bancários, nós criamos um monitoramento de assaltos a
bancos aqui no Estado do Maranhão e observamos que a cada ano
havia um crescimento e cobramos muito na época. E até hoje se cobra
bastante do Poder Público as ações em relação à segurança pública,
mas a gente conseguiu perceber que o poder público, no seu papel, ele
pode principalmente garantir o policiamento ostensivo, que é a
segurança no entorno das agências ou propriamente dos municípios.
Isso é papel do poder público, mas dentro da agência bancária a
responsabilidade é dos bancos. E em grande parte os assaltos acontecem
porque os bancos não tomam nenhuma medida preventiva para garantir,
coibir essas práticas, seja aqui no Maranhão ou em qualquer lugar do
País. Inclusive alguns bancos, principalmente os bancos privados, eu
cito aqui o Bradesco, sempre foi muito resistente, Cabo Campos, a
essa providências. Eu me lembro que a gente lutava por porta giratórias
porque não havia portas giratórias. Aí a gente lutava por portas
giratórias, qual era o banco que não queria colocar porta giratória? O
Bradesco, que era o banco que mais lucrava, mas não queria colocar
porta giratória. Resistiu até onde pode e, até hoje, muitas agências do
Bradesco não têm sequer porta giratória. Agora além da porta giratória,
você tem outros mecanismos, tem os biombos, tem outras formas.
Você falou do alarme, enfim, em vários mecanismos que são
investimentos dos bancos, e o principal deles é o investimento na
vigilância armada. E hoje os bancos não querem colocar vigilância armada
nas agências, só durante o expediente. Quando fecham as agências, eles
tiram o vigilante, mandam para Casa e não fica ninguém na agência. Aí
aquela agência fica vulnerável porque esta ali a galinha dos ovos de
ouro, está ali dentro, e o bandido sabe disso. E o bandido chega e ataca
as agências e acaba fazendo a população de vítima. Portanto, V. Ex.ª
está coberto de razão. E eu fiz questão de ser o relator deste projeto,

porque conheço a matéria e sei o quanto isso é relevante para a proteção
das vidas humanas, das vidas de pessoas da comunidade, mas também
dos próprios serviços dos próprios trabalhadores que atuam nas
agências bancárias. Portanto parabéns a V. Exa. Nós temos que seguir
adiante, porque os Bancos vão reagir. Eles vão para a justiça, porque
eles fazem de tudo para não gastar o dinheiro deles naquilo que interessa
à população. Só sabem lucrar a custo da população, mas na hora de
beneficiar, eles não têm interesse infelizmente. Então parabéns a V.
Exa. e conte conosco nessa luta. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Deputado Zé
Inácio, se eu puder fazer um aparte, eu gostaria.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Em seguida,
Deputado Bira, V. Exa., que tem uma luta também no movimento
sindical, sobretudo como presidente do sindicato dos bancários, conhece
bem a importância dessa matéria. Por isso V. Exa. tem se pronunciado
também a respeito e coloca uma questão que é importantíssima. O
projeto prevê a segurança preventiva, principalmente, dos usuários,
dos consumidores e dos funcionários, mas, como disse, de forma
preventiva. O projeto não tem a intenção de querer, através do vigilante
armado no estabelecimento bancário, substituir, Deputado Cabo
Campos, a Polícia Militar. É bem verdade que nós precisamos de mais
homens da Polícia Militar nas ruas para aumentar o efetivo de segurança,
também não podemos de deixar de destacar o avanço que tivemos da
Polícia Militar em termos de efetivo no Estado do Maranhão, nesses
últimos dois anos, demonstrando que o governo, o governador Flávio
Dino também tem se preocupado com a questão da segurança. Mas
não é nossa intenção substituir a Polícia Militar por um vigilante
armado, eu fiz questão de destacar isso no momento que nós estávamos
fazendo a discussão desse projeto. O papel do vigilante é atuar, de
forma preventiva, de tal forma que ele possa colaborar com a Secretaria
de Segurança Pública do Estado, com a Polícia Militar, para que a
Polícia Militar tome as providências de forma mais imediata possível
para fazer o enfrentamento às quadrilhas de banco, porque são quadrilhas
que não é um problema somente no Estado do Maranhão, é um
problema do Brasil, algumas dessas quadrilhas são inclusive, de âmbito
interestadual, organizadas, que vêm assaltando banco e explodindo
caixas eletrônicos. E à medida que os assaltos acontecem, as explosões
de caixas eletrônicos ocorrem é mais uma desculpa para os
estabelecimentos bancários fecharem agências, principalmente no
interior do Estado. Deputada Valéria Macedo.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (aparte) –
Deputado Zé Inácio, eu aproveito para parabenizar pelo projeto. É um
projeto que bem-vindo a esta Casa e tem o nosso total apoio, até
porque não se pode substituir o ser humano que tem a percepção de
olhar e ver as situações por uma máquina de videomonitoramento. Nós
sabemos que um vigilante, como o senhor colocou no projeto, com
todas as condições, o biombo protegendo, um acesso com a Polícia
Militar mais rápido, emergencial, preventivo, para chamar atenção da
polícia, conseguir apoio para, claro, a proteção dos bancos é muito
importante, além de criar oportunidades de emprego para as pessoas
que moram no interior em todo o Estado do Maranhão, a vigilância 24
horas nos bancos é imprescindível, e o senhor ainda coloca a questão
das vigilâncias nos sábados e feriados e nós sabemos que os assaltos de
bancos, dos caixas de banco, ocorrem principalmente nos finais de
semana, onde como os transtornos depois disso, o fechamento das
agências, as pessoas que não têm condições de movimentar, depois
têm que se deslocar para outras cidades, isso causa transtornos assim
muito difíceis, inclusive para a economia dos municípios e para as
pessoas que têm que gastar mais para movimentar ali o seu salário, a
sua aposentadoria e ir até o comércio. Então, parabéns pelo projeto,
além, como eu disse, de valorizar a pessoa humana que ali sendo vigilante
tem a percepção de alguma coisa estranha que está acontecendo ali,
vamos dizer, uma formatação de um assalto que o videomonitoramento
não consegue perceber isso, até porque ele só registra o que está
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acontecendo, é muito importante, porque aí ele vai realmente fazer a
ação preventiva que o senhor está querendo dizer e o mais importante
é prevenir mesmo, prevenir do que depois que aconteceu o assalto,
podem morrer pessoas, o transtorno de fechar agências, tudo isso
prejudica toda a comunidade. Então, vigilante 24 horas, inclusive nos
feriados, ali tendo, claro, a sua proteção devidamente armado, com
biombo, um acesso desse botão que liga diretamente e aciona a Polícia
Militar, que tem este papel de fazer a segurança externa e o banco que
tem essa obrigação de fazer interna, que inclusive é isso que tem
atrapalhado o funcionamento e tem contribuído para o fechamento das
agências bancárias é a falta de contribuição dos bancos com a sua
própria segurança. Precisa de mais investimentos. E esse investimento,
além de investir nas pessoas, gerar mais emprego e renda dar mais
segurança aos cidadãos, as pessoas que usam banco, elas vão também
com certeza fazer essa prevenção aí. E como o senhor mesmo disse
com intuito de salvar vidas, prevenir, inclusive prejuízos que causam
fechamento dos bancos em nossa cidade, parabéns pelo projeto, tem o
nosso total apoio e, com certeza, vai ser aprovado por esta Casa, por
unanimidade. Muito obrigada.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Eu que agradeço
seu aparte.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA - Deputado Zé
Inácio, um aparte.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Deputado Sérgio,
assim que passar para o Deputado Sousa Neto, lhe darei o aparte.
Mas, destacar, Deputada Valéria, V. Exa. que é uma grande liderança da
região Tocantina e a sua fala me lembra aqui um debate que fizemos
numa Audiência Pública com os Correios, e uma das questões que
estava sendo debatida era exatamente a questão da segurança nos
Correios em razão do Banco Postal. E acho que a aprovação deste
projeto de Lei hoje, vai também suscitar o debate sobre a possibilidade
de ampliar essa discussão para garantir também nos estabelecimentos
dos Correios, onde funciona o Banco Postal, que hoje tem uma
sobrecarga, sobretudo, repassada pelos bancos públicos, principalmente
o Banco do Brasil, que como já foi dito aqui por alguns deputados, os
bancos são os que mais lucram nesse sistema nosso, com capital
financeiro no país, mas tem uma política hoje de contenção, sobretudo,
até de já apresentar proposta de plano de demissão voluntária, ou seja,
trabalhar menos com gente e mais com máquina e é dessa forma que a
Febraban apresentou uma justificativa pela rejeição do projeto, como
eu disse aqui ainda há pouco, porque eles estão investindo milhões em
sistema eletrônico como se isso fosse resolver o problema da segurança,
se fosse por isso eu acho que não havia mais assalto nos
estabelecimentos bancários. Passo a palavra agora ao deputado Sousa
Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (aparte) – Muito
obrigado, deputado Zé Inácio, primeiro, quero parabenizar V. Exa.
pela iniciativa desse projeto de lei tão importante para os vigilantes,
mas eu queria depois da discussão, V. Exa. que tem sido um defensor
desta causa, nesta Casa, aqui dos vigilantes, eu queria parabenizá-lo, o
senhor está hoje de parabéns esta Casa ganhou um presente que foi
essa aprovação do projeto de lei de autoria de V. Exa., mas eu queria só
falar um pouco da minha preocupação como parlamentar também e até
dizer para V. Exa. que eu acho que o poder público não pode se ausentar
no momento desse, V. Exa. também tem que conversar com o Secretário
de Segurança Pública, até porque a vida desses vigilantes que está em
jogo por quê? Porque não adianta, como V. Exa. falou que está no
projeto colocar um botão de pânico numa cidade do interior que, às
vezes, nem policial não tem, os únicos policiais que vão ter lá armados,
na verdade, os vigilantes vão ser os policiais desse local porque vai
ficar nas agências, tudo bem, mas, às vezes, você vai solicitar o socorro
da Polícia Militar em muitos lugares do estado do Maranhão e ainda
tem ausência de Polícia Militar, fico preocupado também com a questão

do armamento que vai ser colocado para os vigilantes porque você
sabe que quando um bandido, uma quadrilha chega para assaltar um
banco ela vai com uma ponto cinquenta, ela vai com uma maior
armamento que tiver e eles não vão brincar não, eles passam por cima
do que tiver, então é pertinente, Vossa Excelência está de parabéns,
mas eu acho que vale uma discussão a questão de dar as condições
realmente necessárias para esses vigilantes ficarem seguros, tranquilos
e proteger o patrimônio, mais uma vez, eu quero lhe agradecer e dizer
que Vossa Excelência está de parabéns, mas não é a questão do projeto
de lei para suprir a ausência do poder público, pelo contrário, é uma
ajuda. Então, Vossa Excelência está de parabéns, eu queria que fosse
uma parceria que também tivesse o Secretário de Segurança Pública
conhecimento até para poder ajudá-lo da questão do combate a esse
crime tão horroroso, que é o crime de assalto a banco, muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (aparte) – Eu que
agradeço, deputado Sousa Neto, pelo seu aparte, Vossa Excelência que
juntamente com o deputado Cabo Campos tem debatido muito o tema
da segurança, aqui nesta Casa, mais uma vez, eu aproveito para esclarecer
que a intenção do projeto não é de substituir o policial militar, não é
essa intenção, pelo contrário, na verdade, o vigilante vai atuar de forma
preventiva e colaborando com a Polícia Militar do Estado do Maranhão,
com a Secretaria de Segurança para que de tal forma a polícia, o aparato
de segurança pública do Estado possa ser acionado numa velocidade
muito mais rápida porque a própria Secretaria de Segurança e os policiais
militares têm relatado que, na maioria dos casos, quando chega ao
conhecimento da Polícia Militar, o assalto já aconteceu, às vezes, há
mais de uma hora e aí não tem como fazer a repressão aos criminosos.
Um aparte ao deputado Cabo Campos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Depois do deputado Cabo Campos, deputado Wellington, por
gentileza, deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (aparte) –
Deputado Zé Inácio, Deus seja louvado pela tua vida, meu irmão. Eu
creio que os teus pais estão muito orgulhosos do senhor onde eles
estejam, porque eu lembro que na audiência pública que o senhor se
referiu eu estive presente e hoje parte dela se manifesta nas suas
proporções, numa realidade, porque V. Ex.ª toca em um assunto muito
pertinente uma vez que segurança pública é o conjunto de ações de
várias pessoas, é a população, é a educação, são os nossos vigilantes.
Trabalhei 22 anos no serviço de rua, tinha contato com os vigilantes, às
vezes a pessoa entende a força que tem o vigilante e a importância que
é o vigilante na troca de informações no serviço contínuo. Ninguém
pense que esses camaradas não estão preparados, porque esses
camaradas são bons de serviço. Eu já vi muitas ações de vagabundo
querer encarar com vigilante e perder. Logo, eu quero parabenizar e
dizer que a preocupação é salutar, mas ninguém está livre hoje de ser
vítima de violência. Nós que fazemos a segurança pública ou privada
não podemos nos eximir disso. Eu quero aqui somente parabenizar V.
Exa., sei do compromisso que o senhor tem com essa categoria, sei
também da força que eles têm e também finalizo dizendo, que a união
de forças: Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, estes
homens que estão aqui na tribuna hoje nos acompanhando dando essa
força, vai ser muito importante. Quero dizer que um prédio sozinho é
uma coisa, um prédio com vigilantes será outro, temos um outro
patamar, parabéns e aqui fica, não vou fazer nenhuma moção de aplauso
ao senhor porque de viva voz e in loco vou aplaudi-lo pela sua
proposição. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Muito obrigado,
deputado Cabo Campos, a síntese da sua palavra contextualiza bem a
importância deste projeto. Deputado Sérgio Vieira.

 O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA – Deputado Zé
Inácio.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Sérgio Vieira, antes de V. Exa. começar
o aparte, eu solicito ao deputado Zé Inácio, que conceda este último
aparte e conclua o pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Só o deputado
Marco Aurélio e o deputado Wellington.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Peço brevidade.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Só brevidade nos
apartes.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA (aparte) –
Deputado Zé Inácio, eu queria aqui parabenizá-lo por essa iniciativa,
muito já se falou da necessidade, muito já se falou da importância e
dessa parceria da questão dos vigilantes, mas que também tem que
haver também a presença do Estado e isso já ficou bem claro na palavra
de V. Exa. quando diz que é uma forma de contribuir. E acho que este é
o espírito se continuarmos e isso for com certeza implantado, eu acredito
que a contribuição vai ser muito grande, mas a minha parte, deputado,
além de parabenizá-lo é para que a gente possa levantar a discussão
dentro desta Casa e que também se estenda não só para os Correios,
mas que nós comecemos uma discussão também para os
correspondentes bancários, porque lá, na cidade de Açailândia, nós
tivemos uma batalha ferrenha com a questão do atendimento bancário
e uma das soluções foi que nós fizéssemos uma reunião com a Associação
Comercial para que ela nos auxiliasse a detectar quais estabelecimentos
lojistas eram capazes de implantação de agências de correspondentes
bancários. E V. Ex.ª acredita, deputado, que a resistência é tão grande
em não instalar correspondentes bancários nas lojas devido à falta de
segurança, porque as agências bancárias, por meio dos agentes vigilantes,
não dispõem disso. Então fica a minha sugestão para que a gente
também possa ampliar essa discussão para os correspondentes
bancários. Só para encerrar, eu gostaria de destacar a presença da
presidente da Câmara Municipal de São Francisco do Brejão, Ana
Quitéria, da vereadora Jucilene Prates, do vereador Fogoió Lira, do
vereador Marcos Reis e da vereadora Cristina Figueira. Sejam bem-
vindos. Estão todos aqui no plenário.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Obrigado, deputado
Sérgio Vieira, pela sugestão. Passo a palavra ao deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(aparte) – Deputado Zé Inácio, é redundante eu falar do elogio pela
proposição. Nós já manifestamos e a aprovação unânime mostra a
grandeza e a participação da Assembleia nesta causa. Eu reitero algumas
ações que o governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança
Pública, tem feito reduzindo vertiginosamente os índices de assaltos a
bancos, de explosões a caixas eletrônicos, ações como a criação das
UTCs, Unidades Táticas das Cidades, que têm uma resposta efetiva,
do Grupo do COSAR, que é um Grupo Especial de Operações de
Sobrevivência em Áreas Agrícolas na Região Central do Maranhão,
além de outras ações  integradas, a própria presença do policiamento
aumentando nos municípios onde mais de dois mil e oitocentos novos
policiais já foram incorporados à Polícia Militar no Governo Flávio
Dino. Entretanto, a ação que é colocada, que é votada hoje, por meio
desta lei aprovada e que vamos fazer, já está junto ao Governo do
Estado para sancionar a lei, ela é necessária porque os bancos sempre
se eximem de sua responsabilidade, jogam somente para o Governo,
jogam somente para a Secretaria de Segurança Pública. Há um tempo,
uma agência de um banco estava em fase experimental de uma tecnologia,
lá no município de Lago Verde, que era o sistema de fumaça e os
assaltantes chegaram nessa agência, explodiram a agência, mas não
conseguiram levar nada porque estava sendo implantado um sistema

que prevenia e isso é interessante, é uma pena que ficou só naquele
teste, só naquela experiência, não avançou, não implantou, de modo
que não só por iniciativa do próprio Parlamento...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Marco Aurélio extrapolou, por
gentileza.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Não só por iniciativa do próprio Parlamento, mas do próprio Executivo
que venham leis duras obrigando as agências bancárias, obrigando os
bancos a criarem sistema de segurança eficiente para preservar a vida,
para que eles protejam também o patrimônio deles, que é no caso a
questão do financeiro e quero reiterar, já estive juntamente com o
Sindicato dos Bancários em audiência com o Secretário de Segurança
Pública, com o Comandante Geral da Polícia Militar, também com o
Secretário de Governo fazendo iniciativas nesse sentido. Precisamos
endurecer as leis que obriguem os bancos a melhorarem a sua segurança.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Zé Inácio, conclua, por gentileza.
Deputado Zé Inácio, não conceda mais aparte e nós teremos outros
oradores inscritos, deputado Wellington pediu o aparte e peço que seja
breve, porque os apartes estão sendo quase que um pronunciamento,
e há diversos oradores aguardando para irem à tribuna.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Deputado
Wellington, rápidas palavras, por favor.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(aparte) - Serei breve, brevíssimo. Quando eu declarei meu voto,
parabenizei Vossa Excelência e, mais uma vez, que nós que lutamos
pela geração de emprego e renda é uma satisfação que nós damos
também à sociedade e atenção aos vigilantes também. Nós recebemos
no nosso gabinete muitos vigilantes, muitos que procuram a
requalificação, a qualificação, e reclamam da falta de oportunidades
dos postos de serviços que são fechados e que foram fechados ao
longo dos últimos quatro ou cinco anos. Então, parabenizar não só a
Vossa Excelência, mas a Assembleia Legislativa por fazer esse
reconhecimento hoje. E parabéns a todos os vigilantes, parabéns a
segurança pública e, com certeza, ganha uma grande força com os
vigilantes no Estado do Maranhão, que Deus abençoe a todos vocês.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Obrigado pelo aparte
e eu quero concluir as palavras e, mais uma vez, agradecer a luta dos
vigilantes que aqui estão presentes, sobretudo, a liderança do Sindicato
dos Vigilantes, da CTB, que está apoiando essa causa, e dizer que não
tenho dúvidas de que esse projeto será sancionado em breve pelo
governador, até porque dialogamos com o secretário de Segurança,
mostramos essa proposição ao secretário que também apoia. Então, eu
tenho certeza de que em poucos dias esse projeto se tornará lei
sancionada e vamos efetivá-la no estado do Maranhão como vem sendo
trabalhada em outros estados. Muito obrigado presidente, pela
tolerância do tempo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Registro a presença da comitiva de Bernardo do
Mearim com a prefeita Eudina, o Totota, os vereadores, presidente da
Câmara Osvaldo, vereador Doutor, vereador Marinho, vereadora
Adriana, vereador Erivelton. Registro feito a pedido do deputado
Vinicius Louro. Registro também a presença da comitiva de vereadores
da querida Santa Helena: vereador presidente, Leonardo Lobato, os
vereadores Jorge, Marcelo, Neto e Waldir. Todos aqui na galeria. Sejam
muito bem-vindos à Assembleia Legislativa.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –

Senhor Presidente, questão de ordem. Peço o tempo da liderança do
Bloco Independente, por gentileza?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Wellington, eu concederei já. Os
deputados Bira do Pindaré solicitou pela Liderança do Bloco, deputado
Marco Aurélio pela liderança do Governo e deputado Vinicius Louro
pela liderança do Bloco Parlamentar Democrático. Deputado Bira do
Pindaré, por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, eu gostaria de me reportar à fala do
deputado Eduardo Braide que tratou sobre o tema relativo à criação do
Conselho Universitário. Eu conheço bem essa matéria porque fui
secretário de Ciência e Tecnologia no governo Flávio Dino, no primeiro
ano da sua gestão, e posso garantir ao deputado Braide que não tem
esse sentido de nenhum segmento da comunidade universitária. Na
verdade o governador assumiu um compromisso de campanha para
criar um conselho que pudesse congregar os reitores das universidades.
Então, o propósito desse conselho é a reunião das reitorias de cada
uma das universidades, sejam elas públicas ou privadas, para discutir
e debater as políticas macro em relação ao desenvolvimento científico
e tecnológico no estado do Maranhão. Então, se V. Ex.ª procurar o
programa do governo Flávio Dino, consta lá essa proposta com essa
intenção. Eu lembro que ainda era secretário quando foi solicitado que
a gente formatasse esse projeto que tinha esse propósito, apenas esse
propósito de reunir as reitorias, e ganhou o nome de Conselho
Universitário, mas o propósito é a reunião das reitorias como
representação das universidades. O que V. Ex.ª propõe é um conselho
mais amplo que vai ser encaminhado a esta Casa. Existe outra proposição
de outro conselho que é o Conselho de Ciência e Tecnologia, que é mais
amplo, esse sim vai abranger todos os segmentos, representação docente,
discente, enfim, que aí é o conselho propriamente dito do sistema de
Ciência e Tecnologia. O que se propôs aí é apenas semelhante ao
conselho empresarial que o governador também criou e que reúne as
entidades representativas do empresariado. Ele teve a iniciativa por
conta de um compromisso de campanha, repito, ele está honrando um
compromisso de campanha, que era criar um fórum para reunir os
reitores e deu este nome, mas não com propósito de excluir ninguém,
mas de ter um espaço que pudesse ser o espaço exclusivo de diálogo
com as reitorias e entre as reitorias das universidades. Então apenas
para esclarecer a V. Ex.ª que me parece uma inquietação pertinente e
que nós não temos nenhum obstáculo, nenhum óbice a sua observação,
mas V. Ex.ª poderia até guardar essas emendas para a próxima mensagem,
porque essa, sim, vai tratar de um conselho mais amplo e aí sim eu
acho que tem que garantir a representação de todos os segmentos. O
deputado Braide quer um aparte, Senhor Presidente, é possível?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO – Não, porque é pelo Tempo da Liderança.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Então,
eu queria apenas dar este esclarecimento pelo conhecimento de causa
que eu tenho a respeito, mas, evidentemente, que nós estamos abertos
ao diálogo, temos que buscar construção e certamente o governador,
que é sensível a essa causa jamais iria fechar as portas para todos os
segmentos da Universidade, de fato, o governador é profundamente
conhecedor dessa realidade por ser professor da Universidade, por ter
sido uma liderança estudantil e, certamente, nunca, em momento algum,
tomaria uma decisão para excluir qualquer segmento de qualquer espaço
de debate. Esse espaço tem esta finalidade, é uma finalidade mais
interinstitucional, é o dialogo entre as reitorias, portanto é o momento
que senta o reitor da UFMA, o reitor da UEMA, o reitor do CEUMA,
o reitor do IFMA, enfim, a reitoria do IEMA de todas as instituições
para um diálogo entre as instituições sobre as políticas públicas voltadas
para esse segmento. Então, tem uma finalidade e repito, cumpre uma

promessa de campanha, aliás, esse item o governador hoje é destaque
nacional porque ele é o segundo do ranking nacional que mais cumpre
as suas promessas de campanhas, já cumpriu 78% daquilo que
prometeu, esse é mais um compromisso que ele está cumprindo na
medida em que traz para esta Casa a proposição desse conselho que
poderia ter o nome de Conselho dos Reitores. Tem o nome de Conselho
Universitário, podia ser mais restrito na nomenclatura, para não dar
talvez essa interpretação distorcida da sua finalidade, mas o intuito era
exatamente esse. Mas estamos abertos ao debate, ao diálogo e eu espero
que a gente possa amadurecer e encontrar o caminho mais adequado de
fortalecer a democracia e a gestão do Governo do Estado do Maranhão.
Muito obrigado, Presidente.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO – Pois não, deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, assim que possível, eu gostaria de falar pela Liderança do
Bloco Parlamentar Independente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO – Deputado Eduardo Braide, agora vai falar o
deputado Marco Aurélio, pelo Tempo da Liderança, depois tem o
Deputado Vinícius Louro, pelo Tempo da Liderança e depois o Deputado
Wellington do Curso pelo Tempo da Liderança.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Só para
eu entender, porque o Deputado Wellington do Curso permutou comigo
a Liderança do Bloco Parlamentar Independente. Mas só para que eu
entenda. O deputado Bira do Pindaré usou o Tempo da Liderança?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO – Do Bloco.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – E o
deputado Marco Aurélio vai usar o mesmo Tempo da Liderança do
Bloco?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO – Não, do Governo.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Do
Governo. Perfeito. Aí depois, então, o Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, eu volto à tribuna, para
fazer um destaque especial, na última semana, de uma ação muito forte
no município de Governador Edison Lobão, muito carinhosamente
chamado de Ribeirãozinho. Faço questão de mencionar aqui as presenças
de vereadores de Estreito que estão hoje participando desta Sessão, na
pessoa do vereador Diney, dos vereadores de São Francisco do Brejão,
que estão também aqui na pessoa da vereadora Cristina e demais
lideranças políticas vereadores do município do nosso Estado que
participam hoje desta Sessão. O município de Governador Edison
Lobão, bem pertinho de Imperatriz, na última quinta, sexta e sábado,
desenvolveu a 1ª Feira do Couro, uma cadeia produtiva, um elo de
produção, tem se fortalecido e tem trazido uma nova dimensão
econômica a esta produção. Vários curtumes que existem no município
de Ribeirãozinho, estes curtumes produziam este couro e exportavam
para outros países, ou vendiam para outras regiões do país, mas não se
agregava o valor. A cadeia produtiva ficava simplesmente na matéria-
prima e a falta de parcerias pra agregar valor tanto na formação quanto
na qualificação desta mão de obra e no fortalecimento de um elo para
escoar esta produção, era algo que travava esse desenvolvimento. Uma
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ampla parceria, uma ampla união de forças foi feita no sentido de
trazer uma nova dimensão a este elo de produção, uniu o Governo do
Estado, por meio da Secretaria Estadual de Indústria e Comércio, por
meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia com a presença firme do
IEMA, do Instituto Estadual de Educação Ciência e Tecnologia, em
parceria com o Sindicouros que há muito tempo sonhava com essa
ideia, mas não conseguia avançar sozinho, também em parceria com a
Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão, muito bem
conduzida pelo Prefeito Geraldo Braga e sua equipe e uma parceria
forte com a FIEMA, que entrou com todo o seu conhecimento
institucional, com todas as parcerias necessárias e ampliou-se para o
Sebrae, ampliou para instituições financeiras e, há poucos dias,
inaugurou no município de Ribeirãozinho uma unidade vocacional do
IEMA que é exatamente para essa produção de calçados, cintos, bolsas,
carteiras, o que antes era vendido só como matéria prima hoje está
sendo beneficiado no município. Também a formação de centenas de
jovens, de pais de famílias. Então, essa formação tem trazido uma
nova dimensão ao município porque agrega aquilo que é fundamental
para garantir a independência das pessoas, que são educação e trabalho.
Sem educação e trabalho, não se consegue garantir a independência das
pessoas, e o IEMA tem trazido essa dimensão, de modo que nos
últimos dias, na última quinta, sexta e sábado, houve a Primeira Feira
do Couro que reuniu todos esses setores, reuniu milhares de pessoas
em uma vasta programação, fosse ela de formação, fosse ela de exposição
desses produtos, de venda desses produtos, mas também uma vasta
programação cultural que envolveu não só a cidade de Ribeirãozinho,
mas toda a região Tocantina. Que grandeza, o orgulho que a gente vê
daqueles trabalhadores, daqueles alunos tendo o poder de fazer, de
aprender e de, em poucos meses que está em funcionamento, já conseguir
ter um resultado tão concreto. E aí neste momento eu faço questão de
parabenizar todos os responsáveis por este trabalho que está sendo
desenvolvido no município de Ribeirãozinho. A Primeira Feira do Couro
é só a primeira de tantas que virão, o que mostra o orgulho de um povo
que está conseguindo se redescobrir com essa força do trabalho, da
qualificação. Eu tenho certeza de que esse exemplo, que está sendo
erguido no município de Ribeirãozinho pela força do trabalho e da
educação, pela força da união de todos esses parceiros, de que será um
exemplo para o Brasil. Num momento em que o desemprego assola
todas as regiões do País, o município de Ribeirãozinho está conseguindo
acreditar, está conseguindo ter esperança exatamente na força desta
produção. Eu tenho certeza de que em pouco tempo o município de
Ribeirãozinho vai começar a atrair pessoas de todos os cantos, de
todas as regiões exatamente com a força dessa produção feita com
amor, produção feita com muita dedicação e que com certeza traz um
orgulho a toda a região Tocantina, a todo nosso estado do Maranhão.
Parabenizo uma vez mais a união de forças do governo Flávio Dino,
juntamente com a prefeitura municipal de Ribeirãozinho, com todos
os parceiros da FIEMA, do Sindicouros e, sobretudo, a população de
Ribeirãozinho que vive esse momento de grande perspectiva com esta
força que está sendo desenvolvida a partir da produção e da melhoria
dessa mão de obra. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE – Deputado Vinicius Louro pela liderança do
Bloco Parlamentar Democrático, cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINICIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
membros da galeria, onde eu quero saudar a comitiva capitaneada pela
prefeita Eudna Costa, do município de Bernardo do Mearim, prefeita
essa trabalhadora, empreendedora, que vem fazendo um grande trabalho
no município e aproveitar saudar aqui o, como sempre gosto de brincar,
grande amigo que eu tenho naquela cidade, que é o esposo da prefeita
sempre chamo ele de “primeiro-damo” Totota, amigo esse que também
tem um trabalho intenso na cidade de Bernardo do Mearim quanto
também aos vereadores aí, Presidente da Câmara Osvaldo, vereador
Doutor, vereador Marinho, vereadora Adriana, esposa do meu amigo

João Pedro, vereador Erivelto, amigo, parceiro também que conheço
desde a minha infância no município de Pedreiras e quero aproveitar e
saudar todos da galeria, todos os vereadores aqui presentes que vieram
hoje para o Encontro de Vereadores sendo realizado pelo Governo do
Estado do Maranhão, que é muito importante e agradecer a presença
de todos vocês, aqui na Casa do Povo. Saudar os telespectadores da
TV Assembleia, funcionários deste Poder. Senhor Presidente, eu gostaria
aqui de tratar sobre um encontro que eu tive hoje com a Prefeita Eudina
Costa e os vereadores do município de Bernardo do Mearim, porque é
uma luta incansável da Prefeita de Bernardo do Merim, haja vista que
é uma prefeita ali que realmente tem a responsabilidade, tem a
preocupação e trabalha 24 horas em prol de uma melhor qualidade de
vida ao povo daquela cidade, e hoje a Prefeita veio tratar de dois
assuntos, temas importantíssimos que primeiro é a saúde daquela
cidade e o segundo a segurança. Quando hoje a Prefeita esteve em
nosso gabinete pedindo que nós pudéssemos indicar ou colocar emendas
de bancadas parlamentares para o município para aquisição de uma
ambulância entendendo que realmente o município de Bernardo do
Mearim requer essa ambulância, nós sabemos que o município de
Bernardo do Mearim é uma terra de povo ordeiro, hospitaleiro,
trabalhador, humilde. E a gente não poderia deixar de atender. E eu me
comprometi com a prefeita Eudina Costa de destinar uma emenda de
R$ 165 mil para a aquisição dessa ambulância. E também venho tratar
da questão da saúde. E também venho tratar da questão da segurança,
Deputado Eduardo Braide, porque eu entrei em contato já com a
Secretaria de Segurança, onde nós iremos também fazer uma indicação
e conseguir uma viatura da Polícia Militar, sendo um veículo, um carro
para que possa realmente fortalecer a segurança do município, haja
vista que nós sabemos do momento difícil das dificuldades dos
municípios no momento de crise. E justamente nós precisamos também
reforçar e fortalecer essa segurança através dessa viatura, por que não
dizer também, prefeita, aumentar o efetivo daquela cidade? Então é
muito importante V. Ex.ª estar aqui na Casa do Povo, na Assembleia
Legislativa junto com seus vereadores, presidente da câmara, mostrando
a realidade que estão passando os municípios, como os gestores estão
sofrendo para fazer o básico, que é colocar suas folhas em dias. Mas os
vereadores, que tem a responsabilidade com o povo de Bernardo Mearim
apoiando esta gestão, vem aqui lhe dar suporte e reforço. Quero
parabenizar todos os parlamentares de Bernardo Mearim, onde eu
gosto de chamar, Deputado Eduardo Braide, os vereadores de deputados
municipais, porque realmente são parlamentares, referência e o para-
choque do povo. Porque ali antes do povo chegar ao prefeito, no
deputado estadual, eles vão primeiro nos vereadores. E aqui a prefeita
Eudina esta capitaneada por esses grandes guerreiros, que tenho que
parabenizar. São essas minhas palavras. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO – Deputado Eduardo Braide pela liderança do
bloco.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria a quem eu saúdo de forma especial os vereadores,
vereadoras, prefeita que aqui se encontra. E que vocês tenham um
encontro muito proveitoso e possam discutir ações e políticas voltadas
para o bem do povo do Maranhão. Eu quero saudar de forma especial
o vereador Denis Nascimento, de Paraibano, do PMN, do meu partido,
assim como todos os vereadores e vereadoras que se fazem presentes
nesta galeria. Quero inicialmente, até em homenagem a vocês que estão
na galeria, informar de duas portarias do Tribunal Superior Eleitoral
que reduzem várias zonas eleitorais do Estado do Maranhão, que são
as portarias nº 207 e 372, editadas pelo presidente do Superior Tribunal
Eleitoral do Brasil, e que extingue, para que vocês terem ideia, segundo
levantamento inicial feito pelo TRE, as seguintes zonas eleitorais
Timbiras, Loreto, Matinha, Santa Inês, as duas, Pindaré, Paraibano,
Alto Parnaíba, Paulo Ramos, em São Luís são três zonas eleitorais,
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São Luiz Gonzaga, Igarapé Grande, São Vicente de Ferrer e São João
Batista, além de outras que ainda estão sendo feitos os estudos. Por
conta disso, nós apresentamos um requerimento que foi aprovado por
unanimidade nesta Casa para que seja encaminhado um expediente ao
presidente do Tribunal Superior Eleitoral, à presidente do Supremo
Tribunal Federal, que também é presidente do Conselho Nacional de
Justiça, manifestando a nossa posição contrária, da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão em nome do povo do Maranhão,
para que não venha vigorar essas portarias sob pena de todos os serviços
eleitorais que deveriam ser prestados nessas zonas desses municípios.
Os eleitores e aqueles que decidam ter acesso à Justiça Eleitoral tem
que se deslocar à zona eleitoral mais próxima. Então fica aqui o
agradecimento a todos os senhores deputados desta Casa, que de forma
unânime aprovaram esse requerimento a ser endereçado aos tribunais
superiores. Por outro lado, quero aqui comentar aquilo que eu já havia
feito no Pequeno Expediente. E respeito muito o Deputado Bira, mas
quero divergir da forma como ele pensa em relação a esse projeto de lei
encaminhado a esta Casa. Para que vocês tenham ideia, Excelentíssimos
Senhores Vereadores e Vereadoras, chegou a esta Casa hoje e foi
publicado o Projeto de Lei nº 126/2017, que o Governador do Estado
pretende implantar e criar, em seu Artigo1º é muito claro, e diz o
seguinte: fica criado o Conselho Universitário do Maranhão,
denominado doravante CONUNI. A questão, senhores vereadores e
senhoras vereadoras, é que esse conselho que é criado agora, o Conselho
dos Universitários, primeiro, ele em sua composição tem os seguintes
membros: o Governador do Estado, que será o presidente; o Secretário
de Ciência e Tecnologia; o presidente da FAPEMA; o presidente do
IMESC; os reitores das instituições de ensino superior públicas e
privadas; e dois professores mestres ou doutores de livre escolha do
Governador do Estado. Aqui primeiro vem a nossa contrariedade a
esse projeto, quem tem que decidir os professores que têm que fazer
parte do conselho não é o Governador do Estado; são os sindicatos ou
as Associações de Professores. É assim que funciona em todo conselho
no Brasil. Mas o mais grave, e pasmem vocês, eu parei no Inciso VI
com os professores, e vocês devem estar se perguntando, onde estão
os estudantes universitários para fazer parte do conselho? Não foi
incluído no Projeto de Lei encaminhado pelo Governo do Estado. Por
isso eu apresentei uma emenda para que sejam incluídos os estudantes
universitários, porque não existe conselho universitário sem a
participação dos estudantes universitários. Até na ditadura, senhores,
nos conselhos universitários tinha um assento da UNE, tinha o assento
dos estudantes. E não é aqui no Maranhão que nós vamos implantar
uma ditadura universitária. Fica, portanto, aqui, a minha posição
contrária ao orador que me antecedeu, de forma clara defendendo,
primeiro, que a indicação dos professores no conselho universitário
seja feita pelas entidades representantes das classes dos professores;
e não indicação direta pelo chefe do Executivo; segundo, que seja
disponibilizado o assento aos estudantes universitários. E diferente
do que falou o deputado que me antecedeu, que falou que era só uma
reunião de reitores, o artigo 2º é muito claro quando diz: que compete
ao Conselho Universitário o seguinte, Senhor Presidente - e eu vou ler
aqui de forma clara, Deputado Wellington do Curso - Inciso I: compete
discutir, propor, compartilhar e analisar programas, projetos e ações
atinentes à política de educação superior, ciência, tecnologia e inovação.
E a pergunta que faço, Deputado Wellington do Curso: Vossa Excelência
acha que os alunos e estudantes universitários não tem que participar
da discussão da politica pública do ensino superior? Tenho certeza
que Vossa Excelência defende a participação. E é exatamente por isso
que solicitei uma audiência pública que será realizada aqui na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, na sexta-feira, 09 de junho, a ser
conduzida pela Comissão de Educação desta Casa, para que nós
possamos ouvir os professores universitários, os estudantes
universitários, todos aqueles que devem e merecem opinar sobre esse
projeto. Então quero aqui reafirmar a minha posição e a manutenção
das emendas que apresentei a este projeto, primeiro, para que a gente
acabe com esse erro gravíssimo de não termos representantes dos
estudantes universitários no Conselho Universitário do Maranhão.

Não há cabimento. E aqui quero lembrar, porque fui aluno dele na
universidade, que o atual Governador Flávio Dino, além de professor
universitário, foi líder do movimento de estudantes na Universidade
Federal do Maranhão. Então não pode ele, ao chegar agora à cadeira de
Governador, querer retirar o direito dos universitários de fazerem parte
e de discutir, como bem diz o conselho: discutir, propor, compartilhar,
analisar projetos e ações atinentes à política de educação superior,
ciência tecnologia e inovação. E por outro lado, não podemos deixar
também que os professores a serem indicados para compor o Conselho
Universitário sejam de indicação do Governador do Estado. Qualquer
conselho, Exmos. Senhores vereadores e vereadoras, prefeita que aqui
se encontra, imprensa, ele tem a sua participação indicada pelas
entidades que representam a classe, senão não seria um conselho para
controle social, senão não seria um conselho para que os representantes
estivessem lá. Fica, portanto, aqui Senhor Presidente, mantida a nossa
posição, e convido de já a todos que desejarem participar do debate, da
discussão, para que possam apresentar sugestões no sentido de
aperfeiçoar esse Projeto de Lei que cria o Conselho Universitário do
Maranhão, na sexta-feira que vem, às 08h, no Auditório Fernando
Falcão, a ser presidido pela Comissão de Educação desta Casa. Era o
que tinha a relatar, Senhor Presidente, não sem antes agradecer pela
gentileza do deputado Wellington do Curso que fez a permuta comigo
para que eu pudesse utilizar o Tempo da Liderança de forma que agora
acompanharei o discurso do deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO – Deputado Wellington do Curso pelo Tempo da
Liderança, cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente Deputado Vinicius Louro, que
ora preside esta sessão, demais deputados, deputada Ana do Gás,
deputado Vinicius Louro, deputado Eduardo Braide, galeria, hoje
ocupada por vereadores, prefeitos. O deputado Eduardo Braide citou
o nome do Denis, ele está por aí? Seja bem-vindo à Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, jovem Denis, liderança da cidade
de Paraibano, estivemos juntos. A galera toda é de Paraibano? Quem
mais está por aí? Ricardo. Bom, galera, parabéns! Obrigado por terem
vindo. Se soubesse, teria feito a relação de todos vocês, mas todos os
vereadores de Paraibano sintam-se em Casa e que possamos ter essa
parceria mútua, mas firme da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão com a Câmara Municipal de Paraibano. Muito obrigado por
terem vindo à Casa do Povo, estamos à disposição de vocês todos.
Sejam bem-vindos! Imprensa que acompanha os nossos trabalhos e
difunde as nossas ações no Parlamento Estadual, internautas,
telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, nosso mais
cordial bom dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente, eu quero
tratar de dois temas. Infelizmente eu não pude usar o Grande
Expediente, mas mais uma vez hoje fomos a uma escola da rede
municipal em que o teto desabou na tarde de ontem. É ridículo, beira ao
ridículo a falta de compromisso de Edivaldo Holanda com a educação.
Já são duas ações do Ministério Público, uma solicitando que o prefeito
Edivaldo Holanda possa construir as 25 creches que ele prometeu
durante a campanha, o estelionato eleitoral que ele cometeu durante a
campanha quando ia para a TV dizer que ia reformar as escolas, com
enganação e mentira, mas infelizmente ele foi reeleito prefeito de São
Luís. Se ele não fez nada em quatro anos, mas mentiu, enganou durante
o período eleitoral e conquistou a reeleição e a prova está aí: sumiu,
desapareceu. São mais de 40 escolas que estão em total e completo
abandono. Na UEB Jackson Lago, a rua em frente à UEB Jackson Lago
está deteriorada, cheia de crateras, cheia de buracos, uma escola acabada,
cheia de goteiras, com o telhado comprometido. No dia 16 de maio,
estivemos na escola, fizemos a denúncia: sala escura, as crianças estão
ficando cegas assistindo às aulas no escuro, são seis lâmpadas em salas
de aula, tem sala que funciona só com uma, não tem iluminação, não
tem ventiladores, e o prefeito mentiu dizendo que entregaria escolas
novas com ventilador ou com ar condicionado. No dia 24, fizemos uma
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audiência pública com a OAB, Sindicato dos Professores, pais, alunos,
professores, protocolamos um documento no Ministério Público e na
Prefeitura de São Luís, o único representante que não apareceu foi o da
Prefeitura de São Luís. Fomos dia 16, na terça-feira, fomos na quarta-
feira passada, dia 24, e ontem o teto de três salas de aula desabou e as
crianças foram mandadas para casa. É o cúmulo! É o cúmulo do cúmulo,
do cúmulo, do cúmulo da incompetência administrativa! Beira ao
ridículo. A educação em São Luís pede socorro. É um caos. Qual futuro
que vamos dar para essas crianças? Não adianta no futuro gastar com
viaturas, com policiais, com delegacias, com penitenciárias se não faz
o básico, o mínimo, que é dar oportunidade para que essas crianças
sejam alguém no futuro, médicos, advogados, dentistas, enfermeiros,
jornalistas, professores, vereadores, deputados, quem sabe até
governador do Estado. Alunos da periferia têm pais e mães pobres,
mas pais e mães batalhadores. Uma mãe que chegou ao final de semana:
deputado Wellington, eu não tenho condições, eu trabalho vendendo
suquinho, meu filho chora porque quer ir para a escola. O incompetente
do prefeito está dizimando uma geração de crianças e de adolescentes
que não terão futuro. Não pesa na sua consciência? Vá à periferia de
São Luís. Não pesa na sua consciência, entregando as nossas crianças
para o crime organizado? Para a criminalidade? Devia ter vergonha na
cara. É ridículo! É ridículo e é ridículo. Amanhã, eu vou usar o Grande
Expediente para falar das 25 creches que ele prometeu e de todas as
escolas. Eu vou todos os dias, enquanto parlamentar for, tratar da
educação nesta Casa, defender as crianças e adolescentes do nosso
Estado. O Governo do Estado fala de educação e Escola Digna, como
vai ter Escola Digna se na capital tem escolas que são indignas? Como
que fala de Escola Digna? Mas, Deputado Wellington, a UEB de Jackson
Lago é uma escola municipal. Eu sei. Eu sei que é uma escola municipal,
mas se na capital tem escolas que estão assim, pronto. Senhor
Presidente, me dê mais um minuto. Estava guardado para um momento
oportuno, mas chegou o momento. Vou fazer a denúncia hoje da escola
Edison Lobão, em Paraibano, crime em cima de crime, uma escola que
está abandonada, estão construindo uma creche dentro da escola
abandonada. Qual é a lógica? Construindo uma creche dentro de uma
escola abandonada. Eu não compreendo, alguém tem que ser
responsabilizado. Como é que estão construindo uma creche dentro de
uma escola abandonada? Está lá. Aproveitando os vereadores de
Paraibano, uma escola em Paraibano que está abandonada, eu fui lá,
livros queimados na última sala, 12 salas de aula com telhado deplorável,
o pátio com telhado totalmente destruído e saindo da escola, indo para
a área livre, nós encontramos a construção de uma quadra dentro de
uma escola abandonada. Qual é a lógica de construir uma quadra dentro
de uma escola abandonada? Uma quadra que a construção é nova, ainda
tem andaimes, eu fui lá, ninguém falou não, eu fui pessoalmente com o
gabinete móvel, com o projeto “De Olho nas Escolas”, eu fui lá
pessoalmente. Quem autorizou construir uma quadra dentro de uma
escola? Quem autorizou? Com qual dinheiro? Dinheiro jogado fora,
dinheiro jogado no ralo. E não vamos muito longe, na cidade de São
Luís, aqui na Cohab, uma escola do Estado, a quadra está totalmente
deteriorada e abandonada. Senhor Presidente, muito obrigado pela sua
benevolência. Muito obrigado pela sua atenção, queridos amigos de
Paraibano, meu respeito, carinho por Paraibano. Sou cidadão de
Paraibano, tenho carinho e respeito por vocês de Paraibano, e esta
Casa é a Casa de vocês. Toda vez que vierem, venham e serão muito
bem recebidos. Senhor Presidente, na verdade, eu me ative a essa
pronunciamento sobre a educação. Esqueci de falar o mais importante
que é pedir ao Governo do Estado que tenha a sensibilidade, porque
não é favor nenhum. É falta de coerência em relação aos 21% do
Judiciário, dos Servidores do Estado. O Governo do Estado tem
prejudicado os servidores do Estado, tem prejudicado os servidores
do Estado. Chega, chega. O Governo da mudança que não trouxe mudança
nenhuma até agora. A população clama e a população começou a acordar.
Acorda, Maranhão! Acorda, Maranhão! Porque a mudança ainda não
chegou. Acorda, Maranhão! Que nós somos enganados. Acorda,
Maranhão! A esperança de dias melhores. Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO – Queria saudar aqui todos os vereadores aqui no
plenário do município de Paraibano, em nome do vereador Denis
Nascimento, a pedido do Deputado Eduardo Braide. Quero aqui
encerrar, citando o Artigo nº 101: A Sessão só poderá ser encerrada
antes da hora regimental nos seguintes casos: Presença de menos de
1/7 de seus membros. Redação dada pela Resolução Legislativa nº 617/
11.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

Resumo da Ata da Sexagésma 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 e dezessete.

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

Louro.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

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. O Presidente, em exercício,
Deputado Othenino Neto, declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi
aprovado e do expediente que foi encaminhado à publicação. Em seguida,
concedeu a palavra aos Deputados Fábio Braga, Wellington do Curso,
Sousa Neto, Eduardo Braide, Vinícius Louro, Othelino Neto e Bira do
Pindaré. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente informou que as inscrições dos Deputado
Professor Marco Aurélio e Júnior Verde ficaram transferidas para a
próxima Sessão e declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando que o
Projeto de Lei Complementar nº 003/2017, de autoria do Poder
Executivo, teve sua votação adiada por falta de “quórum” qualificado.
O Projeto de Lei nº 236/2016, de autoria do Deputado Zé Inácio, teve
sua votação transferida a pedido do autor. Os Requerimentos nºs: 376/
2017, de autoria do Deputado Cabo Campos e 377/2017, de autoria do
Deputado Alexandre Almeida, ficaram transferidos para a próxima
Sessão, devido a ausência dos autores em Plenário. Sujeito à deliberação
da Mesa, foi indeferido o Requerimento nº 388/2017, de autoria do
Deputado Léo Cunha, ao Secretário de Estado de Desenvolvimento
Social, Senhor Neto Evangelista, solicitando-lhes informações referentes
aos Convênios nº 238-cv/2013, 239-cv/2013, 240-cv/2013, 328-cv/
2013, 407-cv/2013 e 469-cv/2013, assinados com a Prefeitura
Municipal de Estreito. Em seguida, foi deferido o Requerimento nº
389/2017, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda, solicitando que
seja justificada sua ausência das Sessões Plenárias realizadas nos dias
08 a 18 de maio do corrente ano, conforme atestado médico. Nos
termos do Artigo 113 do Regimento Interno foram incluídos na Ordem
do Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs 392, 394 e
395/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso; 393/2017, de
autoria do Deputado Eduardo Braide; 396/2017, de autoria do Deputado
Ricardo Rios e 397/2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney. No



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                  QUARTA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2017 21
primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o Deputado Eduardo
Braide. No tempo dos Partidos e Blocos a Deputada Andrea Murad
falou pela Liderança do Bloco Parlamentar de Oposição e o Deputado
Júnior Verde pelo tempo da Liderança do Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão. 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,
30 de maio de 2017.

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

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

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

Braide.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, César
Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim,
Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde,
Léo Cunha, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Professor Marco
Aurélio, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rogério Cafeteira,
Sérgio Vieira, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius
Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores
Deputados: Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad, Cabo
Campos, Edivaldo Holanda, Humberto Coutinho, Paulo Neto, Rafael
Leitoa, Roberto Costa e Sérgio Frota. O Presidente em exercício,
Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão: “Em nome do
povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos”.
Em seguida, efetuou-se a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da
Sessão anterior, que foi aprovado e do seguinte expediente: Projetos
de Lei nºs 105/17, do Deputado Bira do Pindaré que considera de
Utilidade Pública a Associação de Pais e Amigos do Residencial Turiúba
I, II, III, IV, V, VI, VII; 106/17, do Deputado Rogério Cafeteira, que
dispõe sobre a informatização da Carteira de Vacinação no Estado do
Maranhão. Requerimentos nºs: 330/17, do Deputado Josimar de
Maranhãozinho, solicitando que seja discutido e votado em regime de
urgência o Projeto de Lei nº 104/2017, de sua autoria; 331/17, do
Deputado Wellington do Curso, enviando Mensagem de Pesar aos
familiares do Senhor Ivanildo Pereira Costa, pelo seu falecimento,
ocorrido no dia 05 de maio; 332/17, do Deputado Edivaldo Holanda,
solicitando que seja justificada sua ausência das Sessões Plenárias
realizadas nos dias 25, 26 e 27 de abril do corrente ano, conforme
atestado médico; 333/17, do Deputado Eduardo Braide, para que seja
discutido e votado em regime de urgência, em uma Sessão Ordinária,
logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei n.º 070/2017. Indicações
nºs: 618/17, do Deputado Glalbert Cutrim ao Governador do Estado
do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando a recuperação
asfáltica da MA 014 que liga o Município de Vitoria do Mearim ao
Município de Matinha; 619/17, do mesmo autor ao Governador do
Estado do Maranhão e ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
solicitando a recuperação asfáltica da MA 381 que liga o Município de
Pedreiras ao Município de JOSELÂNDIA, estendendo-se a via de
acesso a Barragem do Rio Flores; 620/17, do Deputado Júnior Verde
ao Prefeito Municipal de São Luís, Senhor Edvaldo Holanda Júnior,
com encaminhamento para o Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos, Senhor Antônio Araújo, solicitando a  recuperação da malha
viária das ruas e principais avenidas dos bairros Residencial Pinheiros

I e II, nesta Cidade; 621 / 17, do mesmo autor, ao Secretário de Estado
de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela solicitando que sejam
disponibilizadas viaturas policiais para o Município de Coroatá; 622/
17, do Deputado Bira do Pindaré ao Governador do Estado do
Maranhão, para que determine ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
a inclusão da MA-006, no trecho que interliga Pinheiro ao litoral
ocidental do Maranhão e que perpassa por nove municípios: Central,
Mirinzal, Cedral, Porto Rico, Guimarães, Cururupu, Serrano do
Maranhão, Bacuri e Apicum Açu, no Programa Mais Asfalto do
Governo do Estado; 623/17, do Deputado Bira do Pindaré,  ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão, o Senhor
Flávio Dino, para que determine ao Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social, o Senhor Neto Evangelista, a implantação de
um Restaurante Popular na Região do Parque Vitória e bairros
adjacentes; 624/17, do Deputado Edilázio Júnior, ao Diretor de Relações
Institucionais da Companhia Energética do Maranhão, Senhor José
Jorge Leite Soares, solicitando a reparação geral da rede de energia
elétrica, (troca de postes, fiação, etc) no percurso que liga o Povoado
Mineirinho ao Povoado Novo Carú, situados na Zona Rural do
Município de Bom Jardim. Não havendo mais matéria para leitura, o
Presidente encaminhou o expediente lido à publicação e concedeu a
palavra ao Deputado Bira do Pindaré que relatou ter recebido uma
comitiva dos alunos do curso de Medicina do município de Pinheiro
que está há dois meses sem aula por falta de professores, de salas de
aula e de equipamentos em laboratórios. Por esta razão, o Parlamentar
informou que vai entrar em diálogo com Reitoria da Universidade
Federal do Maranhão no sentido de buscar soluções e fortalecer o
curso de Medicina no Município de Pinheiro. O Deputado Sérgio
Vieira parabenizou o prefeito de Açailândia, Juscelino Oliveira, por
sua habilidade no enfrentamento da crise financeira que assola todos
os municípios do Brasil e pelo trabalho que vem desenvolvendo no
município. Por sua vez, o Deputado Josimar de Maranhãozinho
solicitou o apoio de seus pares na aprovação do Projeto de Lei 107/
2017 que propõe alterações no Programa “Mais Asfalto”, criado pelo
Governo do Estado. Em seguida, o Deputado Professor Marco Aurélio
defendeu a implantação do serviço de oncologia infantil em Imperatriz
para atender todos os municípios da região Tocantina e região Sul. O
Deputado Wellington do Curso relatou a Audiência Pública, realizada
no dia anterior, no auditório Plenarinho da Assembleia Legislativa,
com o tema Avanços e Retrocessos na Educação. Por fim, o Deputado
Júnior Verde destacou a Indicação nº 608/2017 que solicita ao
Superintendente do INCRA, o Senhor George Melo Aragão, que efetue,
com maior brevidade possível, a raspagem de uma estrada de acesso ao
Povoado São Joaquim, no Município de Nina Rodrigues. Esgotado o
tempo destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta
a Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação, em primeiro turno,
tramitação ordinária do Projeto de Resolução Legislativa nº 017/2017,
de autoria da Deputada Nina Melo, que concede o título de “Cidadã
Maranhense” a Senhora Lenilce Maria Sá Fortes de Arruda, natural do
Estado de Minas Gerias, com parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sendo o mesmo aprovado e
encaminhado ao segundo turno de votação. Em seguida, o Plenário
aprovou os Requerimentos nºs: 313 e 322/2017, de autoria da Deputada
Valéria Macêdo e do Deputado Adriano Sarney, respectivamente, para
que seja registrado nos Anais da Casa a passagem do aniversário de
emancipação do Município de Estreito, a ser comemorado no mês de
maio; Requerimentos nºs 318, 319, 320 e 321/2017, todos de autoria
do Deputado Adriano Sarney, subscritos pelo Deputado Sousa Neto,
solicitando que sejam registrados nos Anais desta Casa e encaminhados
Votos de Congratulações às populações dos Municípios de São
Francisco do Maranhão, Nova Iorque, Alto Parnaíba e Cajapió, pela
passagem de seus aniversários, comemorados no mês de maio,
requerendo também, que se dê ciência aos respectivos Prefeitos
Municipais e as Câmaras de Vereadores. Sujeitos à deliberação da
Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs: 323 e 324/2017, ambos
de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Diretor-Presidente da
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Empresa Servi porto, Senhor Nemésio Brandão, bem como ao Diretor-
Presidente da Empresa Internacional Marítima, Senhor Luiz Carlos
Cantanhede, solicitando-lhes que encaminhem a esta Casa, a planilha
de custo referente às tarifas cobradas pelos serviços de Ferry Boat,
diante do reajuste de 5% no valor cobrado. Os Requerimentos nºs: 327
e 328/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ficaram
transferidos para a próxima Sessão Ordinária a pedido do autor. Na
forma do Art. 113 do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do
Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 330/2017, de
autoria do Deputado Josimar de Maranhãozinho; 331/2017, de autoria
do Deputado Wellington do Curso; 332/2017, de autoria do Deputado
Edivaldo Holanda e 333/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide.
No primeiro horário do Grande Expediente encontrava-se inscrito o
Deputado Professor Marco Aurélio que no momento estava ausente
do Plenário. No tempo dos Partidos e Blocos o Deputado Vinícius
Louro falou pelo Bloco Parlamentar Democrático e pela Liderança
deste Bloco relatando a Audiência Pública no município de Trizidela
do Vale, na última sexta-feira, dia 06 de maio do ano em curso, com a
participação da Comissão de Obras da Assembleia Legislativa do
Maranhão onde se discutiu o abandono e a falta de investimento na
Barragem do Rio Flores que corre sérios riscos de rompimento por
falta de manutenção. No Expediente Final não houve orador inscrito.
Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente
Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário
Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
09 de maio de 2017. Deputado Othelino Neto - Presidente, em exercício.
Deputado Doutor Levi Pontes - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado Eduardo Braide - Segundo Secretário, em exercício.

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

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

Pindaré.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rogério

Cafeteira.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do
Pindaré, Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio
Júnior, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo,
Graça Paz, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Max
Barros, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Raimundo Cutrim,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio
Frota, Sérgio Vieira, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo,
Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores
Deputados: Alexandre Almeida, Andréa Murad, Edivaldo Holanda,
Edson Araújo, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Humberto Coutinho,
Nina Melo, Paulo Neto e Rafael Leitoa. O Presidente em exercício,
Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão: “Em nome do
povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos”.
Em seguida, determinou a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da
Sessão anterior, que foi aprovado e do expediente a seguir: Projetos de
Lei nºs: 107/17, do Deputado Eduardo Braide, que considera de
Utilidade Pública a Associação Comunitária e Esportiva Amigos do
Projeto Alcance do Lima Verde, Safira e adjacentes; 108/17, de autoria
do Deputado Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública a
Associação Assistencial, Esportiva e Cultural “Mancha Tricolor”.
Projeto de Resolução Legislativa nº 018/17, de autoria do Deputado
Doutor Levi Pontes, que concede a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” para o Senhor Ruy Palhano Silva. Requerimentos
n°s: 334/17, do Deputado Wellington do Curso encaminhando
Mensagem de Congratulações ao jurista Tarcísio Vieira de Carvalho
Neto, parabenizando-o pela sua posse como Ministro efetivo do

Tribunal Superior Eleitoral, ocorrido no dia 9 de maio do ano em curso;
335, 336 e 337/17, do Deputado Wellington do Curso, encaminhando
Mensagem de Congratulação aos Delegados João Marcelino Alves do
Nascimento Netto, Fábio Brito do Amaral e Francisco Sales Taveira de
Oliveira, parabenizando-os pela suas nomeações como Delegados dos
Municípios de Paraibano, Passagem Franca e São João dos Patos,
respectivamente; 338, 339 e 340/17, do Deputado Júnior Verde, para
que seja registrado nos Anais desta Casa votos de Congratulações às
populações dos Municípios de Alto Parnaíba, Nova Iorque e Cajapió,
pela passagem de seus aniversários, comemorados no mês de maio;
Requerimentos nºs: 341/17, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, solicitando que seja justificada sua ausência da Sessão Plenária
realizada no dia 27 do mês de abril do corrente ano, em virtude de
participação no Parlamento Amazônico, na Cidade de Imperatriz;  342/
17, do Deputado Wellington do Curso solicitando que seja realizada
uma Audiência Pública, no dia 19 de maio de 2017, no Plenário da
Câmara Municipal de Açailândia, com início às 08:30 horas e término
às 12 horas, a ser promovida pela Comissão de Administração da
Assembleia do Maranhão, contando com a participação da Prefeitura
Municipal de Açailândia; vereadores e sociedade civil organizada, tendo
por pauta o impacto regional do fechamento da guzerias no município
de Açailândia; 343, 344 e 345/17, do Deputado Wellington do Curso,
solicitando que sejam retirados de tramitação os Projetos de Lei nºs:
077, 078 e 079/2017 de sua autoria; 346 e 347/17, ainda do  Deputado
Wellington do Curso, solicitando o registro da Frente Parlamentar Brasil-
China e da Frente Parlamentar Frente Maranhão do Sul perante a
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa; 625/17, do Deputado Léo
Cunha ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão,
Flávio Dino, solicitando a perfuração de um poço artesiano no Povoado
Baixão do Cedro do Município de Dom Pedro, neste Estado.  Indicações
nºs: 626/17, do Deputado Léo Cunha ao Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino, solicitando a formalização de convênio
com a Prefeitura de São Luís para envio de recursos para reforma e
ampliação da Associação Cultural Akomabu e da Escolinha Professor
Abdias do Nascimento; 627/17, de autoria do Deputado Alexandre
Almeida ao Defensor Público Geral do Maranhão, Senhor Werther de
Moraes Lima, solicitando que seja instalada a Defensoria Pública
Estadual na cidade de Balsas; 628/17, do Deputado Othelino Neto ao
Governador do Estado do Maranhão e ao Secretário de Estado da
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, no sentido de priorizar a
recuperação da Rodovia  MA 006, trecho que liga a sede do Município
de Pinheiro ao Povoado Pacas. Esgotada a matéria sobre a Mesa, o
Presidente encaminhou o expediente lido à publicação e  concedeu a
palavra aos Deputado  Professor Marco Aurélio que ratificou o convite
aos seus pares para participar da audiência pública a ser realizada na
Universidade Federal do Maranhão para tratar da implantação do
sistema de bonificações aos estudantes maranhenses na nota do Exame
Nacional de Ensino Médio (ENEM). O Deputado Júnior Verde relatou
sua participação em uma reunião com o Procurador Geral do Estado
para discutir a situação dos sub judice e a convocação dos mesmos
para a Academia e posterior nomeação.  De acordo com o Parlamentar,
essa foi mais uma reunião provocada pela Comissão de Segurança em
defesa dos interesses dos sub judice, acrescentando esforços a intenções
desses homens e mulheres em defesa do interesse de servir o povo do
Maranhão. Por sua vez, o Deputado Bira do Pindaré discorreu sobre
sua participação em uma Audiência Pública com reitora da
Universidade Federal do Maranhão para discutir a Política de
Bonificações para estudantes maranhenses na nota do Exame Nacional
de Ensino Médio, destacando a importância dessa política afirmativa
para o Estado do Maranhão. Em seguida, ouviu-se o Deputado Léo
Cunha que anunciou ter destinado recursos no valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais) para realização da programação cultural e artística do
aniversário da cidade de Estreito, informando que além das atrações
artísticas, a programação também contemplou a inauguração de obras
nas áreas urbana e rural. O Deputado Roberto Costa denunciou
desmandos que estariam ocorrendo na cidade de Bacabal. Segundo o
Parlamentar, a escola que funcionava em um prédio doado pela Igreja
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Católica, que atendia cerca de 120 alunos da comunidade Trizidela, foi
fechada, por que a diretora foi demitida pela Senhora Patrícia Vieira.
No seu turno, o Deputado Wellington do Curso registrou o início das
atividades na BR-135, na cidade de Presidente Dutra e denunciou que
mais de 40 escolas em São Luís ainda não começaram o período letivo.
Por fim a Deputada Graça Paz pediu que os Deputados tenham cautela
sempre que surgirem denúncias contra os colegas. Esgotado o tempo
destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente informou que a inscrição
do Deputado Adriano Sarney ficou transferida para a próxima Sessão
e declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação
dos Requerimentos nº 330/2017, de autoria do Deputado Josimar de
Maranhãozinho, solicitando que fosse discutido e votado em uma
Sessão Extraordinária, o Projeto de Lei nº 104/2017, de sua autoria,
que dispõe sobre retenção e recolhimento do Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza e o Requerimento nº 333/2017, de autoria do
Deputado Eduardo Braide,  solicitando que fosse discutido e votado
em regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária, o Projeto de Lei
nº 070/2017, que altera a Lei nº 10.289/2015, os quais foram aprovados.
Sujeitos à deliberação da Mesa foram indeferidos os Requerimentos
nºs: 327 e 328/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao
Secretário de Estado da Educação, Senhor Felipe Camarão, solicitando-
lhe que encaminhe a esta Casa informações sobre quantas escolas serão
construídas até o final de 2018, quantas já foram entregues, quantas já
foram reformadas e quantas estão sendo reformadas, de acordo com a
propaganda oficial do Governo do Estado. O autor recorreu ao Plenário
da Decisão da Mesa, e os dois Requerimentos foram incluídos na
Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária. Por fim, a Mesa deferiu o
Requerimento nº 331/2017, ainda do Deputado Wellington do Curso,
enviando Mensagem de Pesar aos familiares do Senhor Ivanildo Pereira
Costa, pelo seu falecimento, ocorrido no dia 05 de maio e 332/2017, de
autoria do Deputado Edivaldo Holanda, solicitando que seja justificada
sua ausência das Sessões Plenárias realizadas nos dias 25, 26, e 27 de
abril do corrente ano, conforme atestado médico. Por força de acordo
das Lideranças e atendendo solicitação dos autores, o Presidente incluiu
na presente Ordem do Dia e anunciou a discussão e votação dos Projetos
de Lei nºs: 104/2017, do Deputado Josimar de Maranhãozinho e 070/
2017, do Deputado Eduardo Braide, suspendendo os trabalhos para
que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania se manifestasse
sobre o Projeto de Lei nº 104/2017. Reabertos os trabalhos o Presidente
da referida Comissão, Deputado Professor Marco Aurélio informou
que o aludido Projeto de Lei foi aprovado na Comissão tendo o
Presidente da Mesa submetido a deliberação do Plenário o Projeto de
Lei nº: 104/2017, que foi aprovado e encaminhado à Sanção
Governamental, assim como o Projeto de Lei nº 070/2017, de autoria
do Deputado Eduardo Braide. Na forma do Artigo 113 do Regimento
Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária
os Requerimentos nºs: 334, 335, 336, 337, 341 e 342/2017 de autoria
do Deputado Wellington do Curso e 338, 339 e 340/2017  de autoria do
Deputado Júnior Verde. No primeiro horário do Grande Expediente
ouviu-se o Deputado Professor Marco Aurélio que discorreu sobre a
reestruturação da Rádio Timbira, a nova Rádio Timbira AM, a Rádio
do Maranhão. Tempo dos Partidos e Blocos o Deputado Eduardo
Braide pela Liderança do Bloco Parlamentar Independente agradeceu a
aprovação do Projeto de Lei nº 070/2017. Não houve orador inscrito
no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada
e lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 10 de maio de 2017. Deputado Othelino Neto - Presidente,
em exercício. Deputado Bira do Pindaré - Primeiro Secretário, em
exercício. Deputado Rogério Cafeteira - Segundo Secretário, em exercício.

R E S E N H A

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 30 DO MÊS DE MAIO, DO

ANO DE 2017, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PROCEDIDA
PELO SENHOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO PRESIDENTE
DA COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI E XXI, DO
ART. 40, DO REGIMENTO INTERNO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
LEVI PONTES
EDUARDO BRAIDE

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS:
PROJETO DE LEI Nº 110/2017 – DISPÕE sobre a natureza

dos cargos componentes do Subgrupo Atividades de Polícia Civil e dá
outras providências.

AUTORIA: Deputado JÚNIOR VERDE
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
PROJETO DE LEI Nº 111/2017 – INSTITUI o “Dia Estadual

do Militar Evangélico”,  e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado CABO CAMPOS
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE LEI Nº 112/2017 – INSTITUI  normas gerais

para a revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru no âmbito
do Estado do Maranhão,  e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada NINA MELO
RELATOR: Deputado LEVI   PONTES
PROJETO DE LEI Nº 113/2017 – CONSIDERA de Utilidade

Pública Estadual o “Jipe Clube de São Luís”,  e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado SÉRGIO FROTA
RELATOR: Deputado EDUARDO BRAIDE
PROJETO DE LEI Nº  114/2017 – (MENS. GOV. Nº 031/

2017) – ALTERA a Lei nº 8.912, de 23 de dezembro de 2008, que
ALTERA e CONSOLIDA o Sistema de Gestão e de Incentivo à Cultura
do Estado do Maranhão – SEGIC,  e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 115/2017 – DISPÕE sobre a criação do

“Dia Estadual dos Povos e Comunidades Tradicionais”,  e dá outras
providências.

AUTORIA: Deputado ADRIANO  SARNEY
RELATOR: Deputado ANTÔNIO  PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 116/2017 – INSTITUI o Dia do

Bombeiro Civil,  e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
MENSAGEM  GOV. Nº 030/2017 – Emitido ao VETO TOTAL

aposto ao PROJETO DE LEI Nº 063/2017, que DENOMINA
“Maternidade Estadual Lindonêsa Dourado”, a Maternidade Estadual
localizada no Município de Colina/MA, e dá outras providências, de
iniciativa  da Senhora Deputada NINA  MELO .

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
MENSAGEM  GOV. Nº 032/2017 – Emitido ao VETO TOTAL

aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 032/2017, que INSTITUI no Estado
do Maranhão a “Semana Jovem Consciente”, que tem por objetivo a
educação para o exercício da cidadania, e dá outras providências, de
iniciativa  da Senhora Deputada FRANCISCA PRIMO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
MEDIDA PROVISÓRIA  Nº 232/2017 – (MENSAGEM

GOV. Nº 024/2017) – ALTERA a Lei nº 9.858, de 1° de Julho de 2013,
que DISPÕE sobre a criação da Gratificação de Estímulo Profissional
aos integrantes do Subgrupo Apoio Técnico e Subgrupo Apoio
Administrativo do Grupo Administração Geral e Grupo Ocupacional
Atividades de Apoio Administrativo   Operacional – ADO.
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AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
MEDIDA PROVISÓRIA  Nº 233/2017  – (MENSAGEM

GOV. Nº 027/2017) – INSTITUI o Programa Maranhão Juros Zero,
que tem como objetivo incentivar o empreendedorismo, alavancar o
investimento produtivo e promover a geração de emprego e renda no
Estado.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 30 de Maio de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

P A R E C E R Nº002 /2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 034/2017, de autoria do Senhor

Deputado Adriano Sarney, que dispõe sobre a proibição de que postos
de combustíveis abasteçam os veículos após ser acionada a trava de
segurança da bomba de abastecimento.

Destaca-se que, o referido Projeto já tramitou na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, obtendo o parecer de
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, favorável
(Parecer nº 092/2017), na forma do texto original.

É o breve relatório.
A Administração Pública, no exercício de suas funções, dispõe

de poderes que visam garantir a prevalência do interesse público sobre
o particular. Ora destaca-se o denominado poder discricionário da
Administração, em que existe uma maior liberdade para a prática dos
atos administrativos, sendo permitindo ao executor juízo de
oportunidade e conveniência (mérito do ato).

Trata-se da supremacia do interesse da coletividade, em
detrimento dos interesses particulares, bem como da indisponibilidade
do interesse público, que por pertencerem à   coletividade não se
colocam sobre a livre disposição do administrador, que tem o dever de
cuidar destes interesses.

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

O projeto de Lei proíbe que veículos sejam abastecidos após
acionamento da trava automática de segurança da bomba de
abastecimento, impondo multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)
e aplicados em dobro no caso de reincidência.

Os valores das multas serão recolhidos ao Tesouro do Estado
do Maranhão e poderão ser revestidos em favor das campanhas de
natureza preventiva na área do meio ambiente.

O Projeto de Lei determina ainda que seja afixado cartazes nos
postos de combustíveis em todo o âmbito do Maranhão.

Este projeto de lei tem o objetivo de proteger a saúde do
trabalhador, combatendo a exposição dos frentistas e clientes dos postos
ao benzeno, uma substância liquida, inflamável e incolor que é liberada
em grande quantidade quando o tanque é abastecido, além da trava de
segurança.

A exposição contínua das pessoas, em  especial a dos frentistas
e usuários dos postos de abastecimento, à essa substancia tóxica através
da respiração ou em contato com a pele, pode causar cegueira, câncer e
impotência sexual.

Portanto, a norma proíbe que o tanque de combustível seja
preenchido além da trava de segurança da bomba de combustível, que
tem a função de proteger o filtro do tanque do veiculo e evitar incêndios,
atendendo ao principio da dignidade da pessoa humana, garantindo o
respeito pela saúde e direitos do trabalhador e dos consumidores.

Diante das considerações acima, evidencia-se o mérito da
proposta em tela, pelo que opinamos pela sua acolhida por este
colegiado.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, verificamos que o projeto é meritório razão pela

qual opinamos por sua aprovação, na forma do texto original.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável votam pela aprovação do Projeto de Lei
nº 034/2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 30 de maio de 2017.

Deputado Léo Cunha- Presidente
Deputado Sousa Neto- Relator
Deputado Rafael Leitoa
Deputada Graça Paz

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

P A R E C E R Nº 003/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 035/2017, de autoria do Senhor

Deputado Adriano Sarney, que normatiza o monitoramento da qualidade
da areia de parques, praças, tanques, creches e escolas destinados ao
lazer, recreação e atividades educativas, esportivas e culturais do Estado
do Maranhão, bem como dispõe sobre a obrigatoriedade de tratamento,
limpeza e conservação da areia visando prevenir e/ou combater os
agentes transmissores de doenças.

Destaca-se que, o referido Projeto já tramitou na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, obtendo o parecer de
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, favorável
(Parecer nº 096/2017), na forma do texto original.

Para justificar a presente proposição de Lei, o autor elenca
uma série de estudos que demonstram que nas areias secas há maior
número de microorganismos e parasitas, o que oferece riscos e agravos
à saúde da população, especialmente a infanto-juvenil e idosos em
creches, escolas e parques, onde há contato primário potencializando
a contaminação por parasitas, fungos e microorganismos. Este cenário,
portanto, dá o caráter de interesse público ao problema em questão.

O Projeto de Lei em tela impõe obrigação, aos estabelecimentos
e/ou logradouros, de tratar, limpar e conservar, periodicamente, as
areias contidas em áreas confinadas em tanques, quadras, destinadas
ao lazer, práticas esportivas e educacionais; com a devida publicidade
sobre o referido monitoramento, bem como medidas adicionais de modo
a minimizar os riscos de contaminação com coliformes, fungos, ovos e
larvas de parasitas presentes em fezes de animais, tais como: cercamento
das áreas. Prevê, ainda, aplicação sucessiva de penalidades que incluem
interdições e multas.

A questão é de alta relevância e demonstra também a lacuna
das Políticas Estaduais e Municipais de Gestão Costeira, com
fundamento no art. 5º, da Lei Federal nº 7.661, de 16 de maio de 1988
e no Decreto Federal nº 5.300/2004, num Estado predominantemente
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costeiro, que é o Maranhão. Planos Estaduais de Gerenciamento
Costeiro (PEGC), por excelência, têm entre seus objetivos, os seguintes:

- o estabelecimento de parâmetros e padrões capazes de
permitir o controle dos agentes potencialmente causadores de
degradação ambiental;

- o incentivo à promoção de programas de educação ambiental
voltados à conservação dos ecossistemas costeiros;

- a busca de mecanismo de compatibilidade do Plano Estadual
de Gerenciamento Costeiro com os instrumentos de planejamento
urbano municipal;

- o fomento e apoio ao desenvolvimento dos Planos Municipais
de Gerenciamento Costeiro e a recuperação da qualidade urbanística
das cidades litorâneas;

- a sistematização dos dados ambientais, para fins de
monitoramento da zona costeira, de forma a acompanhar os indicadores
ambientais e socioeconômicos.

Com efeito, o intento do legislador é estabelecer regramento
para o monitoramento ambiental das areias, vez que se reveste de
grande importância para a saúde pública.

Diante das considerações acima, evidencia-se o mérito da
proposta em tela, pelo que opinamos pela sua acolhida por este
colegiado.

Objetivando promover melhor qualidade técnica à propositura,
sugerimos a sua aprovação na forma de substitutivo ao presente Projeto
de Lei.

VOTO DA RELATORA:
Pelo exposto, verificamos que o projeto é meritório razão pela

qual opinamos por sua aprovação, na forma de substitutivo, anexo a
este Parecer.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável votam pela aprovação do Projeto de Lei
nº 035/2017, nos termos do voto da Relatora.

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

em 30 de maio de 2017.
Deputado Léo Cunha- Presidente
Deputada Graça Paz- Relatora
Deputado Sousa Neto
Deputado Rafael Leitoa

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 035 / 2017

Estabelece obrigatoriedade à análise periódica da
qualidade da areia das praias do litoral do Estado
do Maranhão.

Art. 1º Fica incluída no monitoramento ambiental das faixas
litorâneas a análise periódica da qualidade da areia das praias do Estado
do Maranhão.

Art. 2º Os dados obtidos da análise da qualidade da areia das
praias serão divulgados em boletins e em relatórios periódicos dando a
devida publicidade.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após
sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº176 /2017

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Lei nº236 /2016, de autoria

do Senhor Deputado Zé Inácio, que  Dispõe sobre a contratação de

vigilância armada para atuar 24h (vinte e quatro horas) por dia nas
Agências Bancárias Públicas e Privadas, inclusive em finais de semana
e feriados, e dá outras providências.

Concluída a votação, vem agora a esta Comissão o presente
Projeto de Lei, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à
matéria a forma adequada, nos termos do art. 210, do Regimento
Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de

Lei nº 236/2016) a Redação Final na forma do anexo a este Parecer, que
está de acordo com o aprovado.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 236/2016, nos termos do
voto do relator.

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

em 30 de maio de 2017.

Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputado Bira do Pindaré - Relator
Deputado Vinicius Louro
Deputada Andréa Murad

PROJETO DE LEI Nº 236 / 2016

Dispõe sobre a contratação de vigilância armada
para atuar 24h (vinte e quatro horas) por dia nas
Agências Bancárias Públicas e Privadas, inclusive
em finais de semana e feriados, e dá outras
providências.

Art. 1º Ficam as instituições bancárias públicas ou privadas
do Estado do Maranhão obrigadas a contratar vigilância armada para
atuar 24h (vinte e quatro horas) por dia, inclusive em finais de semana
e feriados.

§ 1º Os vigilantes de que trata o caput deste artigo, deverão
permanecer no interior da instituição bancária, em local seguro para
que possam se proteger durante a jornada de trabalho, e dispor de
botão de pânico e terminal telefônico, para acionar rapidamente a
polícia.

§ 2º O botão de pânico citado no § 1º deverá bipar a Sala de
Operações da Polícia Militar do Maranhão. Como forma de segurança,
o vigilante também deverá dispor de dispositivo para acionar sirene de
alto volume no lado externo do estabelecimento, chamando atenção de
transeuntes e afastando delinquentes, de forma preventiva a cada
acionamento.

Art. 2º Conceitua-se vigilante as pessoas adequadamente
preparadas, com cursos de formação para o ofício, devidamente
regulamentados pela legislação pertinente.

Art. 3º O descumprimento do disposto na presente Lei
acarretará ao estabelecimento infrator multa diária de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com aplicação em dobro no caso de reincidência.

Art. 4º O Poder Público estabelecerá os regulamentos
necessários à implantação do disposto nesta lei, prevendo o órgão
responsável pelas providências administrativas e de fiscalização.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 453 /2016

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
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considerando o deferimento do Requerimento nº 398/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 23 de agosto do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária nos dias, 03,
04,05, 20 e 24, do deputado Stênio Resende, tendo em vista o mesmo
encontrar-se em viagem representando esta Casa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 29 de
maio de 2017. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADO RICARDO RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO.
DEPUTADO STÊNIO RESENDE - SEGUNDO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 454 /2017

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 381/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 25 de maio do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no dia 24 de
abril do Deputado Zé Inácio, pois o mesmo encontrava-se participando
do Seminário sobre Estratégias para a Economia Brasileira realizado
em São Paulo, representando este Poder.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 29 de
maio de 2017. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADO RICARDO RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO.
DEPUTADO STÊNIO RESENDE - SEGUNDO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 455 /2017

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 389/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 29 de maio do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias no período
de 08 a 18 de maio do Deputado Edvaldo Holanda, tendo em vista o
mesmo encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 30 de
maio de 2017. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADO RICARDO RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO.
DEPUTADO STÊNIO RESENDE - SEGUNDO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 456 /2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 374/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 24 de maio do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no período
de 15 a 18 de maio do deputado Rigo Teles, tendo em vista o mesmo
encontrar-se representando esta Casa na reunião da UNALE.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 29 de
maio de 2017. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADO RICARDO RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO.
DEPUTADO STÊNIO RESENDE - SEGUNDO SECRETÁRIO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Registro de Preços de materiais de consumo para os
sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e irrigação,
visando futuras e eventuais aquisições pela Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º,
inciso XX, da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da
Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 12, § 1º, da Resolução
Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO o resultado do Registro
de Preços objeto do Pregão Presencial nº 005/2017-SRP/CPL/ALEMA,
em conformidade com o Termo de Adjudicação nº 021/2017-CPL/
ALEMA e Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos
autos do Processo Administrativo nº 4289/2016 e autorizo a celebração
da Ata de Registro de Preços com as empresas vencedoras do certame:
para os Lotes 01 e 03  a P.H. BARROS SANTANA COMÉRCIO,
com valor total dos lotes de R$ 70.621,00 (setenta mil seiscentos e
vinte e um reais) e para os Lotes 02 e 04 a KWA MATERIAIS LTDA,
com valor total de R$ 39.360,00 (trinta e nove mil trezentos e sessenta
reais),  nos termos do Edital, seus anexos e das Propostas vencedoras.
Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento das normas legais.
São Luís–Ma, 30 de maio de 2017. Deputado Othelino Nova Alves
Neto. Presidente em exercício.
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