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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 01/06/2017 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 01.06.2017 –QUARTA-FEIRA

I – PARECER EM REDAÇÃO FINAL
 EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1. PARECER Nº 176/2017, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 236/2016, DE AUTORIA DO
SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO, QUE DISPÕE SOBRE A
CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA ATUAR 24
HORAS POR DIA NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS PÚBLICAS E
PRIVADAS, INCLUSIVE EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. - RELATOR DEPUTADO BIRA DO
PINDARÉ.

II –PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA

(REQS. Nº 407,400 E 410/2017)

2. PROJETO DE LEI Nº 124/2017 (MENSAGEM Nº 034/
2017), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE DISPÕE
SOBRE A ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS
SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DO SUBGRUPO
ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
– DEPENDE DE PARECERES DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA; ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE; ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO.

3. PROJETO DE LEI Nº 125/2017 (MENSAGEM Nº 036/
2017), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE INSTITUI O
DIFERIMENTO DO ICMS PARA AS INDÚSTRIAS DE
ESMAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE GRÃOS E SUAS
UNIDADES. – DEPENDE DE PARECERES DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA; ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.

4. PROJETO DE LEI Nº 127/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR, QUE REGULAMENTA O
TRANSPORTE REMUNERADO PRIVADO INDIVIDUAL DE
PASSAGEIROS, ENTRE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO
MARANHÃO. – DEPENDE DE PARECERES DAS COMISSÕES
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA; OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS; ASSUNTOS MUNICIPAIS E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

III –PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA ( REQ. Nº 355/2017)

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 019/2017,
DE AUTORIA DO DEPUTADO STÊNIO REZENDE, QUE
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL
BECKMAN” AO DESEMBARGADOR RAIMUNDO JOSÉ BARROS
DE SOUSA.  - DEPENDE DE PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.

IV –PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 039/2016,
DE AUTORIA DO DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, QUE CONCEDE
TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR ALEX DE
OLIVEIRA DE SOUZA, NATURAL DE CAMPINA GRANDE/PB.  -
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, RELATOR
DEPUTADO DR. LEVI PONTES.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 003/2017,
DE AUTORIA DO DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, QUE CONCEDE
TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE À SENHORA ELIANA
ALMEIDA, NATURAL DE BELÉM/PA. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, RELATOR DEPUTADO PROF. MARCO AURÉLIO.

V – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

8. REQUERIMENTO Nº 377/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJAM REQUERIDAS PROVIDÊNCIAS JUNTO
À SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA DO
MARANHÃO (SINFRA) PARA NOS INFORMAR SOBRE O
ANDAMENTO DAS OBRAS NO CHAMADO “ANEL DA SOJA”.–
INDEFERIDO PELA MESA, O DEPUTADO ADRIANO SARNEY
RECORREU DA DECISÃO PARA O PLENÁRIO,  CONFORME O
ART. 159 DO R.I.

9. REQUERIMENTO Nº 411/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SOUSA NETO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA ENVIADO EXPEDIENTE AO SECRETÁRIO
DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, SENHOR
MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA, PARA QUE SE FAÇA
PRESENTE A ESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO A FIM DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS ACERCA
DA FUGA EM MASSA DE PRESOS DA PENITENCIÁRIA
ESTADUAL DE PEDRINHAS, OCORRIDA NA NOITE DO DIA 21
DO CORRENTE MÊS.

10. REQUERIMENTO Nº 412/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM AO
PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL E AO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ PROTESTANDO
CONTRA AS PORTARIAS Nº 207, DE 21 DE MARÇO DE 2017 E Nº
372, DE 12 DE MAIO DE 2017, QUE PREVEEM A DIMINUIÇÃO
DA ABRANGÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL DE 1e GRAU,
ATRAVÉS DO ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS E
PRAZOS PARA A EXTINÇÃO DE ZONAS ELEITORAIS,
ATINGINDO DIRETAMENTE OS CIDADÃOS MARANHENSES.

VI – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

11. REQUERIMENTO Nº 413/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DAS
SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO
DO CORRENTE ANO, CONFORME ATESTADO MÉDICO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 01/06/2017 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 131/17, de autoria do Senhor Deputado

Eduardo Braide, que Institui novo marco legal para o exercício da soberania
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popular direta nos termos referidos no art. 44, parágrafo 1º da Constituição
do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 020/17,
de autoria do Senhor Deputado Edson Araújo, que Concede o título de
Cidadão Maranhense ao Senhor Deputado Federal, Roberto de Lucena.

ORDINÁRIA 2ª 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.

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  3ª E ÚLTIMA 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  3ª 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  4ª E ÚLTIMA 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 31/05/17.

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

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

Braide.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Professor

Marco Aurélio.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores Deputados:
Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio Pereira, Bira do
Pindaré, Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior,

Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Glalbert
Cutrim, Graça Paz, 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 e
Wellington do Curso. Ausentes os Senhores Deputados: Alexandre Almeida,
Edivaldo Holanda, Francisca Primo, Hemetério Weba, Humberto Coutinho,
Paulo Neto, Roberto Costa, Rogério Cafeteira e Zé Inácio.

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 a Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO (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 EDUARDO BRAIDE (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 131 / 17

Institui novo marco legal para o exercício da
soberania popular direta nos termos referidos no
art. 44, parágrafo 1º, da Constituição do Estado do
Maranhão.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1. Esta lei dá nova disciplina ao mecanismo de exercício da
soberania popular direta previsto no art. 44, parágrafo 1º, da Constituição
Estadual, estabelecendo normas gerais sobre iniciativa popular e regras
específicas sobre a aplicação desse instituto no nível do Estado do Maranhão,
além de instituir sistema de subscrição eletrônica de projetos de lei por
cidadãos.

Art. 2. A iniciativa popular é exercida por meio da apresentação
aos Poderes Públicos Estaduais de proposição legislativa subscrita por
número de eleitores que atenda às exigências da Constituição do Estado do
Maranhão.

CAPÍTULO II
DA INICIATIVA POPULAR

Art. 3. A iniciativa popular de lei estadual será viabilizada por
meio da apresentação, à Assembleia Legislativa, de projeto de lei subscrito
por, no mínimo, um por cento do eleitorado estadual, distribuído por pelo
menos dezoito por cento dos municípios, com não menos de três décimos
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por cento dos eleitores de cada um deles, e que deverá ser apreciado no
prazo máximo de sessenta dias.

Parágrafo único. O projeto de lei estadual de iniciativa popular
deverá circunscrever-se a um só assunto e não poderá versar sobre matéria:

I - reservada constitucionalmente à iniciativa de qualquer dos
Poderes ou do Ministério Público;

II – evidentemente inconstitucional;
III - alheia à competência legislativa do Estado.
Art. 4. As subscrições de eleitores aos projetos de iniciativa popular

deverão ser firmadas, preferencialmente, por meio eletrônico, na forma
estabelecida nesta lei e nas normas regulamentares adotadas pela Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão.

§ 1º O processo de coleta de subscrições só poderá ser realizado
por pessoas físicas ou por entidades privadas sem fins lucrativos, doravante
denominadas organizadores.

§ 2º Um mesmo projeto de lei poderá ter subscrições coletadas
por diferentes organizadores.

§ 3º Antes de dar início ao processo de coleta de subscrições a um
projeto de lei, o organizador deverá solicitar o registro da respectiva minuta
junto à Assembleia Legislativa, que lhe dará identificação única para figurar
nas plataformas de coleta de subscrição.

§ 4º Não se fará mais de um registro da mesma minuta de projeto
de lei, mesmo quando solicitado por diferentes organizadores, observando-
se o disposto no § 2º.

§ 5º As minutas dos projetos registrados serão disponibilizadas
em espaço próprio no portal da Assembleia Legislativa do Maranhão na
internet.

Art. 5. A coleta eletrônica de subscrições será realizada por meio
de plataformas tecnológicas que atendam aos requisitos de segurança e
transparência estabelecidos pela Assembleia Legislativa do Maranhão, em
especial os necessários para:

I – coibir a coleta fraudulenta de subscrições, inclusive de forma
automatizada;

II – coibir a utilização indevida dos dados pessoais dos
subscritores;
III – assegurar que a plataforma disponha de mecanismos de

segurança que impeçam o acesso não autorizado de terceiros aos dados de
subscrição.

§ 1º A Assembleia Legislativa do Maranhão disponibilizará a
qualquer organizador interessado, a título gratuito, plataforma tecnológica
de sua propriedade destinada à coleta de subscrições de projetos de lei
popular.

§ 2º Outras plataformas tecnológicas empregadas pelos
organizadores para a coleta de subscrições de projetos de lei popular
poderão ser auditadas a qualquer tempo pela Assembleia Legislativa do
Maranhão ou por entidade por ela designada, com a finalidade de verificar
o cumprimento dos requisitos de segurança e transparência mencionados
no caput deste artigo.

§ 3º É facultado à Assembleia Legislativa do Maranhão determinar
que as plataformas tecnológicas mencionadas no § 2º sejam submetidas a
processo de certificação por ela estabelecido.

§ 4º A execução do processo de certificação de que trata o § 3º será
realizada pela Assembleia Legislativa ou por entidade por ela credenciada.

§ 5º As plataformas tecnológicas poderão admitir a coleta de
assinaturas mediante apresentação, pelo subscritor, de certificado digital
emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-BRASIL)
sem prejuízo da apresentação dos dados de identificação mencionados no
caput do art. 6.

§ 6º As subscrições coletadas mediante uso de soluções tecnológicas
que não atendam aos requisitos de segurança e transparência estabelecidos
pela Assembleia Legislativa do Maranhão poderão ser declaradas nulas.

Art. 6. Os dados coletados dos eleitores para a subscrição de um
projeto de iniciativa popular serão apenas aqueles considerados
indispensáveis pela Assembleia Legislativa do Maranhão à confirmação
de sua identidade, os quais deverão ser tratados de forma sigilosa, ficando
vedada sua utilização para finalidade diversa da estabelecida nesta lei.

Parágrafo único. O acesso não autorizado aos dados pessoais dos
subscritores no âmbito da Assembleia Legislativa configura violação de
sigilo funcional, incorrendo os responsáveis, sem prejuízo de outras sanções
cíveis e administrativas cabíveis, nas penas do art. 325 do Código Penal.

Art. 7. Após receber eletronicamente cada subscrição a determinada
minuta de projeto de lei registrada, a Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão verificará junto à Justiça Eleitoral a regularidade da situação
eleitoral e a consistência dos dados do subscritor.

Parágrafo único. A lista com todas as subscrições verificadas será
disponibilizada e atualizada diariamente no portal da Assembleia Legislativa
na internet  para  acesso  público,  restringindo-se  os   dados pessoais dos
subscritores nela publicados aos considerados essenciais para a
transparência do processo de subscrição.

Art. 8. Sem prejuízo do que dispõem os artigos 4 a 7, as minutas
de projeto de lei registradas na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão poderão também, suplementarmente, ter subscrições coletadas
em papel, firmadas de próprio punho por eleitores, cabendo à Justiça
Eleitoral validá-las e, à Assembleia Legislativa, proceder à sua verificação
quantitativa, somando-as, quando for o caso, às coletadas por sistema
eletrônico para a mesma minuta.

Art. 9. Os organizadores deverão comunicar à Assembleia
Legislativa as fontes de financiamento e os valores desembolsados na
realização das campanhas de apoio aos projetos de iniciativa popular sob
sua responsabilidade, devendo essas informações ser disponibilizadas em
destaque em seus sítios na internet, bem como no da Assembleia Legislativa
do Maranhão.

Art. 10. O prazo máximo de coleta de subscrições de um projeto
de lei será de dois anos, contado a partir do registro da respectiva minuta
junto à Assembleia Legislativa.

Art. 11. A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
verificando o cumprimento de todas as exigências estabelecidas nesta lei e
nas normas regulamentares, determinará a publicação do projeto de lei de
iniciativa popular e dará início à respectiva tramitação, nos termos previstos
em seu regimento interno.

Parágrafo único. Enquanto não for publicado o projeto nos termos
referidos neste artigo, qualquer cidadão poderá requerer à Assembleia a
exclusão de seu nome da respectiva lista de subscrições.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. A Assembleia Legislativa editará todas as normas
regulamentares que se fizerem necessárias para o cumprimento e a plena
aplicabilidade do disposto no Capítulo III desta Lei.

Art. 13. Esta lei entra em vigor na  data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal de 1988 e a Constituição do Estado do
Maranhão estabelecem que “todo o poder emana do povo, que o exerce
diretamente ou por meio de seus representantes”. Tais textos
constitucionais preveem também formas de exercício direto da soberania
popular.

O presente projeto de lei tem como objetivo tornar mais eficaz e
efetivo o artigo 44, § 1º da Constituição Estadual do Maranhão, dispositivo
que prevê a apresentação de lei de iniciativa popular e que é o devido
fundamento legal no âmbito do legislativo estadual.

Para tanto e concomitantemente, apresentamos projeto de resolução
legislativa que altera o regimento interno desta Casa, adequando-o também
a realidade e atualidade, o que o faz a partir do momento em que possibilita
o recebimento de assinaturas eletrônicas de endosso a proposições de
iniciativa popular.

Mais do que nunca, em razão do atual momento político do país,
faz-se essencial a instituição do presente projeto de lei com o objetivo de,
finalmente possibilitar aos cidadãos maranhenses a efetiva participação
popular, ou seja, dar aos maranhenses reais meios de serem autores de leis
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estaduais que tratem de assuntos pujantes e sejam do interesse de toda a
população do Estado.

A iniciativa popular, importante forma de participação popular,
visa dar ao povo a titularidade do poder que dele emana, capacitando-o a
participar da elaboração de leis que terão sua eficácia a eles mesmos aplicada.

Ocorre que, mesmo já previsto constitucionalmente e em
legislações infra legais, em razão do mecanismo ultrapassado e ora dificultoso
de recolhimento das assinaturas dos interessados em subscrever a proposta
de iniciativa popular, este mecanismo de propositura legal não chegou a ter
eficácia.

O projeto de lei de iniciativa popular ora apresentado, possibilita
à população do Maranhão ser o seu próprio legislador.

As alterações ora propostas visam não só dar este poder à
população maranhense, como possibilitar a sua prática, ou seja, busca
efetivar um poder até então existente só no papel.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 24 de maio de 2017. - EDUARDO
BRAIDE - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 020 / 17

Concede o título de Cidadão  Maranhense ao Senhor
Deputado Federal, Roberto de Lucena.

Art. 1º - Fica concedido o título de cidadão maranhense ao Senhor
Dep. Federal, Roberto de Lucena, natural da cidade de Santa Isabel, região
metropolitana de São Paulo.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data da
sua publicação.

Biografia

Roberto Alves de Lucena nasceu em Santa Isabel, região
metropolitana de São Paulo, no dia 18 de abril de 1966. É filho do casal de
migrantes nordestinos Antonio Vieira de Lucena e Eunice Alves. Tem onze
irmãos: Francisco, Luís, Maria Aparecida, José Maria, Maria José, Vera,
José Luís, Daniel, Marcos, Rute e David. Da união com a pastora e
professora Bernadete Aparecida Ramos, nasceram os seus filhos Melissa
e Renan, e as suas netas Lívia e Lorena.

A forte influência religiosa de seu pai e de seus avós paternos fez
aflorar cedo a vocação eclesiástica, tornando-se pregador desde os seis
anos de idade e pastor evangélico aos 20 anos. Cursou o ensino fundamental
e médio na rede pública estadual, em sua cidade natal e formou-se em
Ciências da Religião pelo Instituto Ecumênico de Ensino Superior (IEES)
na capital paulista em 1999. Escritor e conferencista, Roberto de Lucena
prega há mais de 40 anos a palavra de Deus em todo o país e no exterior. O
contato com as demandas das populações mais carentes, o envolveu com
movimentos cristãos em defesa dos direitos humanos e promoção de
justiça social. Fundou, em Arujá/SP, a Igreja O Brasil Para Cristo (OBPC),
uma das maiores igrejas pentecostais do país, que atualmente, conta com
mais de meio milhão de membros, congregados em aproximadamente três
mil templos espalhados nacionalmente.

O reconhecimento da fé, da liderança e da postura ética o levou a
se tornar membro do Supremo Conselho da sua organização eclesiástica e
seu presidente nacional, tendo sido eleito pelo colegiado de ministros em
02 de novembro de 1999. Em 2008, foi presidente da Frente Cristã Nacional
de Ação Social e Política no estado de São Paulo e membro do Comitê de
Referência da Sociedade Bíblica do Brasil para o Ano da Bíblia. Também
foi vice-presidente do Conselho Nacional dos Pastores do Brasil (CNPB)
até 2012.

Roberto de Lucena começou a trabalhar aos 14 anos, passando
pelos setores de tecelagem e metalurgia. Desde muito cedo, se engajou
compartilhando das lutas das classes trabalhadoras, discutindo e
envolvendo-se com suas demandas, como: o fator previdenciário, a reforma
previdenciária, a jornada de 40 horas semanais, a equiparação salarial entre
algumas categorias, as condições e garantias trabalhistas, a terceirização, o

estímulo e a promoção de novas vagas de emprego no mercado de trabalho,
a precarização do trabalho, entre outras.

Como dirigente da Federação Nacional dos Empreendedores
(FENAE), entidade que representa os pequenos e microempreendedores
de todo o Brasil, Roberto de Lucena acompanhou a luta nacional pela
criação do sistema previdenciário e tributário simplificado para o
Microempreendedor Individual (MEI). Além disso, também se empenhou
para colaborar com a luta dos pescadores artesanais que estavam se
organizando em colônias, a fim de promover o avanço rumo ao exercício
pleno da cidadania de mais de um milhão de profissionais. Fez intervenção
junto ao ministro de Estado do Trabalho Manoel Dias para que fosse
concedido à Federação das Colônias de Pescadores do Estado do Maranhão
o Registro Sindical, documento que habilita a Federação a ser a única
representante dos trabalhadores da Pesca no Estado do Maranhão.

Com dedicação e afinco, Lucena esforça-se em prol dos direitos
dos trabalhadores, aposentados e servidores públicos brasileiros.
Atualmente, é Vice-Presidente Nacional da União Geral dos Trabalhadores
(UGT), a segunda central sindical do país com mais de dez milhões de
trabalhadores filiados.

Roberto de Lucena – Atualmente Dep. Federal, atuando desde
2011 no Congresso Nacional, destacando-se no Parlamento pela sua luta
por justiça social e por suas posições claras em defesa da vida e da família.
Em sua trajetória parlamentar se dedica e luta para garantir os direitos
constitucionais, a cidadania, a dignidade e a qualidade de vida para todos,
indistintamente.

Durante o seu primeiro mandato (54ª Legislatura – de 2011 a
2014), foi vice-líder da Bancada Verde e do bloco PV/PPS na Câmara
Federal e vice-presidente da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso
Nacional. Ocupou como membro titular a Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional (CREDN); a Comissão Especial “Igualdade de
Direitos Trabalhistas” (PEC 478/10); a Comissão Especial da PEC 070/11
que altera o procedimento de apreciação das Medidas Provisórias; a
Comissão Especial “Aposentadoria para garimpeiro” (PEC 405/09); a
Comissão Especial sobre o PL 3538/12 que cria a empresa pública
Amazônia Azul (Amazul) de Tecnologias, Titular da Comissão Especial
sobre o PL 6170/13 que regulamenta o Marketing Multinível; da Comissão
Externa sobre a Reserva Suiá-Missú; da Comissão Externa sobre a Tragédia
em Santa Maria/RS e da Comissão Externa sobre os maus tratos de animais
no laboratório Royal/SP. Participou da CPI (Comissão Parlamentar de
Inquérito) do Trabalho Escravo e da CPI do Tráfico de Pessoas no Brasil.

Foi membro titular da Comissão de Relações Exteriores da Câmara
dos Deputados, suplente da Comissão de Seguridade Social e Família
(CSSF), da Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM) e da
Comissão Especial sobre o PL 3555/04 que trata das normas gerais contrato
seguro privado. Em 2011, foi presidente da Frente Parlamentar Mista de
Combate ao Bullying e Outras Formas de Violência e, em 2013, fundou e
presidiu a Frente Parlamentar da Luta Contra a Endometriose. Foi a voz
do povo de Santo Amaro da Purificação, na Bahia, no pior e maior caso de
contaminação por cádmio e chumbo do Brasil. O entusiasmo com que
representava os cidadãos paulistas mereceu elogios dos mais variados
setores da sociedade.

Continuando a ascendente trajetória política, em 2014, Roberto
de Lucena foi reeleito, sendo votado em mais de 70% dos municípios de
todo o estado de São Paulo. Em 2015, licenciou-se do mandato de deputado
federal para exercer o cargo de Secretário de Estado de Turismo de São
Paulo. Reassumiu o mandato na Câmara dos Deputados em 5 de abril de
2016.

Desde o seu retorno, Roberto de Lucena ocupa a presidência da
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CIDOSO), é membro
titular da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público
(CTASP), da Comissão de Turismo (CTUR) e da Comissão Especial
sobre a PEC 200/16 que trata da isenção de IPTU para Templos.
Atualmente, também é suplente da Comissão Especial sobre Financiamento
da Atividade Sindical (CESINDIC).

Neste segundo mandato, já foi titular da Comissão de Defesa do
Consumidor (CDC), da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática (CCTCI), suplente da Comissão de Relações Exteriores e de
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Defesa Nacional (CREDN). Desde o primeiro mandato até hoje, é membro
e dirigente da Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção. Roberto
de Lucena é membro da Coalizão Internacional de Parlamentares pela
Liberdade Religiosa no Mundo.

A Revista Exame e o Jornal Folha de São Paulo destacaram sua
atuação no Congresso ao publicarem, em outubro de 2014, ranking no qual
Roberto de Lucena figurou como o 5º deputado mais atuante do país e o
mais atuante e produtivo de São Paulo. A Revista Veja também reconheceu
que Lucena é um dos parlamentares que mais contribuem na construção de
um Brasil melhor, entre os 40 de 513 deputados federais. Roberto de
Lucena tem uma intensa atividade legislativa no Congresso Nacional.

Em 1989, Roberto de Lucena recebeu a Medalha Tiradentes na
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Em 2003 recebeu a Medalha D.
Pedro I do Instituto Cultural da Fraternidade Universal em São Paulo/SP.
Em 2010, o parlamentar foi condecorado como Personalidade da Década,
pela Academia Brasileira Honrarias ao Mérito de São Paulo/SP. Em 2011,
foi agraciado com a Medalha Deferência da Polícia Federal da Academia
Brasileira de Honrarias e Mérito (ABRAHM). Em 2012, recebeu o Prêmio
Empresário Amigo do Esporte, honraria do Ministério do Esporte, e a
Medalha do Mérito Militar do Exército Brasileiro. Em 2013, Lucena recebeu
a condecoração do Serviço Social do Comércio no Distrito Federal (SESC/
DF).

Além disso, Lucena foi consagrado como cidadão honorário dos
municípios de Lorena/SP, Tatuí/SP, Mogi das Cruzes/SP, Euclides da Cunha
Paulista/SP, Teodoro Sampaio/SP, Itaquaquecetuba/SP, Arujá/SP, Taboão
da Serra/SP, Poá/SP, Ferraz de Vasconcelos/SP e Igaraçu do Tiête/SP.
Recebeu também a Medalha “Cidadania Policial” da Associação Nacional
das Mulheres Policiais do Brasil, a Ordem do Mérito Machado de Assis
da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB) e a comenda
“Personalidade Nordestina do Ano” pela Associação Brasileira de Honrarias
ao Mérito e pela Associação dos Nordestinos do Estado de São Paulo em
alusão à Semana do Nordestino.

Recebeu também a Medalha “Cidadania Policial” da Associação
Nacional das Mulheres Policiais do Brasil, a Ordem do Mérito Machado
de Assis da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB) e a
comenda “Personalidade Nordestina do Ano” pela Associação Brasileira
de Honrarias ao Mérito e pela Associação dos Nordestinos do Estado de
São Paulo em alusão à Semana do Nordestino.

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

REQUERIMENTO Nº 411 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
Legislativa, e com base no art. 33 da Constituição Estadual, requeiro a
Vossa Excelência que, após ouvida mesa, seja enviado expediente ao
Secretário de Estado de Administração Penitenciária, Sr. Murilo Andrade
de Oliveira, para que se faça presente a esta Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, a fim de prestar esclarecimentos acerca da fuga em
massa de presos da Penitenciária Estadual de Pedrinhas, ocorrida na noite
do dia 21 do corrente mês.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão,
em 30 de maio de 2017. - Sousa Neto - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 01.06.17
EM: 31.05.17

REQUERIMENTO Nº 412 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, após ouvido o Plenário
desta Casa, seja enviada a presente MENSAGEM AO PRESIDENTE

DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL E AO CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ protestando contra as Portarias nº
207, de 21 de março de 2017, e nº 372, de 12 de maio de 2017, que preveem
a diminuição da abrangência da Justiça Eleitoral de 1º grau, através do
estabelecimento de parâmetros e prazos para a extinção de Zonas Eleitorais,
atingindo diretamente os cidadãos maranhenses.

As Portarias nº 207 e nº 372 estabelecem novas regras para a
organização da Justiça Eleitoral, dentre as quais: a quantidade mínima de
100 mil eleitores em cada zona. As modificações irão impactar todas as
regiões do país, especialmente nosso Estado, gerando graves efeitos ao
exercício do direito de sufrágio dos maranhenses. Só em São Luís, a
proposta prevê a diminuição de 09 (nove) para 06 (seis) zonas eleitorais,
causando um abarrotamento desta justiça especializada, dificultando
demasiadamente o trabalho de seus servidores.

Nos municípios do interior do Estado a extinção de zonas também
é certa, tendo em vista que a densidade populacional e o número de eleitores
é bem inferior ao da capital. Assim, há previsão para extinção das zonas
dos municípios de: Timbiras, Loreto, Matinha, Santa Inês (ambas), Pindaré
Mirim, Paraibano, Alto Parnaíba, Paulo Ramos, São Luís Gonzaga, Igarapé
Grande, São Vicente de Férrer e São João Batista.

Essa medida vai de encontro ao movimento mundial, que é de
ampliação da estrutura da Justiça Eleitoral, como forma de garantia de
direitos políticos fundamentais. Em um Estado Democrático de Direito,
em que a cidadania é seu ponto fundamental, adotar medidas que aumentam
os obstáculos ao exercício dessa cidadania é nada menos que ferir os
preceitos constitucionais vigentes.

Desta feita, protestamos contra as Portarias nº 207, de 21 de
março de 2017, e nº 372, de 12 de maio de 2017, e apresentamos nosso
apoio ao movimento contrário: o de criação de novas zonas eleitorais, para
permitir o maior acesso dos cidadãos à Justiça Eleitoral, concretizando o
direito de sufrágio previsto no art. 1º, parágrafo único, e no art. 14, da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 30 de maio de 2017. - Bira
do Pindaré - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 01.06.17
EM: 31.05.17

REQUERIMENTO Nº 413 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exª. que seja justificada a minha ausência das sessões plenárias
realizadas nos dias 24 e 25 de maio do corrente ano, para realização de
consulta e procedimento médico, conforme atestado em anexo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 30 de maio de 2017. - ADRIANO SARNEY -
Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 01.06.17
EM: 31.05.17

INDICAÇÃO Nº 694 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Secretário de Desenvolvimento Social, Sr. Neto Evangelista
para que proceda com a maior brevidade possível, a implantação de sistema
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simplificado de abastecimento de água no Povoado Aurizona, Godofredo
Viana/MA

O Povoado Aurizona, fica localizado na zona rural do município
de Godofredo Viana. Trata-se de um povoado predominantemente carente,
e que desde sua fundação, padece com a falta de infraestrutura, necessitando
de algumas intervenções, como a construção de um sistema simplificado
de abastecimento de água para consumo nas residências.

É sabido que, a falta de acesso à água de qualidade e um saneamento
precário, pode prejudicar a saúde das pessoas.  Atualmente, as famílias
que habitam no Povoado Aurizona, são submetidas a uma situação de
risco a saúde, uma vez que utilizam água de um poço, construído pela
própria, onde não há qualquer tipo de tratamento, sendo expostas ao
contato de diversos agentes biológicos, tais como vírus, bactérias e parasitas
causadores de moléstias. Ademais, o poço artesiano construído pelos
moradores do local, não consegue suprir a demanda da comunidade, em
razão do crescimento de habitantes na região.

Desta forma, a implantação de um sistema de abastecimento de
água é de suma importância para aquela localidade, fato que irá contribuir
para uma melhora significativa nas condições de vida e saúde das famílias
que residem no referido povoado.

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 698 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão, o Sr. Flávio
Dino, com encaminhamento para o Secretário de Estado de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, para que efetue com a maior
brevidade possível, a recuperação da pavimentação asfáltica da rodovia
MA-375, no trecho que liga os municípios de São Raimundo das
Mangabeiras a Sambaíba, neste Estado.

É sabido que a infraestrutura rodoviária é de extrema importância
para viabilizar o avanço econômico, reduzir os custos dos transportes,
além de contribuir para a diminuição nos índices de acidentes com vítimas
fatais, cada vez mais corriqueiros nas estradas do país.  Para tanto, o
intenso fluxo de veículos a infraestrutura precária de algumas rodovias são
os principais obstáculos enfrentados por motoristas.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na qualidade
de vida, tanto dos moradores do município de São Raimundo das
Mangabeiras quanto de Sambaíba, solicitamos por meio desta Indicação a
recuperação da pavimentação asfáltica da MA-375, no trecho de
aproximadamente 22km que interliga os dois municípios, beneficiando a
população local, gerando renda e avanços para a região.

Tem-se que a estrada que interliga os municípios em epigrafe resta
intrafegável, impedindo o acesso de veículos e de pessoas, dada a existência
de buracos, erosões e algumas depressões ao longo da via, agravados
durante os períodos de chuva, culminando em transtornos e para quem
tenta trafegar, além de provocar diversos acidentes, muitas vezes com
vítimas fatais, pela falta de manutenção da via – gerando impactos,
sobretudo, na economia, saúde, educação e desenvolvimento dos municípios
elencados.

Assim, vale mencionar que a pavimentação do trecho consolidará
a economia local, elidindo, em consequência, a dificuldade de acesso nessa
região em razão da inexistência de uma via adequada para o trânsito de
veículos e de pessoas, beneficiando turistas e caminhões de carga que
economizarão tempo e recursos financeiros, uma vez que atualmente
precisam buscar vias alternativas para acessar os municípios.

Deste modo, torna-se imprescindível a recuperação asfáltica do
trecho supracitado, tendo em vista os inúmeros benéficos oferecidos a
população com a melhoria na estrutura viária e consequentemente ao um
incremento da economia do estado, justificando assim a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 30 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 699 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Exmo. Diretor de Relações Institucionais, o Sr. José Jorge
Leite Soares, solicitando, com a maior brevidade possível, o serviço de
iluminação pública elétrica no Residencial Nova Esperança, município de
Paço do Lumiar/MA.

O Residencial Nova Esperança fica localizado na zona rural do
município de Paço do Lumiar, possuindo pouco mais de 05 (cinco) anos
de criação. Trata-se de um bairro novo, predominantemente carente, que
ainda necessita de algumas intervenções, como construção de escola,
implantação de sistema de abastecimento de água, energia elétrica, eis
alguns exemplos.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora nas condições
de vida da população da localidade, solicitamos por meio desta indicação
a implantação de iluminação pública elétrica no Residencial Nova Esperança,
uma vez que as famílias que residem na aludida localidade vivem
praticamente em total escuridão, especialmente nas vias no conjunto.

É inegável que, a falta de iluminação pública, principalmente nas
ruas, contribui bastante para a prática de crimes. A escuridão e a falta de
iluminação prejudicam os cidadãos, que, geralmente, em razão do trabalho
ou estudo, acabam transitando à noite nas ruas. A falta de iluminação
pública contribui significativamente para a falta de segurança da população
das cidades.

Isto posto, considerando a importância da iluminação pública e o
seu fornecimento de maneira adequada, faz-se necessária a implantação do
sistema de iluminação elétrica no Residencial Nova Esperança, tendo em
vista os inúmeros benefícios proporcionados a população que reside no
bairro, contribuindo também para a diminuição dos índices de criminalidade
na localidade, justificando a presente indicação.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, 30 de maio de 2017 – JÚNIOR VERDE –
Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 700 / 17

Senhor Presidente,

O Deputado abaixo assinado requer à Mesa, na forma regimental,
que seja encaminhado ao Governador do Estado do Maranhão, solicitando
a instalação de um posto policial, na praça do Conjunto Rancho Dom
Luís, no bairro do Anil.

Este posto irá atender os conjuntos Rancho Dom Luís, Santos
Dumont e adjacências, e diminuirá assim, a violência e o índice de roubos
e assaltos, possibilitando uma possível paz, tranquilidade e sobretudo,
segurança aos moradores daquelas localidades.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 24 de maio de 2017. -
Sergio Frota - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 701 / 17

Senhor Presidente,

O Deputado abaixo assinado requer à Mesa, na forma regimental,
que seja encaminhado ao Governador do Estado do Maranhão, solicitando
que sejam instalados aparelhos específicos para atividade física na Praça
localizada na Rua Cel. Henrique Rocha, nº 474, na cidade de Rosário – Ma.

Tal solicitação se justifica na necessidade da ocupação do tempo,
evitando a ociosidade entre os moradores daquele município, além de
proporcionar uma saúde mais equilibrada.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 25 de maio de 2017. -
Sergio Frota - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 702 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, FLÁVIO DINO e ao Excelentíssimo Senhor Secretário
de Estado da Educação, Felipe Costa Camarão, solicitando a inclusão
da escola CE Tancredo de Almeida Neves da cidade de Imperatriz no
Programa “Escola Digna”, objetivando resgatar a nossa responsabilidade
com a educação, diminuindo a evasão escolar, melhorando a qualidade de
vida dos alunos, professores e demais funcionários.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 29 de maio de 2017. -
Léo Cunha - DEPUTADO 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 EDUARDO BRAIDE - 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 –Transferido da Sessão de ontem, Deputado
Wellington do Curso, está ausente. Deputado Raimundo Cutrim, por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, imprensa, internautas,
bom dia a todos. Ontem, nós estivemos aqui na realização da solenidade
aqui em que os vereadores do Estado do Maranhão estiveram presentes,
aqui no SEBRAE, em torno de mil e cinquenta e dois vereadores presentes,
é uma grande quantidade de representantes de seus municípios e eu dizia
naquele momento que seria uma oportunidade para que eles reunidos
iniciassem um trabalho e fundassem uma Associação, ou uma Federação
como a FAMEM, para que tivessem representantes dos vereadores dos
duzentos e dezessete municípios. E, na oportunidade, o Governador falou
dentro de várias áreas do governo e ele dizia naquele momento que os
duzentos e dezessete municípios vão receber ambulâncias, bem como
também todos os municípios vão ter mais asfalto, isto é muito importante.

Todos os municípios, independentemente de ideologia de político ou de
solicitação de qualquer que seja deputado. E também agora em todos os
municípios já estão sendo entregues agora. São 1.200 poços, parece que
400 já estão iniciando a fazer. Então todo o Estado do Maranhão também
vai ter poços. Isto independente também de indicação de deputados ou de
ideologia política dos prefeitos do interior. Isso é muito importante. Então
todos eles vão ter uma ambulância, todos os municípios. Como também
vai chegar em todos os municípios o Mais Asfalto. E os poços já foram
licitados e já estão sendo também. As prefeituras já se inscreveram e vão
chegar em todos os municípios. Mas, mudando de assunto também, a
nossa preocupação hoje muito grande no Brasil com as circunstâncias, os
fatos e a segurança jurídica do País. E nós estamos acompanhando aí
muitas decisões do Supremo, que é o nosso órgão máximo. Muitas das
vezes a nossa preocupação é não ter decisões políticas ou decisões dadas
pela pressão da imprensa. Eu vi agora no caso do Aécio Neves, bem como
outros, o Procurador Geral da República pedindo a prisão do Senador. Isto
é muito preocupante. Veja bem, o Procurador Geral da República, como o
Supremo, são os guardiões da Constituição, então nós não podemos sair
dos limites da Constituição. A partir que começar a sair da linha, nós
perdemos a segurança jurídica. Veja bem, os deputados e os senadores,
desde a expedição do diploma, isso é o Art. 53, parágrafo 2º da Constituição
que diz, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional
não poderão ser presos, salvo em flagrante delito por crime inafiançável.
Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva,
para que, pelo voto da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão.
Naquele caso do Delcídio que eu falei aqui, o Ministro mandou um ofício
para prender em flagrante delito. A Polícia Federal, pelo que eu soube, pelo
que se ouve, pelo que se fala, pelo que se diz, não formalizou o auto de
prisão em flagrante. E o Congresso, o Senado votou não sei o que, votou
um ofício, erradamente, e agora volta ao Procurador Geral pedir a prisão de
um Senador. Não estou aqui sabendo se ele está certo ou errado. Isso é
problema dele, que eu não tenho nem contato, nunca tive contato pessoal.
Mas é um absurdo um Procurador Geral da República pedir a prisão de um
parlamentar no exercício do mandato, dentro do que não prevê a
Constituição. E veja bem, o Procurador Geral da República é o guardião da
Constituição e comete os absurdos deles não sei para agradar a quem. São
fatos realmente... No caso da lei de interceptação, a lei que tem 10 artigos,
a gente observou que foram divulgados assuntos sobre vida particular, do
mandado de Lula e milhares de pessoas. Então a lei é bem clara, o artigo 9º
diz o seguinte: todos os fatos que dão interceptação telefônica só serve
aquilo que for definido para aquela investigação, aquelas outras não
fazem parte do processo. Então, dentro de um prazo de 30 dias, é obrigado
a ser incinerado na presença da pessoa que foi investigada ou do Ministério
Publico Federal, e eles estão colocando isso tudo na imprensa, só agora que
ocorreu um fato contra um jornalista que em conversa com a irmã de Aécio
Neves, aí o Supremo diz que não tem a ver, a Polícia Federal diz que não
tem nada a ver, o Ministério Público Federal não tem nada a ver, mas isso
já vem ocorrendo ao longo de muitos anos, a mesma coisa que a
interceptação telefônica, a lei diz que é 15 dias, mais 15 tem interceptação
telefônica de 90 dias 3, 4, 5 meses. O Supremo não faz lei, minha gente,
quem faz é o Congresso. Então, o Supremo não pode dizer que o juiz que
aquela interceptação, passa de 30 dias, porque é 15 mais 15, não diz que é
31 dias. Então, nós temos que definir se cumprimos a nossa legislação ou
não cumprimos, ou se acaba com a prerrogativa de foro ou não acaba.
Então, nós temos que cumprir o que está na Constituição e nós ficamos
preocupados, o próprio Supremo, a Procuradoria Geral da República não
cumprindo a Constituição. Então, a nossa segurança jurídica está fragilizada,
isto causa preocupação para o País, eu me lembro que, em 1998, quando
eu era Secretário, que foi deflagrada a operação de combate ao crime
organizado aqui no Maranhão, alguns parlamentares na época disseram:
“Oh! Vamos prender deputados”. Não podemos, porque a prerrogativa
do foro não é do João, não é do Paulo, não é do Pedro, é do cargo. Isto tem
que ser respeitado. A prerrogativa não é pessoal, é do cargo. E a situação
hoje jurídica, o Supremo pisando na bola, o Procurador pedindo prisão
para quem não pode ser preso. Isto é preocupante. O País, a OAB tem que
ter posição. A OAB tem que ter uma posição sobre estas ilegalidades. A
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OAB é grande, é uma instituição grande. Então nós temos que ter esta
linha. Nós temos que ter essa preocupação com a segurança jurídica do
País que está sendo fragilizada, andando de acordo com a maré. Era só isso
aí, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Que Deus nos abençoe a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores e Senhoras Deputadas, imprensa, galeria, a todos
que nos acompanham em todo o Estado do Maranhão através da TV
Assembleia, da rádio, da internet e que tem a oportunidade de acompanhar
nosso pronunciamento. Inclusive as nossas defesas das causas legítimas
no Estado do Maranhão. Entre elas quero citar, senhoras e senhores, aqui
nós tivemos ontem participando de uma audiência pública promovida de
iniciativa do nobre Deputado Sousa Neto, que eu quero parabenizar por
ter realizado esta audiência tão importante para o fortalecimento do setor
produtivo maranhense, Deputado Wellington, reunindo diversos
piscicultores, agricultores familiares, representantes da atividade da
aquicultura. Deputado Sousa Neto, V. Ex.ª está de parabéns. Foi uma
grande audiência pública que nós participamos e defendendo o setor
produtivo. Lá estavam órgãos do Governo, representação da SEMA, da
SAGRIMA, da SAF, órgãos que conseguem dialogar para a construção
realmente do que pretendemos, que é fortalecer o setor produtivos, entre
outros órgãos representativos como a CODEVASF, e claro, representantes
do setor da aquicultura. Eu faço essa referência, hoje, Senhor Presidente,
primeiro, pela importância da audiência pública, porque discutiu um assunto
muito importante que é a outorga da água. O direcionamento da audiência
foi pela outorga da água. E nós sabemos que a outorga da água no Maranhão
e em outros estados ainda é um entrave. É um entrave para o desenvolvimento
do setor produtivo. Digo isso, fazendo referência aos bancos, porque
tivemos a presença de dois bancos: Banco do Nordeste e o Banco do
Brasil, representado pelo senhor Mateus, e do Banco do Nordeste a
representação do Ney. E ali estavam para poder dizer aos participantes da
audiência como para o Governo que os bancos têm muito dinheiro para
emprestar. Então nós precisamos da devida atenção por parte do órgão
licenciador, claro, com a responsabilidade, Deputado Wellington, que nós
devemos ter com a questão ambiental e também com a responsabilidade
social. Porque, imagine V. Exas., nós estamos hoje praticamente findando
o inverno generoso, onde nós tivemos nossos rios com uma vazão acima
do normal, populações ribeirinhas que estão perdendo suas residências
porque vivem ali no entorno. Há muita água escoando, a riqueza do
Maranhão está escoando pelos rios que poderiam, e nós sabemos no
projeto que nós encaminhamos ao governo do Estado em 2015 ainda, nós
solicitamos que fosse considerada a mudança da lei, da legislação, permitindo
que o agricultor pudesse ter isenção da outorga na captação da água da
chuva. Por que, deputado? Porque nós vamos ter, deputado Braide, a
oportunidade de o agricultor familiar fazer reservas de água para o período
de verão, para o período da estiagem, dando a ele a oportunidade de ter
água para os animais, até mesmo para o seu consumo na agricultura familiar
e principalmente para a aquicultura. Então a audiência ontem foi
fundamental para que nós pudéssemos mais uma vez fazer referência a
essa iniciativa. Inclusive o deputado Sousa Neto já acatou ali de pronto
essa solicitação como encaminhamento, precisamos reiterar a necessidade
da captação da água da chuva em que pese o quantitativo que nós podemos
mensurar. Lá fiz a proposta, pois vamos mensurar, vamos analisar,
podemos estabelecer o período, por exemplo, deputado, o período do
inverno permitindo a captação do mês tal ao mês tal. Para quê? Nós temos
chuvas em abundância e o Maranhão é referência nisso. Um período é
muito seco e, em outro período, as chuvas são torrenciais. Analisando
também as bacias hidrográficas para que não houvesse, não haja prejuízos
ao meio ambiente e, claro, para que nós pudéssemos cumprir realmente a
nossa obrigação que é fortalecer o setor produtivo. Então nós, além dessa
explanação, também solicitamos outras demandas para aumentar a dispensa,

no caso do licenciamento ambiental, de três mil metros cúbicos, deputada
Graça Paz, para no mínimo seis mil, o que é fundamental, por quê? Porque
três mil não estão dando a capacidade necessária para o fortalecimento da
piscicultura. Nós temos vários encaminhamentos, mas o deputado Souza
Neto certamente vai fazer o seu devido pronunciamento destacando a
audiência pública e todos os participantes, mas saibam V. Ex.ªs que ontem
mais uma vez discutimos um assunto muito importante para fortalecer o
Maranhão, fortalecer o setor produtivo maranhense. Precisamos de reservas
de água, da captação da água da chuva, da responsabilização, de fato, social
que nós temos para permitir que o Maranhão se torne um grande celeiro de
produção principalmente na aquicultura e, claro, também com
desdobramento para a piscicultura e contrapartida da água que nós teríamos
na utilização da própria agricultura familiar. Então a todos meu muito
obrigado e que Deus nos abençoe.

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

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, membros da Mesa, Senhoras Deputadas e
Senhores Deputados, aos amigos da imprensa, galeria, aqueles que nos
assistem da TV Assembleia. Eu quero aqui destacar, Senhor Presidente, a
audiência pública que tivemos ontem para tratar do licenciamento ambiental
e a dispensa de outorga do uso de águas superficiais. Queria aqui agradecer
ao deputado Júnior Verde que foi o grande palestrante de ontem na audiência
pública com conhecimento muito grande como superintendente que já foi
da Pesca e um atuante deputado estadual, principalmente na causa da
piscicultura e da agricultura familiar. Eu quero agradecer imensamente por
ter participado ontem da audiência pública, também agradecer à deputada
Valéria Macedo que se fez presente ontem na audiência pública, realmente
preocupada com a questão da agricultura familiar da região sul do Maranhão.
Quero fazer o agradecimento, depois eu vou falar sobre a audiência, ao
Jansen Penha que é produtor rural, da Ana Clara Vieira, superintendente
da SEMA (Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Maranhão), Wendell
Lucena, delegado do MDA (Secretaria Especial da Agricultura Familiar e
Desenvolvimento Agrário do Maranhão); Alessandro Costa, do Ibama;
Thiago Melo, da Codevasf; Maria da Graça Amorim, da Fetraf; Sérgio
Delmiro, da Sagrima; Anilde Caldas, do Incra; Cesar Ney, gerente de Negócio
do Banco do Nordeste; Mateus Santana, superintendente estadual do
Banco do Brasil; Leda Pinheiro, da SAF; a Caema, Sebrae, Intrema, Cedrus,
universidades, prefeitura, secretário de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura,
câmaras municipais, produtores rurais de várias regiões do Maranhão.
Agradecer também à TV Assembleia que transmitiu ao vivo e aos
funcionários da Casa que nos acompanharam ontem nessa audiência tão
importante. Ontem nós tratamos de um problema da dispensa de outorga
d’água e a licença ambiental. Por que foi discutido ontem? Porque existe
um entrave, deputado Sérgio Vieira, muito grande na Secretaria de Meio
Ambiente, uma vez que o governador baixou um decreto que foi publicado
no Diário Oficial do Estado, do dia 11 de setembro de 2015, dando
autorização para licença ambiental e outorga logo de cinquenta mil metros
quadrados. Isso aqui foi um Decreto Governamental, no dia 11 de setembro
de 2015. Só que o que houve posteriormente? A Secretaria do Estado do
Meio Ambiente baixou uma Portaria, no dia 21 de outubro de 2016,
determinando que essa área fosse diminuída para menos de três mil metros
cúbicos, ou seja, isso criou e está criando um entrave muito grande dentro
dos produtores, dos agricultores rurais e de toda a classe que tenta buscar
aquele incentivo nos bancos. Ontem, o superintendente do Banco do
Nordeste esteve aqui, o senhor Ney, e foi muito claro, o que está empacando,
o que está segurando a questão da não liberação dos projetos são exatamente
essa licença ambiental e a dispensa de outorga, por causa dessa Portaria, do
entendimento da Portaria da Secretaria de Meio Ambiente com o Decreto
do Governador. Mas ontem fizemos vários encaminhamentos, esperamos,
o mais rápido possível, a gente resolver essa situação e ficou esclarecido o
seguinte, um dos encaminhamentos e o mais importante: Pela Portaria nº
60, de 21 de outubro de 2016, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente,
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que dispõe dos procedimentos para simplificação da dispensa de outorga
do uso de águas superficiais e a obtenção do licenciamento ambiental para
os produtores familiares atendido pelo Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, em todo o Maranhão.
Pela portaria, os pequenos produtores obteriam as licenças exclusivamente
por meio do sistema integrado de gerenciamento de licenças e autorizações
ambientais, que é o Sigla, cujo cadastramento foi até discutido ontem para
a gente tornar mais simples. O deputado Júnior Verde falou que existem
várias questões, basta entrar qualquer produtor de piscicultura, que passou
de 600 cadastrados para 16 mil, entrar num sistema, um simples cadastro
e já sairia a licença, pelo menos na época em que ele foi superintendente da
Pesca do Estado. Mas ficou decidido um encaminhamento porque, no
Maranhão, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, segundo os
agricultores, não vem cumprindo com o que trata a matéria que é a liberação
da licença ambiental e a dispensa de outorga. Somente dois técnicos no
estado do Maranhão possuem acesso ao Sigla e isso tem causado uma série
de transtornos para os produtores rurais na capital e no interior, uma vez
que não conseguem obter a aprovação de projetos junto ao Pronaf e ao
financiamento dos bancos. Então a nossa audiência pública ontem nada
mais foi do que para tentar simplificar a dispensa de outorgas e a licença
ambiental que tanto tem prejudicado o trabalhador rural. Então foi uma
audiência pública muito produtiva, os encaminhamentos vão ser propostos
e eu tenho certeza de que esse entrave e essa simplificação, pelo entendimento
do governo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, serão resolvidos
e os produtores rurais não vão ser mais prejudicados. Muito obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, mais uma vez trago o
tema sobre os limites territoriais dos municípios maranhenses, tema
recorrente na Comissão de Assuntos Municipais porque, hoje à tarde, nós
teremos uma sessão especial da comissão para tratar sobre os limites
territoriais de municípios do continente. Nós estamos iniciando pelos
municípios da Região Metropolitana que é composta por 13 municípios
dos quais quatro fazem parte da Ilha de São Luís e nove estão no continente.
Nós convidamos todos os prefeitos desses municípios para hoje a gente
ter uma discussão sobre essa questão dos limites territoriais nos municípios
da Região Metropolitana que pertence ao continente, no caso Alcântara,
Axixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, Icatu, Morros, Paço do Lumiar,
Presidente Juscelino, perdão, Paço do Lumiar é da Ilha, Presidente Juscelino,
Rosário e Santa Rita. São esses municípios. Também convidamos outros
municípios do interior do Maranhão que já construíram consenso e já têm
uma base técnica fornecida pelo IMESC e pelo IBGE para a gente avançar
também na regularização das divisas territoriais entre os municípios que
são: Alto Alegre do Maranhão, São Luiz Gonzaga do Maranhão, Coroatá,
São Mateus do Maranhão, Peritoró, Bacabal, Tuntum, Presidente Dutra e
Santa Filomena do Maranhão. Esses municípios já têm uma base técnica
avançada produzida pelo IMESC e pelo IBGE. Com base nisso, nós
vamos reunir com os gestores a partir de hoje para da mesma forma que a
gente implantou essa metodologia na ilha, que já trouxe a solução de um
problema que parecia intransponível, que eram os limites dos municípios,
dos quatro municípios da ilha, nós agora vamos avançar para o interior do
Maranhão. Portanto convidei todos os membros da comissão como
também todos os colegas parlamentares, porque, ao final das contas, são
vários municípios. E aqui têm bases e diversos deputados que podem
acompanhar essa discussão e colaborar com os gestores municipais na
construção desses consensos e na solução desses problemas. Ressalto que
não vamos priorizar municípios que estão em conflito. Esses municípios
não serão prioridade. Os que estão em conflito precisarão primeiro resolver
o conflito. Nós vamos trabalhar em cima dos consensos. Essa é a nossa
metodologia e a metodologia que deu certo na ilha e que vai dar certo
também em relação aos municípios do interior do Maranhão. Portanto

convido a todos os parlamentares hoje, às 15 horas, nós vamos ter essa
sessão especial da comissão de assuntos municipais, avançando nesse
tema dos limites territoriais que é de suma importância. Já disse e repito,
organizar os limites significa facilitar a organização dos municípios, o
planejamento das ações, o desenvolvimento desses municípios e,
sobretudo, também facilitar a vida do cidadão. Porque ele passa a saber a
que município ele pertence e ele passa a saber também a quem ele deve
cobrar a solução dos seus problemas no que diz respeito às políticas
públicas. Portanto é um grande passo para o planejamento, para a
organização e para o desenvolvimento do estado do Maranhão. É tarefa da
Comissão de Assuntos Municipais e nós estamos nos dedicando o máximo
que a gente pode para ter resultados concretos em 2017, durante todo esse
ano, e assim dar a nossa colaboração para o desenvolvimento do estado do
Maranhão. Já conseguimos na Ilha de São Luís que o projeto já está
tramitando, eu estou sugerindo inclusive uma audiência pública para o
próximo dia 21 de junho, em local ainda a ser definido, mas é a oportunidade
que a gente tem de debater com a comunidade para que a comunidade
também tenha a chance de conhecer o projeto e os novos limites de acordo
com essa revisão cartográfica que está sendo feita com o amparo do IMESC
e também do IBGE. É papel desta Casa, é competência nossa e nós temos
que fazer da melhor maneira possível e com a participação popular, Senhor
Presidente. Eram essas as minhas palavras e muito obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA (sem revisão do
orador) - Bom dia, Senhor Presidente, colegas deputados e deputadas,
imprensa, galeria, ouvintes, telespectadores da Assembleia, todos os
presentes. É com muita satisfação e alegria, Senhor Presidente, que hoje eu
uso esse espaço para anunciar a criação da Frente Parlamentar em Defesa
do Setor Siderúrgico, trazendo mais uma vez esse assunto para a pauta de
discussão da Assembleia e dizer que isso foi um compromisso feito na
Audiência Pública, realizada em Açailândia e que nós estamos hoje
cumprindo este compromisso. Foi publicada no Diário Oficial do dia 29
de Maio de 2017 a criação dessa Frente Parlamentar, onde houve o apoio
desta Casa, de todos os deputados presentes quando nós colhemos as
assinaturas. Isso vem mostrar a preocupação do Legislativo Estadual com
a questão da crise do setor siderúrgico do Estado do Maranhão. E muitos
podem está se perguntando. Mas qual a finalidade da criação desse Frente?
Essa Frente é importante porque a Casa Legislativa do Estado do Maranhão
se coloca à disposição do setor siderúrgico para fazer discussões sobre a
matéria, para encontrar as causas dessa crise, para juntos lutarmos para
implementarmos essas soluções. Com a ajuda da Casa, com a força do
Poder Legislativo do Estado do Maranhão, o setor ganha um reforço
enorme. Nós estamos nos colocando à disposição através dessa Frente
para receber os representantes do SIFEMA, onde o Cláudio Azevedo
esteve representando o SIFEMA nessa audiência pública. Eu estou aqui,
hoje, Cláudio Azevedo, me colocando à disposição. Essa Frente tem como
coordenadores o Deputado Zé Inácio e eu, Deputado Sérgio Vieira. E não
só esses dois deputados, mas a Casa Legislativa do Estado do Maranhão
está se colocando à disposição desse setor, porque assim é que vamos
conseguir juntar forças. Com a Frente Legislativa, vamos chegar ao Governo
do Estado. Com a Frente Legislativa, vamos chegar à bancada federal dos
deputados federais do Estado do Maranhão. Com a Frente Legislativa,
vamos chegar ao governo federal, por que não? Para que juntos nós
possamos combater esta crise. Tudo isso com objetivo de não mais perder
postos de trabalho no setor siderúrgico do estado do Maranhão. Então, é
com muita alegria que hoje anuncio que estamos cumprindo mais uma
etapa, mais um compromisso, mais um encaminhamento da audiência
pública que foi realizada na cidade de Açailândia, com a criação da Frente
Legislativa, deputado Bira. É com muita satisfação que quero agradecer
aos colegas que nos apoiaram, quero agradecer ao presidente aqui que
permitiu que nós fôssemos fazer essa audiência na cidade de Açailândia
cujos frutos estão rendendo, pois essa frente vem ao encontro de um
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encaminhamento feito e está aqui o compromisso, deputado Wellington,
mais um compromisso que nós assumimos lá naquela audiência e que
estamos cumprindo hoje. Deputado Léo, é com muita satisfação que a
gente traz essa notícia, e pedimos a ajuda também do parlamentar para que
nós possamos, juntos, fazer essa frente, começar essa frente e tratar desses
assuntos. Portanto, quero ler até aqui o Artigo 1º que diz: “A Frente
Parlamentar em Defesa da Indústria Siderúrgica do Estado do Maranhão é
uma entidade associativa que defende interesses comuns. Constituída por
representantes de todas as correntes de opinião política da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, tem como objetivo defender a atividade
da siderurgia, geração de empregos e desenvolvimento econômico nesse
setor”. O mais importante aqui é defender a geração de empregos, porque
sabemos o quanto as pessoas desse setor, os trabalhadores desse setor
estão sofrendo, mas eles sabem agora que, na Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, existe uma Frente Legislativa. A Casa está à disposição,
aberta a discussões, aberta para recebê-los a fim de tratarmos das soluções.
Eles têm agora os deputados do estado do Maranhão irmanados para que
nós possamos dar uma resposta positiva às pessoas que trabalham nesse
setor siderúrgico, para que não sofram mais, para que consigamos preços
competitivos desde a entrega do minério pela companhia Vale do Rio
Doce, para que consigamos que o setor produtivo esteja sempre com
concorrência legal e não com concorrência desleal que prejudica os
trabalhadores dessa frente. Então eram essas as minhas palavras. E é com
muita alegria hoje que estou anunciando a criação da Frente Parlamentar
em Defesa do Setor Siderúrgico. Muito obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas,
galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, internautas que nos
assistem. Senhores Deputados, com a crise por que passa o nosso País, o
que mais nós ouvimos hoje, deputado Antônio Pereira, é se falar em
democracia direta, eleições diretas, participação popular direta, tanto que
esse é um dos itens da pauta da reforma política que tramita no Congresso
Nacional, que é a participação popular diretamente na questão de referendo,
do plebiscito e dos projetos de lei de iniciativa popular, deputada Nina
Melo. A nossa Constituição Estadual prevê, no Artigo 44, Inciso 1º, o
seguinte: “A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à
Assembleia Legislativa de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do
eleitorado estadual, distribuído pelo menos em 18% dos municípios, com
não menos de três décimos dos eleitores de cada um deles e que deverá ser
apreciado no prazo máximo de 60 dias”. Esta disposição, deputada Nina
Melo, foi colocada e encartada em nossa Constituição Estadual no ano de
2003, por meio da Emenda Constitucional nº 41. Nós já estamos em 2017,
e nenhum projeto de lei de iniciativa popular tramitou na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Foi exatamente pensando nisso que
nós apresentamos hoje um projeto de lei que visa instituir o novo marco
legal para o exercício da soberania popular direta nos termos que dispõe a
nossa Constituição Estadual. Esse projeto, Senhores Deputados, deputado
Sérgio Frota, é o projeto que vai permitir que as assinaturas dos projetos
de iniciativa popular possam ser colhidas por meio digital e não mais só
por meio do papel. Foi exatamente a dificuldade no recolhimento de
assinaturas que fez com que esta Casa, deputada Nina Melo, nunca pudesse
discutir um projeto de lei de iniciativa popular. Alguns anos atrás, muitos
anos atrás, houve uma tentativa de discussão de um projeto de lei de
iniciativa popular que barrou exatamente na coleta das assinaturas. Para
que V. Ex.ªs tenham uma ideia, no próprio Congresso Nacional, os projetos
de lei de iniciativa popular, ao chegarem lá, precisam ser assinados e
subscritos por um deputado federal. Se não for assim, fica a discussão se
as assinaturas são válidas ou não e o projeto não tramita. A maior prova
disso foi o último projeto de iniciativa popular que o brasileiro apresentou,
que foram as dez medidas contra a corrupção. O Supremo Tribunal Federal,
deputada Nina Melo, suspendeu a tramitação desse projeto para que

verificasse a autenticidade das assinaturas que foram coletadas para a
apresentação desse projeto. Portanto, esse projeto de lei vem adequar esse
momento por que passa o País a uma realidade moderna que é a coleta das
assinaturas por meio digital, deputado Sousa Neto. E aqui eu quero dar o
exemplo de um aplicativo que é de um maranhense, do ex-juiz Marlon
Reis, que criou juntamente com outro técnico em tecnologia o programa
“Mudamos”, deputado Antônio Pereira. Esse programa de aplicativo,
primeiro lugar, é gratuito, qualquer pessoa pode baixar. Segundo, através
dele você vai ter, o cidadão vai ter como opinar, apresentar determinado
projeto de lei de iniciativa popular e aí nós, a Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, vamos discutir, aperfeiçoar, realizar as audiências
públicas, uma vez que esse projeto de lei que eu estou apresentando prevê
necessariamente a realização de audiências públicas para discutir os projetos
de iniciativa popular. Por outro lado, além do projeto de lei que apresento,
se faz necessário também um projeto de resolução legislativa para que
possamos alterar o Regimento Interno desta Casa e deixá-lo apto a receber
esse novo meio mais adequado aos nossos tempos, que é o meio digital
para coleta de assinaturas. Fica aqui, portanto, o pedido de apoio a todos
os Senhores Deputados e Senhoras Deputadas desta Casa para que nós
possamos discutir esse projeto que, já adianto a vocês, não será votado em
regime de urgência, porque é um projeto, Senhor Presidente, que merece,
deputado Sérgio Frota, ser amplamente discutido, tramitar pelas comissões.
Realizaremos audiências públicas para que, ao final dele, nós possamos
dar efetividade à iniciativa popular. Não basta, Deputado Sérgio Frota,
subir na tribuna e dizer que quer ouvir o povo diretamente, dizer que fazer
plebiscito, que quer fazer referendo, que quer eleições diretas, se você não
der, na prática, para eles um instrumento para que eles possam apresentar
as suas sugestões e que nós possamos apreciá-las aqui no plenário da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O Estado do Maranhão
é o primeiro Estado do Brasil, Deputada Nina Melo, que apresenta um
projeto nesse sentido e tenho certeza que contará com o apoio de todos
vocês. Portanto esse projeto será publicado no diário da Assembleia de
amanhã. Já ficará aberto para em quatro sessões receber emendas dos
senhores e senhoras deputadas. Depois tramitará normalmente nas
comissões. E aí é um pedido que faço a V. Exas., analisem, olhem o projeto
e apresentem suas sugestões. Esse é um projeto que não é meu, é um
projeto de toda a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que eu
tenho certeza vai largar na frente e dar esse passo e mostrar ao Brasil de
que forma nós podemos realizar a efetiva participação popular direta no
que diz respeito ao Legislativo Estadual do Maranhão. Era o que tinha a
relatar, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, senhoras
e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que
nos acompanham através da TV Assembleia o nosso mais cordial bom dia.
Que Deus Seja Louvado! Senhor Presidente, nós protocolamos documento
para o Ministério Público de Brejo, a quem a Comarca desrespeita a cidade
de Anapurus, pois, no dia 16 de maio, nós realizamos audiência pública na
cidade de Anapurus com os aprovados no último concurso da cidade de
Anapurus. E nós recebemos muitas denúncias na cidade de Anapurus. E
apresentamos, coletamos todas as informações, preparamos um ofício.
Estamos protocolando hoje, ou iremos pessoalmente amanhã, ou na sexta-
feira na cidade de Brejo protocolar junto ao Ministério Público. E
principalmente informações que diz respeito à administração do município
de Anapurus. Nós já tínhamos feito essa audiência pública. Inclusive,
nesse dia, muitas pessoas ligadas aos aprovados e também da comunidade
relataram muitas irregularidades na cidade de Anapurus. E dentre esses
relatos nós temos contratações irregulares. E muitos que haviam sido
contratados estavam recebendo e, indevidamente, repassando esses valores
novamente para a Prefeitura. Nós protocolamos na manhã de hoje e vamos
fazer entrega pessoalmente na cidade de Brejo, que é a cidade da Comarca
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de Anapurus. Nós participamos também, no ultimo sábado, de uma reunião
que foi o lançamento da Associação dos Profissionais de Comunicação do
Estado do Maranhão, e que a tem à frente da Associação Flávio Brito, mais
conhecido como Flávio Chocolate, que está presidindo a Associação dos
Profissionais de Comunicação do Estado do Maranhão. Um evento muito
concorrido que foi realizado no anfiteatro do Jornal Imparcial na tarde do
último sábado. E quero registrar também, Senhor Presidente, só para
concluir, a última reunião do Parlamento Amazônico. Na última sexta-
feira, foi realizada na cidade de Manaus, na Assembleia Legislativa do
Amazonas, a última reunião de 2017 antes da nova administração, da nova
direção. E nós estivemos reunidos tratando de vários temas como energia,
mineração, demarcação de reservas indígenas, de áreas indígenas, bem
como também a admissão de voos para o Estado do Maranhão nas principais
cidades, como Imperatriz - São Luís, e admissão de voos em vários Estados
da Região Norte. E fomos recebidos também, Deputada Nina Melo, pelo
Deputado David, que hoje assume o Governo do Estado do Amazonas.
Eu quero ressaltar as qualidades do Governo do Estado de Amazonas, do
Governador do Estado do Amazonas, a simplicidade e a humildade em
receber todos os deputados e a forma como ele tem conduzido também a
administração do Estado do Amazonas, e a perfeita sintonia, a harmonia
entre os Poderes Executivo e Legislativo do Estado do Amazonas. Então
faço aqui referência elogiosa, na manhã de hoje, ao Governador do Estado
do Amazonas e também à forma como fomos recebidos. Estavam presentes
o Deputado Hemetério Weba, Deputado Júnior Verde, Presidente do
Parlamento Amazônico, Deputado Sinésio Campos. Fomos muito bem
recebidos pelo governador do estado do Amazonas, na última sexta-feira,
logo após a reunião na Assembleia Legislativa do Amazonas. Era o que
tinha para o momento, Senhor Presidente. Muito obrigado pela atenção.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Sérgio Frota, como chegamos às 10h30,
que é o horário regimental da Ordem do Dia, V. Ex.ª fica transferido para o
Pequeno Expediente de amanhã ou pode usar o Tempo do Bloco da
Liderança se assim o desejar.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –Projeto de Lei Complementar 003, 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. Este projeto de lei complementar
depende ainda de parecer das comissões. Vou suspender a sessão
rapidamente para que as comissões se reúnam e emitam parecer. Deputado
Bira, eu vi V. Ex.ª perguntando. Esse projeto diz respeito à estrutura da
Agência Metropolitana.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Reaberta a sessão. Com a palavra, o deputado
Professor Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, o Projeto de Lei Complementar 003/2017 foi aprovado por
unanimidade nas comissões competentes.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Requerimentos
à deliberação do Plenário: Requerimento n.º 376/2017, de autoria do
deputado Cabo Campos. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 400/
2017, de autoria do deputado Ricardo Rios. (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 401...

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Senhor
Presidente, só esclarecendo o teor desse Projeto de Lei 125, por gentileza.
Trata de que, por gentileza?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – É referente a um regime especial para empresas que
atuam... esmagadoras de soja.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Ah, ok!
Obrigado! Obrigado, presidente!

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Senhor
Presidente, o deputado Adriano Sarney vota contra esse requerimento até
porque não foi discutido nada disso na Assembleia Legislativa e precisamos
ter esse conhecimento do porquê nesse momento desse benefício aí para
essa empresa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Feito o registro, deputado Adriano. Requerimento
n.º 401/2017, de autoria do deputado Júnior Verde. Esse nós vamos
transferir para a sessão de amanhã a pedido do autor. Deputado Bira.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (questão de
ordem) - Senhor Presidente, desde já eu queria registrar pela ordem a minha
solicitação de que o deputado Júnior Verde possa reconsiderar esse
requerimento em relação a esse pedido de urgência no que diz respeito aos
limites territoriais dos municípios da Ilha de São Luís. Eu já conversei
pessoalmente com o deputado e deixo registrado desde já, e peço que a
Mesa conduza esse diálogo também com o deputado para que ele retire da
pauta esse pedido de urgência, porque nós já combinamos na Comissão de
Assuntos Municipais de realizar uma Audiência Pública para tratar sobre
o tema. E se aprovar o requerimento, inviabiliza a Audiência. De maneira
que eu gostaria que fosse reconsiderada a solicitação do Deputado Júnior
Verde, eu gostaria que a Mesa tivesse o cuidado e o zelo de consultar o
deputado para que a gente possa conduzir o processo da maneira mais
adequada possível.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Bira, o seu pleito já está sendo atendido,
já foi autorizado pelo Deputado Júnior Verde, conversei com ele antes dele
se ausentar do plenário, que nós não apreciássemos o requerimento. Nós
vamos tirar já com a concordância do autor, até que se realize a Audiência
Pública.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Obrigado,
desde já, senhor presidente, nós estamos com um indicativo, desta audiência,
para o dia 21 de junho, nós vamos ainda formalizar pela Comissão de
Assuntos Municipais. Mas já deixo registrado aqui verbalmente a nossa
intenção de realizar essa Audiência. Portanto, dando celeridade ao
andamento do projeto. Não vamos ter nenhum prejuízo em relação ao
prazo de aprovação desse projeto.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Tudo bem, Deputado Bira, Requerimento n.º 402/
2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso. (lê). Em discussão,
em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento n.º 403/2017, de autoria do Deputado Júnior
Verde. (lê). Em discussão, em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 404/2017, de autoria
do Deputado Júnior Verde. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 407/
2017, de autoria do deputado Professor Marco Aurélio. (lê).

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (questão de
ordem) – Pela ordem, Senhor Presidente, Deputado Adriano Sarney. Mais
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uma vez, novamente, vou votar contra o requerimento devido à falta de
discussão aqui na Casa. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (questão de ordem)
– Presidente, deputado Rafael Leitoa, pela ordem. Eu gostaria que, se os
líderes não se opuserem, a gente pudesse votar esse projeto de lei ainda
nesta sessão, tendo em vista a questão do alto quórum.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(questão de ordem) – Presidente, eu pediria para deixar para a próxima
sessão, haja vista que precisamos colocar uma emenda. Na sessão de
amanhã, se não tiver quórum, na segunda seria mais apropriado.

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

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – A proposta do
deputado Marco Aurélio, haja vista essa situação da emenda, mas é um
pleito da categoria. Obviamente, se é necessário fazer essa emenda, que se
apresente a emenda e a gente analise com mais calma também.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– A gente já está discutindo com o próprio secretário Murilo Andrade e
amanhã fica um consenso melhor.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Pela ordem,
Senhor Presidente. Senhor Presidente, então eu acredito que perde
completamente o sentido do requerimento que, se nós aprovarmos, vai
nos colocar numa situação complicada, porque diz que será votada em
uma próxima sessão, uma sessão extraordinária. Então, nesse caso, eu
gostaria de solicitar ao autor que retirasse o requerimento hoje, passasse,
colocasse o requerimento apenas amanhã. Se for o caso, tirasse do pedido
de urgência.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Adriano, o Requerimento já foi aprovado.
O que nós faremos é colocar na Ordem do Dia de amanhã. A nossa discussão
aqui era se os líderes concordassem, mas o Deputado Rafael Leitoa já
retirou o pedido, nós votaríamos hoje. Mas o Requerimento já aprovado.
Fica incluído na Ordem do Dia de amanhã a nossa apreciação sobre o
referido Projeto de Lei. Requerimento 410, de autoria do Deputado Edilázio
Junior (lê). Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovam
permaneçam como estão. Deputado Adriano, V. Exa. vai votar contra?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Na verdade,
esse projeto nós já discutimos esse projeto aqui com o Deputado Edilázio.
Inclusive ele colocou no nosso grupo. Todos os deputados já estão cientes
desse projeto. Então gostaria de solicitar, nesse caso, sim, Deputado
Edilázio, que tem a aprovação de todos os líderes para que a gente possa
votar ainda hoje.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Edilázio, o Deputado Adriano solicitou,
fez a solicitação para que pudesse ser apreciado hoje o seu projeto de lei.
V. Exa, como autor, deseja que seja apreciado hoje? Ou prefere que deixe na
Ordem do Dia de amanhã?

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Eu peço e
agradeço também a intenção do Deputado Adriano, uma vez que ele é um
grande entusiasta também desse nosso projeto, no qual ele é um assíduo
usuário do UBER não só em São Luís, mas em Brasília e em São Paulo,
quando está também viajando, assim como grande parte dos colegas e eu

queria ter a oportunidade, Senhor Presidente, de amanhã fazer um discurso
e vão vir também alguns representantes da categoria, querem acompanhar
e querem pedir o apoio dos demais colegas aqui. Então, eu agradeço a
intenção do deputado Adriano, mas nós podemos votar amanhã sem maiores
problemas.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Pela Ordem,
Presidente Othelino.

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

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (questão de ordem)
– Na verdade, o que o deputado Adriano colocou. Essa discussão da
regulamentação desse sistema de transporte seria o projeto do deputado
Edilázio em torno da região metropolitana. Nós temos uma lei que
regulamenta o sistema de transporte intermunicipal que trata do sistema
de transporte coletivo, não sei se o projeto diverge da lei que esta Casa já
aprovou, ou se caberia então uma emenda ao projeto de lei que cria e
institui o sistema de transporte intermunicipal do estado. Então seria até
interessante se não provocasse um pouco mais a discussão com relação ao
ponto de vista da legislação, mas como o deputado Edilázio, inclusive já
conversei com ele, acha que já tem uma discussão bem avançada, seria
interessante então fazer um momento de mais discussão ou se ele não já
tiver a certeza dessa ciência, até porque ele é o próprio autor, deixar
continuado para amanhã, não é deputado. Na ordem do dia para aprovar o
projeto?

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (questão de
ordem) – É. O que eu queria, deputado Othelino, era que fosse votado já
nas comissões hoje, se possível fosse, reunisse, votasse, ficasse amanhã só
para que fosse votado o projeto. E só para esclarecer o colega Rafael,
realmente, o projeto que já foi aprovado aqui, foi analisado, quem preparou
esse projeto de lei foi um consultor da Assembleia Legislativa, ele teve
todo o cuidado, porque foi ele que analisou o projeto de lei com relação ao
serviço de coletivo. E esse é um serviço individual, de transporte individual
privado. Ele teve todo o trabalho e amanhã eu vou explicitar tudo isso,
todo o trabalho com relação aos tributos que devem ser recolhidos, a
fiscalização, que inclusive é a MOB que tem que fiscalizar também o
trânsito desses veículos, se estão fazendo na forma como a lei diz. Existem
diversos tópicos que amanhã eu vou externar a V. Ex.ª, mas que em nada
conflita com que já foi aprovado aqui uma vez que o consultor legislativo
desta Casa teve todo o trabalho de minunciar tudo aquilo que já tinha sido
aprovado. Inclusive discutir as leis federais que já existem, a própria
Constituição Federal e nossa lei municipal da capital. Então ele teve todo
um trabalho de peneirar tudo isso e fazer um projeto para que não houvesse
nenhuma ilegalidade, nenhuma inconstitucionalidade com relação ao projeto,
e amanhã eu apresento a V. Ex.ª.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Então eu vou solicitar a consultoria das comissões
que já levantem todos os dados e que amanhã, na Ordem do dia, já tenhamos
os dados necessários para que rapidamente as comissões reúnam e emitam
parecer e nós possamos votar o projeto. Deputado Edilázio, já está incluído
na Ordem do Dia de amanhã. Requerimentos à deliberação da Mesa.
Convido o Deputado Adriano Sarney para compor a Mesa. Deputado
Adriano Sarney está inscrito para discutir esse requerimento. Tem cinco
minutos.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente Deputado Othelino, Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, deputadas, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores da TV Assembleia, maranhenses. Eu subo a esta tribuna
para defender o requerimento que solicita ao Secretário de Infraestrutura,
Clayton Noleto, informações sobre o anel da soja. Senhor Presidente, no
ano passado, ainda como presidente da Comissão de Assuntos Municipais,



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                QUINTA-FEIRA, 01 DE JUNHO DE 2017 15
fizemos uma audiência pública em Balsas para tratar do assunto do Anel
da Soja. Estiveram lá presentes os deputados, alguns deputados, os
vereadores, estiveram presentes membros da Prefeitura Municipal de
Balsas, pessoas ligadas às Prefeituras de Riachão, do Alto Parnaíba, enfim,
de todas aquelas Prefeituras que fazem parte desse importante projeto
que é o Anel da Soja e que teve início no Governo Roseana Sarney com
recursos do BNDES. Recursos estes que estão no caixa do Governo
Estadual para terminar a execução dessa importante obra. Uma obra que
vai desenvolver toda a região do Sul do Maranhão e também todo o Estado,
porque vai facilitar o escoamento da soja ali daquela região, que é uma
região produtora de soja, até a Ferrovia Norte-Sul e até o Porto de Itaqui.
Fazendo, assim, com que toda essa estratégia e esse planejamento, que foi
iniciado ainda no Governo José Sarney, de centralização e de escoamento
da produção do nosso Maranhão se torne uma realidade a cada ano que
passa. Muito bem. Então o Governo do Estado, infelizmente, não esteve
presente naquela audiência pública. Após aquela audiência pública com os
representantes dos agricultores, com representantes de toda a população
daqueles municípios, fizemos uma deliberação solicitando informação do
Secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto, enviamos até ele a solicitação
de informação formalizada pela Comissão de Assuntos Municipais desta
Casa com autoridade de todos nós, deputados, representantes desta Casa,
não apenas do deputado Adriano Sarney, mas de todos nós. E aqui está o
documento solicitando informações sobre o andamento da obra com uma
assinatura de recebido do dia 21 de dezembro de 2016, e até hoje esta Casa
não teve respostas da Secretaria de Infraestrutura. Eu fico muito triste
quando vejo o governo comunista que está aí, o governo da mentira e da
propaganda enganosa, fazendo publicidade, dizendo que é o governo da
transparência, que é o governo do progresso, mas não dá uma simples
informação por uma obra que está parada. Ontem, pasmem, senhoras e
senhores deputados, maranhenses, eu estava vendo uma publicidade na
televisão que o governo coloca um anel da soja como avanço do governo
comunista, sendo que esse projeto começou no governo passado e está
parado sem a mínima informação para esta Casa, um verdadeiro absurdo.
O que o governo comunista está fazendo com o nosso estado, mentindo
descaradamente na televisão, mentido descaradamente para o povo
maranhense e desrespeitando esta Casa ao não prestar informações. O
deputado Edilázio Júnior fez a convocação e todos nós aprovamos. Veio o
secretário de Infraestrutura que foi sabatinado por nós e saiu com o
compromisso de responder ao deputado Edilázio, de responder ao deputado
Wellington do Curso, de responder ao deputado Braide e outros deputados
que aqui o questionaram de mandar informações para esta Casa, e, até
hoje, mesmo sendo sabatinado e dando a sua palavra aqui nesta Casa não
o fez, não mandou e eu fui um, eu cobrei ele durante a sabatina dessas
informações e até hoje também não me mandou, está tudo nas notas
taquigráficas desta Casa...

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Deputado
Adriano, um aparte?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Então,
deputado Edilázio, eu acho que a nossa paciência tem limite, o deputado
Alexandre Almeida deu entrada nesse requerimento que nós devemos sim
aprovar, mas mais do que isso, deputado Edilázio, nós temos agora a
nossa obrigação de entrar com uma ação contra o secretário de Infraestrutura
e contra o governo que aí está de improbidade administrativa, porque nós
votamos aqui nesta Casa a Lei de Transparência que nela prevê improbidade
administrativa e já chega V. Ex.ª, deputado Edilázio Júnior, falou em dar
entrada, nós seguramos, porque ele veio aqui, mas continua cometendo
crime administrativo. Concedo-lhe um aparte, deputado.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (aparte) –
Deputado Adriano, realmente a situação do secretário Clayton Noleto e eu
não entendo o porquê de tamanha obscuridade naquela Secretaria de
Infraestrutura, nenhum pedido que já foi feito naquela secretaria, pelo
menos da minha parte eu fui respondido, eu nem externei isso e nem
externei para a imprensa também, nem aqui nesta Casa, eu protocolei um

pedido a respeito de mais de 10 licitações que, a meu modo de ver, teriam
vícios. Até hoje não fui respondido. Solicitei daquela tribuna a ele a respeito
da licitação da obra do parquinho da Praça da Lagoa da Jansen. Ele se
prontificou a responder e até hoje nunca encaminhou nenhuma resposta.
Quando nós solicitamos a respeito do mais asfalto do programa eleitoreiro
do qual ele é o executor, ele não respondeu. Cometeu um crime de
responsabilidade quando enviou fora do prazo, mal e porcamente, só
dizendo concluído ou não concluído. Enfim, eu acho que paciência tem
limite. Eu não fui até ao Ministério Público levar isso por não querer
judicializar as coisas, mas vejo que falta boa vontade do Secretário Clayton
Noleto. E se falta boa vontade, nós não podemos ser coniventes com esses
tipos de práticas aqui nesta Casa. O mínimo que essa Casa pode fazer é
prezar pela transparência, é prezar para que nós tenhamos pelo menos a
informação que o Governador sempre prezou. Criou uma Secretaria de
Transparência que serve só para perseguir adversários, não serve em nada
para o Governo do Estado. Então eu peço que a Mesa desta Casa aprove
este requerimento, que é o mínimo, com relação ao Anel da Soja. Eu fiz um
requerimento a respeito da Estrada do Peixe, lá em Itans. Nunca me foi
respondido também. Então, Deputado Adriano, chegou a hora de nós
irmos até o Ministério Público. E que o Ministério Público possa fazer o
seu trabalho e exercer o seu papel, que é de fiscalizar o Estado e cobrar e
que, se assim o Judiciário entender, penalizar por crime de responsabilidade
o Secretário Clayton Noleto, porque é um irresponsável com relação a
informações para esta Casa este Secretário e esta Secretaria.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Esse
requerimento que está em pauta é do deputado Alexandre Almeida, que,
inclusive, durante a presença do Secretário de Infraestrutura também cobrou
informações sobre o Mais Asfalto em Timon. Então é mais um para unir
força para que a gente possa, assim, dar entrada a essa denúncia no
Ministério Público pela improbidade administrativa do Secretário. E nós
estamos ainda na etapa de votação pela Mesa. Eu, como membro da Mesa
e votante nesse dia, já deixo de antemão meu voto pelo deferimento dessa
proposição, desse requerimento. E, caso a Mesa pela sua maioria não
defira esse requerimento, eu peço de antemão ao autor do requerimento,
Deputado Alexandre Almeida, que aí, sim, recorra para o Plenário, aí, sim,
para que o plenário possa também, em um segundo momento, caso seja
necessário, confirmar e aprovar esse requerimento. Porque já chega, basta
de sermos deputados e deputadas taxados de fracos, porque nós não
conseguimos, em hipótese nenhuma, pegar ou ter ao menos uma mínima
informação sequer sobre as ações do Governo do Estado. O que o Governo
do Estado está querendo esconder? O que o Governo do Estado está
querendo esconder? Se o Governo do Estado não quer responder a nós
deputados e deputadas, terá que responder à Justiça. Aí sim teremos que
entrar definitivamente na Justiça, até contra a nossa vontade, mas faz
parte do nosso dever como deputados fiscalizar nem que seja apelar para
a Justiça, para o Poder Judiciário. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –Indeferido o requerimento. Como o deputado
Adriano já anunciou que está recorrendo, fica já incluída na Ordem do Dia
de amanhã.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (questão de ordem)
– Senhor Presidente, pela ordem. Só uma dúvida mesmo, mas eu acho que
até pode porque o autor não está presente e não é o deputado Adriano. Da
mesma forma, o deputado pode recorrer ao Plenário.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – É, deputado Rafael. Como é a terceira sessão, nós
já temos que apreciar independente da presença do autor. O Regimento diz
que, no caso de indeferimento ou não, caberá recurso ao Plenário. Ele não
especifica se é só do autor, por isso foi acatado o recurso do deputado
Adriano para o Plenário e está incluído na Ordem do Dia de amanhã.
Requerimento nº 408/2017, de autoria do deputado Othelino. (lê). O
deputado Adriano fez um requerimento de idêntico teor. Deferido.



QUINTA-FEIRA, 01 DE JUNHO DE 2017                                                                                        DIÁRIO DA ASSEMBLEIA16
Requerimento n.º 409/2017, de autoria do deputado César Pires. (lê).
Deferido. Inclusão na Ordem do Dia de quinta-feira, 1º de junho: Projeto
de Resolução Legislativa 039/2016 e 003/2017, ambos em segundo turno,
de autoria do deputado Bira do Pindaré; Projeto de Resolução Legislativa
019/2017, em regime de urgência, de autoria do deputado Stênio Rezende;
Requerimento n.º 401/2017, de autoria do deputado Sousa Neto;
Requerimento n.º 412/2017, de autoria do deputado Bira do Pindaré;
Requerimento n.º 413/2017, de autoria do deputado Adriano Sarney. Além
desses, estão incluídos na Ordem do Dia de amanhã os Projetos de Lei
124, 127 e 125. Esses três projetos são referentes ao requerimento de
urgência aprovado na sessão de hoje.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não há oradores inscritos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Senhor
Presidente, deputado Wellington. Não tem ninguém inscrito, então eu
solicito.

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

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO - Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputada Nina Melo.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Presidente, eu
gostaria que o Senhor registrasse a presença dos vereadores de Pastos
Bons, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Desculpe não ter feito antes, deputada. Registro a
presença dos vereadores Jackson, Coelho e Divaldo, de Pastos Bons, por
solicitação da deputada Nina Melo.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa, Senhoras
e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que
nos acompanham pela TV Assembleia, nosso mais cordial bom dia e que
Deus seja louvado. Senhor Presidente, na semana passada, tratamos de um
tema muito importante e voltamos com esse tema no Grande Expediente,
que é sobre esporte no estado do Maranhão. Eu queria pedir a atenção
inclusive do deputado Sérgio Frota, presidente da Comissão de Educação,
Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Precisamos ter uma comissão,
deputado Sérgio Frota, que tão bem preside a Comissão de Educação,
Cultura, Desporto, Lazer e Tecnologia, para que tenhamos uma atuação
mais firme. Na semana passada, eu fiz um pronunciamento sobre esporte
e volto a tocar no mesmo tema. Na semana passada, eu solicitei ao governo
do Estado do Maranhão apoio para o esporte em todas as suas modalidades.
A Lei de Incentivo ao Esporte que ninguém sabe quais são os critérios
utilizados pela secretaria. Projetos ficam engavetados e são desengavetados
de acordo com a conveniência política, pelo menos são os relatos e as
várias denúncias que temos recebido. Deputado Edilázio, na semana
passada, solicitamos o apoio aos quatro times do Estado do Maranhão,
que estão representando o Maranhão no campeonato brasileiro, nós temos
dois na série C, Sampaio e Moto Clube. Temos dois na série D, nós temos
o Maranhão Atlético Clube e temos o Cordino. Então, na semana passada,
eu me debrucei sobre esse tema, sobre o esporte, mas, senhoras e senhores,
quando você se debruça sobre um tema que vai estudar, que vai aperfeiçoar,
Deputado Edilázio, o esporte no Estado do Maranhão, está uma negação.
O Governador Flávio Dino não gosta de esporte, está acabando com o
esporte no Estado do Maranhão. Como vamos tirar, Deputado Sérgio

Frota, as nossas crianças e adolescentes da periferia, por meio do esporte?
E sem falar que o esporte é inclusão social, é geração de emprego e renda e
eu quero entrar em alguns temas aqui, Deputado Edilázio. Deputado
Edilázio, na cidade da Raposa tem uma escola que o muro está pintadinho,
que o muro está bonitinho, o Centro de Ensino Professor José França, o
muro está bonitinho, está pintadinho. Veja a situação dessa quadra. Senhoras
e senhores, essa é uma quadra dentro de uma escola estadual, na Raposa,
na região metropolitana. Deputado Sérgio Frota, essa é a situação do
telhado de uma quadra dentro de uma escola. Não obstante, Deputado
Edilázio, essa é a situação de outra quadra, no Centro de Ensino Cidade de
São Luís, outra quadra dentro de uma escola estadual na Cohab, quadra
abandonada, quadra jogada, os alunos da rede pública estadual não têm
quadras dentro das escolas e as quadras que têm são quadras que estão
deterioradas, quadras totalmente abandonadas. Eu quero fazer referência
também, deputado Sérgio Frota, sobre a quadra lá da Alemanha que está
abandonada. Já veio recurso, já veio o dinheiro, mas o prefeito simplesmente
abandonou a quadra da Alemanha. Vamos falar de campo: Moreirão, Campo
do Oito, lá no Santo Antônio, deputado Sérgio Frota, que foi vereador e
conhece essa realidade lá. O Moreirão, Campo do Oito, no Santo Antônio.
Deputado Sérgio Frota, não vamos muito distante. A Prefeitura de São
Luís já recebeu mais de R$ 214 mil para construir o Beira Rio, lá na Ilhinha,
temos toda documentação, o contrato, toda situação do Beira Rio e vamos
formalizar denúncia ao Ministério Público Estadual, formalizar a denúncia
de crime de improbidade administrativa da Prefeitura de São Luís, mais um
crime, pois já receberam dinheiro do Beira Rio e já receberam dinheiro
também do Jaizão, lá no Coroadinho. Ou seja, deputado Sérgio Frota, a
gente começa a se debruçar sobre o tema do esporte e é tanta confusão, é
tanta polêmica, é tanta improbidade, nós temos o problema da quadra da
Alemanha, temos o problema do Jaizão, no Coroadinho, o problema da
Ilhinha, do Beira Rio e vários outros que estamos concluindo os nossos
levantamentos. Mas eu quero tratar, além disso, da falta de atenção ao
esporte. Deputado Sousa Neto, o senhor sabia que o Governador Flávio
Dino reduziu o orçamento do esporte de R$ 44 milhões para R$ 27
milhões em 2017, Deputado Sérgio Frota, presidente da Comissão de
Educação e Desporto? No ano de 2016, Deputado Edilázio, a Secretaria de
Esporte tinha R$ 44 milhões, Deputado Max Barros. Em 2016, a Secretaria
de Esporte tinha R$ 44 milhões, reduziu para R$ 27 milhões. Deputado
Edilázio, sabe qual foi a Secretaria que aumentou? A Secretaria de
Comunicação. A Secretaria de Comunicação do Estado saltou de R$ 43
milhões para R$ 58 milhões. Reduziram, Deputado Sérgio Frota, no
orçamento do Estado os recursos do Esporte e aumentaram o da
Comunicação. Deputado Edilázio. E o que nós estamos vendo, Deputado
Adriano Sarney, propaganda para todo lado. Ou seja, aumentaram o recurso
da comunicação para fazer propaganda, para dizer que o esporte está legal.
Aumentou a verba da comunicação para fazer propaganda dentro do
estádio, reduziram do esporte, retiraram do esporte e aumentaram a
comunicação, ou seja, a propaganda para dizer que o esporte está bem.
Aumentaram da comunicação e da propaganda para dizer que o futebol
está legal e que está tudo bem, que absurdo senhoras e senhores, que
absurdo, quem falou?

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA - Deputado
Wellington, depois eu gostaria que Vossa Excelência no momento certo me
dê o aparte?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Deixa
eu só concluir que eu dou um aparte para vocês. Eu quero só compartilhar
a angústia, a angústia dos torcedores, neste final de semana, eu fui ao jogo
do Moto e Confiança, ganhamos de 4 x 0, eu fui ao jogo do MAC contra
o River do Piauí e ganhamos de 3x0, Sampaio Corrêa foi a Alagoas e
ganhamos em Alagoas, infelizmente, o Cordino não se saiu tão bem,
infelizmente, o Cordino tropeçou diante do Altos do Piauí, por que eu falei
que com o Moto nós ganhamos de 4 X 0? Por que eu falei que com o MAC
ganhamos de 3 x 0, por que eu falei que com o Sampaio ganhamos lá em
Alagoas? Porque o futebol maranhense que está no Campeonato Brasileiro.
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É a nossa representação, é o nosso orgulho e é o orgulho do torcedor e nós
torcemos para que os times maranhenses avancem no campeonato e passem
de fase. Que o Moto possa passar nessa fase e entrar na série B, que o
Sampaio Corrêa volte para série B, que MAC e Cordino saiam da série D
e venham para série C é a representação do futebol maranhense. E como eu
falei é inclusão social, é geração de emprego e renda, o deputado Sérgio
Frota conhece bem essa realidade, no estádio, no último final de semana,
poucos torcedores do MAC, no estádio no sábado poucos torcedores do
Moto, poucos torcedores do Sampaio, precisamos reativar o futebol
maranhense, precisamos dar atenção ao futebol maranhense. Eu não estou
dizendo que a educação não seja importante, segurança não seja importante,
saúde não seja importante. Só estou pedindo que o governador tivesse
pelo menos sensibilidade, que ele reduziu a verba, os recursos do esporte
e colocou na comunicação. Colocou na comunicação para quê? Para fazer
propaganda que o esporte está bem. Nós não queremos propaganda. Sérgio
Frota, o esporte não quer propaganda, esses mais de 15 milhões que
saíram do esporte e foram para comunicação dariam muito bem para
reativar, para subsidiar, para ajudar, para incentivar os times maranhenses.
E mais futebol amador, e quem está falando é quem tem conhecimento de
causa, eu sou torcedor das antigas e acompanhava Expressinho,
acompanhava Tupã. O esporte no Maranhão pede socorro, e o governador
não acordou ainda, não despertou ainda, o esporte no Maranhão pede
socorro, não é só o futebol é o esporte. Vejam a situação do nosso Complexo
Esportivo do Castelão, do Castelinho, e muitos campos espalhados pelo
Maranhão afora, mas a Secretaria de Esporte tem um ônibus, está fazendo
campanha; campanha política voltada para 2018, está percorrendo os
municípios. A gente passa pelo ônibus, está o ônibus adesivado: Secretaria
de Esporte. Chega de propaganda, a população quer incentivo ao esporte,
quer incentivo aos nossos jovens que podem ser desportistas, a população
quer atenção ao esporte. Deputado Sérgio Frota com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA (aparte)– Deputado
Wellington, antes de tudo, gostaria de parabenizar pelo discurso e dizer
que me sinto bastante à vontade nessa seara porque talvez seja o único
deputado na Assembleia eleito com a bandeira do esporte. Sei que V. Ex.ª,
assim como o deputado Souza Neto que foi secretário de Estado, como
deputado Roberto Costa, todos gostam do esporte, mas eu fui o único que
vim com essa bandeira. Eu queria dizer a V. Ex.ª e vou memorar um
pouquinho como vereador de São Luís por dois anos, quando fui autor da
Lei de Incentivo ao Esporte que até hoje não está em prática. A lei não tinha
sido regulamentada, não foi sancionada pelo prefeito, foi promulgada pela
Câmara. Como deputado, utilizei a minha equipe, pois nós temos mais
condições aqui na Assembleia para regulamentar essa lei que está na mesa
do prefeito. Significa uma renúncia fiscal, deputado Wellington, de 2,8
milhões por ano de INSS. V. Ex.ª falou que o esporte é importante, eu diria
a V. Ex.ª que o esporte é educação porque ele cuida daquele sentimento de
grupo, o esporte é saúde porque cuida do corpo, mas o esporte é
fundamental e principalmente a inclusão social como V. Ex.ª falou. Não
nos cabe, deputado Wellington, como legisladores, formular ou executar
políticas públicas, isso fica por conta do Executivo. Cabe a nós o quê?
Legislar. Eu gostaria de dizer que, inclusive, estou finalizando uma Emenda
ao Projeto de Lei de incentivo, porque se V. Ex.ª e os demais deputados
observarem o que nós temos para investimento em política pública de
Esporte é muito pouco. E eu quero dizer para V. Ex.ª que estive
pessoalmente com o Governador ano passado e há acessibilidade dele,
mas existe uma Secretaria, um Executivo que V. Ex.ª já falou aí com muita
propriedade. Eu diria que, semana passada, eu tive um projeto de lei que
incluiria, eu me dei o trabalho de fazer o custo disso, da planilha
orçamentária, uma quadra poliesportiva nas escolas a serem construídas a
partir de agora pelo Estado. Isso não representaria 6%. Foi vetado porque
não nos cabe legislar sobre assunto tributário. Então eu queria dizer o
seguinte, Deputado Wellington, estou a sua disposição na Comissão de
Educação, de Esporte, de Ciência e Cultura, sabendo que, hoje, nos
municípios, nos Estados e na União, o esporte não é política pública
prioritária. Se V. Ex.ª pegar a LOA, a Lei das Diretrizes Orçamentárias e o
PPA, vai ver que o esporte realmente não é política pública prioritária. Em

relação ao futebol, eu tenho certeza e consciência e já vi V. Ex.ª várias vezes
no estádio ao longo desses anos. A verdade é essa. E nós percorremos o
caminho série D, série C, série B, da dificuldade e da diferença que há, por
exemplo, entre clubes do Maranhão, Pará e do Ceará. Então eu quero me
solidarizar e colocar à disposição e dizer que nós, nesta Casa, devemos
fazer o que nos cabe, legislar. Então vamos ver o que existe de lei de
incentivo ao esporte, porque na realidade o grande investimento no setor
público, na política pública de esporte, hoje, no Maranhão vem da lei de
incentivo. E os deputados devem ter, a meu ver, uma participação na
execução dessa lei orçamentária. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Sérgio Frota, muito obrigado pelo aparte. Deputado Sérgio
Frota, nós, parlamentares, nós, deputados, nos solidarizamos com V. Ex.ª
que tem sofrido, que tem apanhado calado. Dizem que o bom cabrito não
berra. V. Ex.ª. tem apanhado e calado, tem sofrido e nós somos solidários
a V. Ex.ª que leva o esporte maranhense, é presidente de um time que é
orgulho dos maranhenses, Sampaio Corrêa, junto com os demais. Nós
conhecemos a sua dor, a sua angústia e os problemas por que passa, e
passa calado, pois muitas vezes V. Ex.ª não tem o apoio devido, o apoio do
governo do Estado, o apoio da prefeitura, o apoio necessário, mas conte
com esta Casa, conte com os deputados. Todos já foram enfáticos em
outros pronunciamentos a respeito disso. Deputado Sousa Neto, com a
palavra.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (aparte) - Deputado
Wellington, quero aqui parabenizá-lo pelo seu pronunciamento. V. Ex.ª
está sendo muito feliz em trazer esse tema para esta Casa até porque eu já
fui secretário de Estado de Esporte e Juventude, em 2010, e tive uma
rápida passagem como ex-atleta também, mas eu só quero ratificar o seu
pronunciamento porque tenho do lado um grande amigo e um desportista,
presidente do Sampaio Corrêa, mas, além de tudo, um amigo meu, que é
aliado do governo, que fez uma lei, o Projeto de Lei 046/2017 que dispõe
sobre a inclusão de quadras poliesportivas nos projetos de construção de
escolas públicas do estado do Maranhão. Veja a importância de um projeto
de lei desses. Não vi até agora, até hoje, nenhum projeto de tanta relevância
e tão grande, significativamente se falando, para a questão do esporte do
que colocar uma quadra para incentivar o esporte. Sabe o que aconteceu?
Foi vetado, não foi aprovado o projeto. V. Ex.ª tem razão: ele não liga para
o esporte e não gosta do esporte. Quero dizer também que muito tem se
falado sobre a questão da reabertura do Ginásio Rubem Goulart. Ginásio
de grande importância para a ginástica maranhense. Mas eu pergunto para
V. Ex.ª: e o nosso ícone Costa Rodrigues? O que eles dizem sobre o Costa
Rodrigues que está fechado até hoje e que é um grande ginásio que serve
como símbolo do esporte no Estado do Maranhão? Costa Rodrigues
também totalmente fechado e abandonado. O complexo esportivo do
Castelinho, piscinas até agora são todas fechadas, criatórios do mosquito
da dengue. A questão do atletismo, a pista de atletismo também fechada. E
como você falou, a Secretaria de Comunicação está sendo agraciada com
mais recurso enquanto o esporte agoniza. Quero parabenizar V. Ex.ª por
trazer essa discussão para cá. Criar a bancada do esporte seria muito
importante, através do Deputado Sérgio Frota, do Deputado Roberto
Costa, Deputado Glalbert Cutrim e V. Ex.ª. Então quero lhe dizer que V.
Ex.ª está sendo muito feliz. E dizer e ficar sendo solidário ao meu amigo
Sérgio Frota, dele ter um projeto tão importante desse e ser vetado pelo
Governador. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Sousa, muito obrigado e quero, inclusive, registrar...

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Deputado
Wellington, é só para registrar a presença do Procurador Geral de Justiça,
Doutor Luiz Gonzaga, que se faz presente.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –

Doutor Luiz Gonzaga, um tema tão importante hoje recebê-lo nesta Casa,
nós temos inclusive algumas denúncias que vamos protocolar ao Ministério
Público como, por exemplo, a quadra da Alemanha que está abandonada,
mas já veio recurso para a Prefeitura de São Luís. Nós temos também o
Beira Rio, na Ilhinha, cujo recurso também já veio, mas não foi construído
nada. Nós temos o Jairzão também, no Coroadinho. Vamos colocar para a
apreciação de V. Ex.ª, Dr. Luiz Gonzaga. Vamos colocar para a apreciação
de V. Ex.ª também a Lei Federal nº 12.244 que exige que, até 2020, todas as
escolas públicas deverão ter bibliotecas. Vamos solicitar ao governador
Flávio Dino e ao secretário de Educação informações dessas 574 escolas
que ele diz, entre aspas, que está reformando ou totalmente reconstruídas.
Queremos saber se já foram feitas adaptações dessas bibliotecas previstas
na Lei nº 12.444 que deverão ser implantadas até 2020. Das 300 escolas
que ele também diz que está construindo, só tem dez construídas até
agora. Então, como está a situação das bibliotecas que deverão ser
construídas até 2020, de acordo com a Lei nº 12.244? Senhor Presidente,
só para concluir, eu quero reafirmar, no meu pronunciamento de hoje,
denúncias da situação de abandono do esporte do estado do Maranhão.
Quadras espalhadas pela cidade estão abandonadas, a exemplo da quadra
da Alemanha que já recebeu recurso, soltaram fogos, fanfarra, banda de
música, mas enganaram a população da Alemanha, mentiram para a
população da Alemanha. Nós temos o Jairzão, no Coroadinho, na mesma
situação do Beira Rio, na Ilhinha. Nós temos a situação de quadras dentro
de escolas que estão totalmente deterioradas. Essa foto é da quadra do
Centro de Ensino Cidade de São Luís, na Cohab. Essa outra foto é de uma
quadra, na Raposa, do Centro de Ensino Professor José França. Vejam que
a escola está pintadinha na frente, tem a logomarca do governo, a escola
está pintadinha, mas a quadra está nessa situação. Então são quadras
abandonadas, quadras deterioradas dentro de escolas públicas, e o mais
grave é que a Secretaria de Esporte do Estado do Maranhão teve que
reduzido de 44 milhões para 27 milhões, sendo que a Secretaria de
Comunicação aumentou de 43 para 58 milhões, ou seja, é um governo que
dá atenção à propaganda, é o governo da propaganda, que faz propaganda
para dizer que o esporte está bem, faz propaganda para dizer que o
esporte é legal, faz propaganda para dizer que o esporte é inclusão social,
faz propaganda dentro do estádio, o governo do Estado do Maranhão, o
governo de todos nós, propaganda dentro do estádio. A população não
quer propaganda, os esportistas não querem propaganda, querem sim
incentivo ao esporte, querem sim apoio do governo do Estado. Governo
do Estado, reveja o seu posicionamento com relação ao esporte. Na manhã
de hoje, estamos denunciando que o esporte do Maranhão pede socorro,
o esporte do Maranhão está na UTI, o esporte do Maranhão, assim como
a educação, também pede socorro. É o que tinha para o momento. Vamos
formalizar todas as denúncias ao Ministério Público do Estado do
Maranhão. Que Deus seja louvado, que Deus estenda suas mãos poderosas
sobre o Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO SARNEY - Registrar a presença, a pedido da deputada Valéria
Macedo, dos vereadores dos municípios de Governador Edison Lobão,
aqui presentes, o vereador Osmar do Setor, vereador André, vereador
Boás Rocha, vereador Júnior do Posto, muito obrigado pela presença,
vereadores. E agora pelo tempo da Liderança do Bloco Parlamentar
Democrático, o Deputado Sérgio Frota, deputado Sérgio Frota, Vossa
Excelência vai utilizar o tempo da Liderança? Declina. Bloco Parlamentar
de Oposição, deputada Andréa Murad vai utilizar o tempo? Deputada
Andréa Murad, por seis minutos, com apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente em exercício deputado Adriano, que honra!
Deputada Graça, Senhoras e senhores deputados, galeria, cumprimentar a
imprensa, hoje saiu no jornal o jornalista Marco D’Eça fez uma reportagem
sobre a Camila Neves, ex-assessora da SEAP, braço direito do secretário
de Administração Penitenciária na época. E aí a gente vai dar um exemplo
do que acontece nesse governo. É muito bom, deputada Graça, a gente
fazer uma comparação que, embora a funcionária tenha sido demitida, o

governo pagou para ela três meses de salário como adjunta, ou seja, o que
é um adjunto? Eu sou um secretário de Administração Penitenciária,
deputado Adriano, eu tenho um adjunto. Adjunto não é para passar três
meses nos Estados Unidos, recebendo salário, recebendo dinheiro público,
até porque quem tem um mínimo de noção sobre os cargos comissionados
sabe que isso é receber indevidamente, sabe que o funcionário não pode se
ausentar se não for em caso de férias. A pessoa não tem férias durante três
meses, tendo solicitado férias por um mês. Ela tirou 20 dias e ficou para
tirar 10 depois, mas passou três meses nos Estados Unidos recebendo
dinheiro, deputado Adriano. Aí tudo bem, o governo acha e emite uma
nota, até engraçada a nota do governo, porque eles acham que dão a
explicação necessária. A Secretaria de Administração Penitenciária
encaminhou nota em que explica o fato de a secretária adjunta Camila
Neves estar em Massachusetts no mesmo período em que recebia da
Pasta. De acordo com a nota, a adjunta estava de férias neste período.
Admitida ao cargo em 4 de fevereiro de 2015, a então subsecretária, no
entanto, optou por não usufruir do seu direito de férias em março de 2016
e requereu a postergação, ou seja, o adiamento de suas férias. Respaldada
pelo artigo tal que assegura esse direito ao servidor público, a ex-servidora
teve férias no período de 30 de março a 18 de abril de 2016, restando-lhe
saldo de dez dias para a data. A questão, Deputada Graça, é que ela passou
três meses nos Estados Unidos. Agora o que eu pergunto, tudo certo, ela
já não está mais no cargo, mas eu quero a restituição ao erário do dinheiro
que ela recebeu indevidamente, Deputado Adriano, estando fora do país.
Isso não existe. Não pode. A pessoa viajar por motivos particulares,
passar três meses fora, recebendo dinheiro público e aí eles acham que
demitindo está tudo resolvido e não está. Então, ela precisa devolver ao
Estado o dinheiro que ela recebeu como Secretária-Adjunta de Administração
Penitenciária, sendo o braço direito do Murilo Andrade. Tenho umas
denúncias aqui sobre escolas. Eu estou aguardando o ofício da Sinfra para
eu fazer a comparação com o do Secretário Felipe Camarão, porque não
vai bater nada com nada, mas mesmo assim a gente espera para não dizerem,
Deputada Graça, que nós não damos a oportunidade do Governo se
defender, mas de antemão, nós recebemos uma enxurrada de pedidos para
denunciar aqui nesta tribuna o caos nas escolas, não só na parte estrutural,
na parte física das escolas, mas agora, por exemplo, o Deputado Sousa
Neto, que é representante de Santa Inês, lá perto do Município de Monção,
tem agora, acontece o seguinte: as escolas estaduais José Mota Amaral e
Getúlio Vargas, no Município de Monção, vêm concluindo o Ensino Médio
sem professor de disciplinas importantes como Física, Matemática e outras,
isso aqui é uma carta que eu recebi de um pai, de um grupo de pais de
alunos. “Já faz dois anos que nós pais de alunos vêm buscando soluções
junto a Gerencia Regional de Santa Inês, mas não encontramos apoio e
nem soluções para esse gravíssimo problema. A gerente regional de Santa
Inês sempre informa à SEDUC da situação da falta de professores em
Monção, a SEDUC diz que está tudo em ordem, só que até o momento os
alunos estão vindo mais cedo para casa por falta de professores. Essa
situação já é do conhecimento das autoridades estaduais  como do Secretario
de Estado da Educação, Secretário Felipe Camarão, que depois chega
dizendo que está tudo bem, vamos ver se responde isso aqui, da Secretária-
Adjunta de Educação também, inclusive a Secretária-Adjunta  de Educação,
professora Resijane, esteve em Monção, no dia 10 de abril, numa reunião
com os pais e o representante do colegiado escolar, a gerente regional,
professora Zuíla, onde a professora Resijane como representante da
SEDUC/Maranhão comprometeu-se junto aos pais que o problema da
falta de professores seria resolvido, mas até hoje nada mudou, estamos
chegando ao final do primeiro semestre e nossos filhos correm o risco de
ficarem novamente sem professores durante todo o ano de 2017. Tempo
da liderança, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO SARNEY - Mais cinco minutos sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD - O mais grave
de tudo, no meu ponto de vista, dessa denúncia, ela vem agora: é que os
professores, Deputada Graça Paz, eles assinam o contrato na Gerência
Regional de Santa Inês, mas eles não dão aula, porque eles vão trabalhar em
outros lugares mais perto. Então, têm concursados que não trabalham as
40 horas, porque têm outras ocupações em municípios vizinhos,
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simplesmente as crianças ficam sem aula e tudo isso com a cumplicidade,
porque eu enxergo isso como cumplicidade da Gerente Regional de Santa
Inês, a professora Zuíla, porque não pode, isso é inadmissível acontecer
esse tipo de coisa, isso acontece, eu estou dando um exemplo do que vem
acontecendo com várias escolas do Maranhão. Então os pais de alunos
pedem e aqui vou continuar a carta deles, “por isso pedimos a V. Exa.,
deputada, que tome providências em defesa dos direitos dos nossos filhos
que vêm sendo negado há dois anos”. E aí aqui eu tenho o nome, a relação
de pais dos alunos. Eu acho que já está na hora do Governo do Estado
parar de estar brincando em televisão sobre uma educação que não existe,
porque não é só uma questão das escolas que eu vou verificar in loco e vou
provar que não existem as reformas feitas. O que eles alegam tudo que eles
fizeram, se existe, não existe 30% do que eles mentem. Não existe isso. É
mentira, o Governo do Estado vai para a televisão, o Governador, ele não
tem nem, ele tem a coragem, ele mesmo, de ir para televisão falar de uma
educação inexistente, querer enganar o povo por meio da educação. Ele já
acabou com a saúde, está liquidando mais ainda a educação, em vez de dar
o direito para as pessoas de uma educação de qualidade, como vai ser o
futuro dessas crianças, Deputado Adriano. Agora fora, a parte onde os
alunos, os professores, onde todos reclamam da estrutura, da infraestrutura,
do que não foi feito, das reformas que ele diz que fez e não fez, agora falta
de professores nas escolas. E está um exemplo claro, e eu converso com o
Secretário Felipe numa boa, para mim, não existe problema nenhum dar
nomes aos bois, porque não é mentira, Deputada Graça, é para que ele
resolva. A questão do Governo tem um problema muito sério, quando eles
começam a achar que a gente sobe nessa tribuna, apenas para falar mal e
não é. O interesse é que eu tenho em um caso desses, Deputado Adriano,
é para que o Governo resolva e coloque professores nessas escolas, porque
não é possível. Se nossos filhos, eu vou dar o exemplo, eu tenho uma filha
de 7 anos, Deputada Graça, se começasse a acontecer isso na escola da
minha filha, eu ia tirar ela da escola e ia para outra. Eu tenho condições de
fazer isso, V. Ex.ª tem, outras pessoas têm, mas o povo não tem. Até
quando não vão enxergar essas pessoas como pessoas que precisam do
olhar do Governo. O Governo tem que cuidar das pessoas, ele tem que
olhar para as pessoas. Ele tem que ser, sim, um pai para as pessoas, ter um
olhar atento de um pai para o que acontece no seu Estado. Mas não, quer
viver de propaganda, propaganda enganosa, propaganda mentirosa. E eu
espero esclarecimento do Secretário Felipe Camarão para que pelo menos
resolva este problema de falta de professores lá em Monção. Obrigada a
todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO SARNEY - Por falta de quórum...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Adriano, ainda tem o deputado Wellington.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO SARNEY- Partido Verde. Declina. Bloco parlamentar
democrático. Com a palavra, o Deputado Wellington por oito minutos
com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, primeiro agradecer sua benevolência,
Deputado Adriano Sarney, que hora preside esta sessão, contando com a
sua benevolência, galeria, Deputada Andréa Murad, Deputado Sousa Neto,
que ainda resistem ao horário. Muito obrigado por permanecerem,
imprensa. Hoje cumprimentar de forma especial, novamente, a minha
querida Isadora Alves. Seja bem-vinda. Bem-vinda não, sempre, já é de
casa. Internautas, telespectadores que nos acompanham através da TV
Assembleia. Deputada Andréa, eu acompanhei atentamente o seu
pronunciamento e nós temos acompanhado e feito a defesa da educação no
Estado do Maranhão, feito a defesa daquelas pessoas que não podem
reclamar. E eles não têm a quem reclamar. Chegam à Prefeitura, chegam a
Unidade Regional de Educação, ninguém fala nada e fica por isso mesmo.
E as informações estão truncadas por parte do Governo do Estado. Estou
concluindo o levantamento e vou provar o crime de improbidade, vou
provar o crime de responsabilidade. Não são 574 escolas, pelo menos no
documento que nos mandaram. Estou concluindo o levantamento e

informações repetidas, escolas que estão na mesma relação, duas vezes.
Ou seja, o Governo tem gasto dinheiro público com propaganda.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Quando
puder, me conceda um aparte, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Pois
não, Deputada.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (aparte) - Eu
também tenho acompanhado a sua atuação sobre essa questão das escolas.
Eu acho que e aí... Inclusive citei no dia em que o Secretário Felipe Camarão
esteve aqui, teve ousadia de dizer que essa Assembleia, Deputado Adriano,
tinha que formar uma comissão para fiscalizar... Os alunos... O que ele quis
dizer? Eu vou resumir, o que ele quis dizer, que os alunos que destroem,
depredam a escola e que a Assembleia devia ficar fiscalizando isso. Isso é
um verdadeiro desrespeito com o povo no meu ponto de vista, ou seja, se
a pessoa não tem capacidade para colocar a sua escola, para manter a sua
escola, para botar segurança, para colocar...ele não vai para lugar nenhum.
Mas o que eu queria dizer é que eu já dei entrada, quando V. Exa. mandou
para esta Casa que eu achei um absurdo aquela negativa, aqui para esta
Casa eu já não mando mais nada para ser aprovado aqui porque isso virou
uma pouca vergonha, isso aqui a pessoa na maior cara dura faz, nega um
pedido de um requerimento de um deputado, isso é um absurdo, isso não
pode acontecer. Então, eu não mando mais nada, requerimento nenhum
aqui para esta Casa, para ser negado para ficar aqui olhando para a cara dos
deputados para depois eu ficar irritada com deputado que tem medo do
governo. Então, eu já mando direto para a Secretaria, o Secretário Felipe
Camarão ele até responde, só que ele responde o que ele não sabe, aí a gente
agora vai ter que bater com o da SINFRA, porque eu estou aguardando o
da SINFRA e já dei entrada também e depois V. Exa. vai ser muito positivo,
todos juntos, entrarmos nessa seara da educação, eu me incluo aí nesse rol
com V. Exa. que sou muito procurada por isso, para se tentar chegar
porque é uma propaganda enganosa, é uma propaganda mentirosa, V. Exa.
fala isso também aqui desde o dia que chegou, bate na tecla da educação
antes era da educação municipal, agora também na estadual e eu parabenizo
V. Exa. pelo seu sempre empenho e por sempre levar a sua mensagem de
educador e defendendo esse povo que tanto precisa.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputada Andréa, muito obrigado e inclusive os pais e alunos eles deixam
bem claro, que nós não queremos propaganda, a propaganda vai ser o
resultado do aluno, vão ser os resultados que os alunos vão empreender
nos exames que eles vão prestar. Então, há a necessidade hoje mesmo,
após o pronunciamento, falando sobre o esporte, da mesma forma o
desportista não quer propaganda em outdoor, traseira de ônibus, em TV.
Esse dinheiro podia ser revertido para o treino, para material, para que ele
pudesse realmente realizar os treinamentos, que ele pudesse praticar e
com certeza a maior propaganda seria a conquista de medalhas, a conquista
de troféu, a conquista de prêmios, a conquista das melhores colocações,
com certeza essa é a melhor propaganda, mas eu ocupo a tribuna novamente
para fazer duas denúncias que recebi, hoje pela manhã, de que técnicos e
enfermeiros do Socorrão estão sem receber há quase três meses. Vamos
aprofundar a denúncia, vamos averiguar a denúncia, mas já quero ressaltar
que a denúncia que nós recebemos, logo hoje pela manhã, com muitos
áudios de técnico de enfermagem, de auxiliar, de enfermeiros no Socorrão,
que têm reclamado do atraso no pagamento dos seus salários. Inclusive
vamos ter uma audiência pública, deputada Andréa, já a convido de
antemão, uma audiência pública sobre a saúde, inclusive conversamos
sobre o assunto com a Associação dos Médicos, falei com o Doutor Erick
essa semana para providenciar uma audiência pública para tratar dessas
questões e das lambanças que andam fazendo e das propagandas mentirosas
em todas as áreas, inclusive tratando com irresponsabilidade a questão da
saúde. Precisamos tratar com mais responsabilidade. Na manhã de hoje,
também recebi umas denúncias sobre um projeto que está tramitando na
Câmara Municipal de São Luís. Muito embora não seja da nossa seara,
muito embora não seja da nossa responsabilidade, mas temos acompanhado,
que é a liquidação da Coliseu, a extinção da Coliseu. A Coliseu, um dos
órgãos mais corruptos que já existiu na Prefeitura de São Luís. Inclusive
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essa fala, essa mesa palavra foi dita pelo vereador Chaguinhas. Concordamos
em gênero, número e grau que a Coliseu é um dos órgãos mais corruptos da
prefeitura de São Luís. Tanto é que a Coliseu consome dos cargos públicos
e consomem da Prefeitura de São Luís... E eu estou, inclusive, chamando
atenção para que da Prefeitura consome todos os anos R$ 7 milhões,
mesmos estando extinta. Sete milhões de reais é um absurdo. Estamos
concluindo os levantamentos e vamos não só aprofundar o levantamento,
mas fazer também a denúncia ao Ministério Público, porque não pode. O
prefeito Edivaldo Holanda não pode continuar irresponsável com o dinheiro
público, irresponsável com a administração do recurso público. E uma
empresa, um órgão que tem consumido R$ 7 milhões todos os anos de
dinheiro público jogado pelo o ralo. Nós estamos acompanhando a
tramitação desse projeto da Câmara Municipal. Vamos também fazer o
nosso posicionamento perante o Ministério Público para que possa
averiguar, para que possa verificar por que estão fazendo extinção. Mas
cadê todos os materiais que existiam na Coliseu? Sumiram com o material?
Deram fim no material? Isso precisa ser investigado, precisa ser averiguado
e alguém precisa ser responsabilizado pela má administração do dinheiro
Público na Coliseu e pela má administração da Coliseu. É o que tinha para
o momento, Senhor Presidente. Muito obrigado pela atenção.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO SARNEY – Registrar a presença do vereador Edmilson, em
nome dele que é Presidente da Câmara, a presença dos outros vereadores
que aqui estão presentes do Município de Cândido Mendes. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Declina. Bloco Parlamentar
Independente. Declina.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO SARNEY – Nada mais havendo a tratar, declaro encerra a
presente Sessão. Muito obrigado.

Resumo da Ata da Sexagésima Primeira Ordinária da
Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada em trinta
de maio de dois mil e 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. O Presidente, em exercício, Deputado Othelino Neto,
declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do resumo
da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado e do expediente que foi
encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos Deputados:
Professor Marco Aurélio, Júnior Verde, Rigo Teles, Bira do Pindaré, Eduardo
Braide, Rafael Leitoa e Sérgio Vieira. Esgotado o tempo regimental destinado
ao Pequeno Expediente, o Presidente informou que a inscrição do Deputado
Wellington do Curso ficou transferida para a próxima Sessão e declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando que o Projeto de Lei Complementar nº
003/0217, de autoria do Poder Executivo, ficou transferido para a próxima
Sessão Ordinária por falta de “quórum” qualificado. Na sequência, anunciou
a discussão e votação do Projeto de Lei nº 236/2016, de autoria do Deputado
Zé Inácio, que dispõe sobre a contratação de vigilância armada para atuar
24 horas nas Agências Bancárias Públicas e Privadas e nas Cooperativas
de Créditos, inclusive em finais de semana e feriados,  suspendendo os

trabalhos para que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a
Comissão de Assuntos Econômicos e a Comissão de Segurança Pública
emitissem os respectivos pareceres. Reabertos os trabalhos, o Presidente
da CCJC, Deputado Professor Marco Aurélio informou que o Projeto foi
aprovado nas comissões técnicas. Assim, o Presidente da Mesa, anunciou
a discussão e votação, em primeiro e segundo turnos, regime de urgência
do Projeto de Lei nº 236/2016, de autoria do Deputado Zé Inácio, que foi
aprovado nos seus turnos regimentais e encaminhado à sanção
governamental. Em seguida, foram aprovados os Requerimentos nºs: 392/
2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso, enviando Mensagem
de Congratulações ao Jornal Pequeno, pelo aniversário de 66 anos,
comemorados no dia 29 de maio do ano em curso; 393/2017, de autoria do
Deputado Eduardo Braide, encaminhando Mensagem de Aplausos e
Congratulações à Escola de Música do Maranhão “Lilah Lisboa de Araújo”
pela passagem de seus 43 anos de fundação, comemorados no mês de
maio; 399/2017, ainda do Deputado Eduardo Braide, subscrito pelos
Deputados: Wellington do Curso, Sousa Neto, Rigo Teles e a Deputada
Valéria Macêdo ao Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro
Gilmar Ferreira Mendes e à Presidente do Conselho Nacional de Justiça e
do Supremo Tribunal Federal, Ministra Carmen Lúcia, em nome da
Assembleia Legislativa do Maranhão, manifestando posição contrária às
Portarias nºs 207 e 372, que tratam da diminuição da abrangência da Justiça
Eleitoral de 1º grau e estabelecem parâmetros e prazos para a extinção de
zonas eleitorais. Os Requerimentos nºs 376/2017, do Deputado Cabo
Campos e 377/2017, do Deputado Alexandre Almeida, ficaram transferidos
para a próxima Sessão ordinária devido à ausência dos respectivos autores
em Plenário. Em seguida, foram submetidos à deliberação da Mesa e
deferidos os Requerimentos nºs 394 e 398/2017, de autoria dos Deputados
Wellington do Curso e Sérgio Frota, enviando Mensagem de Pesar aos
familiares do Senhor José Herialdo Pelúcio Júnior, Prefeito de Presidente
Vargas, pelo seu falecimento ocorrido no dia 25 de maio do corrente ano;
395/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso, com Mensagem
de Pesar aos familiares do Senhor Francisco Ramos, pelo seu falecimento
ocorrido no dia 22 de maio; 396/2017, de autoria do Deputado Ricardo
Rios, encaminhando Mensagem de Pesar à família do senhor André Luís
Silva, ex-servidor desta Casa, por ocasião do seu falecimento ocorrido no
dia 26 do mês em curso e o Requerimento nº 397/2017, de autoria do
Deputado Adriano Sarney, solicitando que seja consignada nos Anais desta
Casa, Mensagem de Pesar pelo falecimento do Senhor Zoroastro Soares,
ocorrido no dia 27 de maio. Nos termos do Artigo 113 do Regimento
Interno foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os
Requerimentos nºs: 400/2017, de autoria do Deputado Ricardo Rios; 401,
403, 404 e 405/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde; 402/2017, de
autoria do Deputado Wellington do Curso; 406/2017, de autoria da Deputada
Nina Melo; 407/2017, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio;
408/2017, de autoria do Deputado Othelino Neto; 409/2017, de autoria do
Deputado César Pires e 410/2017, de autoria do Deputado Edilázio Júnior.
No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o Deputado Zé Inácio.
No tempo dos Partidos e Blocos o Deputado Bira do Pindaré falou pela
Liderança do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. O Deputado
Professor Marco Aurélio falou pela Liderança do Governo. O Deputado
Vinícius Louro falou pele Liderança do  Bloco Parlamentar Democrático.
Os Deputados Eduardo Braide e Wellington falaram pela Liderança do
Bloco Parlamentar Independente. 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, 31 de
maio de 2017.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL,
REALIZADA AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE MAIO   DO ANO DE
2017, ÀS OITO HORAS E TRINTA MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.
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PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:

LÉO CUNHA- PRESIDENTE
SOUSA NETO
RAFAEL LEITOA
GRAÇA PAZ

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER N° 002/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

034/2017, QUE DISPÕE sobre a proibição de que postos de combustíveis
abasteçam os veículos após ser acionada a trava de segurança da bomba de
abastecimento.

AUTORIA:  Deputado ADRIANO SARNEY
RELATOR:  Deputado SOUSA NETO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do relator.
PARECER N° 003/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

035/2017, 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.

AUTORIA:  Deputado ADRIANO SARNEY
RELATORA:  Deputada GRAÇA PAZ
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

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

EUNES MARIA BORGES SANTOS
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 003/2017

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do mérito do Projeto de Lei nº 051/2017, de

autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Cria o Programa de
Fisioterapia para Idoso (Fisioterapia Geriátrica) em toda Rede Estadual
de Saúde, e dá outras providências.

Destaca-se que, o referido Projeto já tramitou na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, obtendo o parecer de constitucionalidade,
legalidade e juridicidade (Parecer nº 108/2017), tendo sido aprovado na
forma de substitutivo.

 Analisando a Proposição de Lei, observa-se a importância da
mesma para o bem-estar da sociedade maranhense, em especial à população
crescente de idosos, pois tem como foco a promoção da saúde das pessoas
nessa faixa etária.

A população maranhense, seguindo a tendência nacional, tem
envelhecido, isto é, a quantidade de adultos e idosos tem aumentado
consideravelmente em relação à população jovem. Nesse contexto, torna-
se imperiosa a ação do poder público no sentido de promover programas
para atender à necessidade da população idosa. Com programas de
promoção de saúde, a Administração Pública promove bem-estar à
população, assim como faz gestão dos recursos públicos, tendo em vista
que atuar preventivamente significa economizar gastos com tratamentos
de saúde que poderiam ter sido evitados.

Em virtude do que estabelece, o projeto de lei está alinhado ao
princípio do interesse público ou princípio da finalidade da administração
pública, pois busca atender demandas da sociedade, proporcionando o
bem-estar da coletividade.

Diante do exposto, verifica-se, pois, que o Projeto de Lei é
oportuno e conveniente, pois o momento é adequado, satisfaz o interesse
público e, também, a proteção dos interesses dos particulares, objetivando
a melhor prestação de serviço.

VOTO DO RELATOR:
O presente Projeto de Lei foi considerado meritório, razão pela

qual opinamos pela sua aprovação.
É o voto.

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

Projeto de       Lei nº 051/2017, nos termos do voto do relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 31 de maio de 2017.

Deputado Levi Pontes - Presidente
Deputado Antônio Pereira - Relator
Deputado Sousa Neto
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Fábio Braga

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE

P A R E C E R Nº 003/2017

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do mérito do Projeto de Lei nº. 095/2017, de

autoria do Poder Executivo, que Altera a Lei nº 10.356, de 9 de novembro
de 2015, que autoriza o Poder Executivo a exigir de contribuinte do ICMS
a aposição de selo fiscal em vasilhame que contenha água mineral natural
ou água adicionada de sais em circulação neste Estado, e dá outras
providências.

O presente projeto de lei foi, inicialmente, encaminhado à Comissão
de Constituição e Justiça (Parecer nº151/2017), que opinou favoravelmente
quanto aos aspectos legais, constitucionais e jurídicos da proposição, que
se manifestou favoravelmente à aprovação do projeto.

O referido projeto altera a Lei nº 10.356/2015 que autoriza o
Poder Executivo a exigir de contribuintes de ICMS a aposição de selo fiscal
em vasilhame que contenha água mineral natural ou água adicionada de sais
em circulação no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

É o Relatório
No conteúdo, a proposição em análise possui o condão de criar

mais um mecanismo de fiscalização e combate à sonegação fiscal, além de
evitar fraudes no envasamento de água mineral natural no Estado, exercendo,
portanto, uma função extrafiscal.

De acordo com Kiyoshi (2012, p. 8, Direito financeiro e tributário),
o Estado intervém na atividade econômica por meio de seu poder normativo,
elaborando leis de combate ao abuso do poder econômico, de proteção ao
consumidor, leis tributárias de natureza extrafiscal conferindo-lhes caráter
ordinatório.

A intervenção do Estado favorecerá o controle de qualidade da
água mineral em circulação no Estado e a diminuição da sonegação fiscal
das empresas do ramo.

O Código Tributário Nacional, em seu art. 3º, conceitua o tributo
como sendo “toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo
valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída
em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”.

Com relação ao orçamento público, haverá acréscimo de receitas
via arrecadação de ICMS e de eventuais multas, por conta da diminuição
da sonegação fiscal. O que é positivo para os cofres públicos maranhenses.

A alteração proposta visa incluir a obrigatoriedade de aposição de
selo fiscal em vasilhame que contenha água natural.

Esse tipo de água não sofre nenhuma modificação no conteúdo.
Ela é retirada da fonte, desinfetada e engarrafada para consumo. Pode
haver alterações no sabor ou odor, dependendo de sua fonte, o que não
significa que a água esteja suja.

VOTO DO RELATOR:
O projeto de lei foi considerado meritório. Do ponto de vista do

orçamento público, somos pela aprovação do Projeto de Lei, visto que,
além de ser constitucional, irá aumentar a arrecadação dos cofres públicos
do Estado do Maranhão, razão pela qual opinamos pela sua aprovação.
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É o voto.

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

e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 095 /2017, nos
termos do voto do relator.

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

em 31 de maio de 2017.

Deputado Glalberth Cutrim - Presidente e Relator
Deputada Graça Paz
Deputada Ana do Gás
Deputado Cabo Campos
Deputado Fábio Braga
Deputado Léo Cunha

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2433/2017-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de junho
de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788, de 09 de
agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio de 2010 e Parecer
da Procuradoria Geral, anexo aos autos, Ratifico a Inexigibilidade de
Licitação respaldada no art. 25, inciso II, c/c art.13, inciso VI da Lei nº
8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão da Nota de Empenho
com a empresa Virtual Design, para realização do curso “Treinamento
da plataforma Moodle”, a ser realizado no período de 19, 23 e 26 de maio
de 2017, pelo professor Evanildo de Jesus Campos Barros, no valor total
de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), visando proporcionar o
aperfeiçoamento técnico e proporcionar melhores resultados dos
profissionais na execução dos serviços prestados neste Poder. Determino
a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como
condição para sua eficácia, consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº
8.666/93.DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, PALÁCIO
MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 30 DE MAIO DE 2017.
Deputado Othelino Nova Alves Neto-Presidente em exercício da ALEMA.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2423/2017-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de junho
de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788, de 09 de
agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio de 2010 e Parecer
da Procuradoria Geral, anexo aos autos, Ratifico a Inexigibilidade de
Licitação respaldada no art. 25, inciso II, c/c art.13, inciso VI da Lei nº
8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão da Nota de Empenho
com a empresa V P Treinamentos e Serviços Educacionais LTDA. -
ME, para realização do curso “O Termo de Referência nas Licitações”, a
ser realizado no período de 26 a 28 de junho de 2017, pela professora
GARDÊNIA BALUZ COUTO, no valor total de R$ 7.600,00 (sete mil e
seiscentos reais), visando proporcionar o aperfeiçoamento técnico e
proporcionar melhores resultados dos profissionais na execução dos
serviços prestados neste Poder. Determino a publicação do Ato na imprensa
oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia,
consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº 8.666/93.DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO,
SÃO LUÍS- MA, 30 DE MAIO DE 2017.Deputado Othelino Nova
Alves Neto-Presidente em exercício da ALEMA.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2493/2017-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de junho
de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788, de 09 de
agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do

Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio de 2010 e Parecer
da Procuradoria Geral, anexo aos autos, Ratifico a Inexigibilidade de
Licitação respaldada no art. 25, inciso II, c/c art.13, inciso VI da Lei nº
8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão da Nota de Empenho
com o professor Marcos Antônio Barroso Soares, para realização do
curso “Como ser um profissional motivado”, a ser realizado no período de
21 de junho de 2017, no valor total de R$ 2.875,00 (dois mil, oitocentos e
setenta e cinco reais), visando proporcionar o aperfeiçoamento técnico e
proporcionar melhores resultados dos profissionais na execução dos
serviços prestados neste Poder. Determino a publicação do Ato na imprensa
oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia,
consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº 8.666/93.DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO,
SÃO LUÍS- MA, 30 DE MAIO DE 2017. Deputado Othelino Nova
Alves Neto-Presidente em exercício da ALEMA

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2390/2017-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de junho
de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788, de 09 de
agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio de 2010 e Parecer
da Procuradoria Geral, anexo aos autos, Ratifico a Inexigibilidade de
Licitação respaldada no art. 25, inciso II, c/c art.13, inciso VI da Lei nº
8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão da Nota de Empenho
com a empresa V P Treinamentos e Serviços Educacionais LTDA. -
ME, para realização do curso “Lições de português: padronização da
escrita no serviço público”, a ser realizado no período de 05 a 09 de junho
de 2017, pelo professor Fábio de OLIVEIRA SOUSA, no valor total de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), visando proporcionar o
aperfeiçoamento técnico e proporcionar melhores resultados dos
profissionais na execução dos serviços prestados neste Poder. Determino
a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como
condição para sua eficácia, consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº
8.666/93.DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, PALÁCIO
MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MAM, 30 DE MAIO DE 2017.
Deputado Othelino Nova Alves Neto-Presidente em exercício da ALEMA

P O R T A R I A   Nº 471/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Processo
nº 5371/2016-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores VALTERLAN OLIVEIRA DA
COSTA, matrícula nº 1629666 e LUIS CARLOS MENA BARRETO DE
AZEVEDO, matrícula nº 897652, ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e Substituto
do contrato ou equivalente, decorrente do processo Administrativo nº
5371/2016-AL, que trata da contratação de  empresa para prestação de
serviços  de engenharia  de implantação de piso em granito, no hall  principal
do pavimento térreo do  edifício  sede da ALEMA, conforme determina o
Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/
93.

Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas
nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 31 de
maio de 2017. Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em exercício
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