
 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                  QUARTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2018 1

ANO XLV - Nº 075 - SÃO LUÍS, QUARTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2018. EDIÇÃO DE HOJE: 28 PÁGINAS
183º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

54ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18.ª LEGISLATURA

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

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

PAUTA...........................................................................................05

SESSÃO ORDINÁRIA.................................................................05

PROJETO DE LEI.........................................................................06

REQUERIMENTO.........................................................................07

INDICAÇÃO................................................................................07

SUMÁRIO

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
PALÁCIO MANUEL BECKMAN

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

RESUMO DA ATA..........................................................................21

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA.....................................................21

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA................................................23

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA.......................................................23

RESENHA......................................................................................24

PARECER.......................................................................................25

EMENDA........................................................................................28

01. Deputada Ana do Gás (PC do B)
02. Deputado Antônio Pereira (DEM)
03. Deputado Bira do Pindaré (PSB)
04. Deputado Cabo Campos (PEN)
05. Deputado Carlinhos Florêncio (PC do B)
06. Deputado Dr. Levi Pontes (PC do B)
07. Deputado Edson Araújo (PSB)
08. Deputado Edivaldo Holanda (PTC)
09. Deputado Fábio Braga (SD)
10. Deputado Fábio Macedo (PDT)
11. Deputada Francisca Primo (PC do B)
12. Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
13. Deputado Hemetério Weba (PP)

14. Deputado Júnior Verde (PRB)
15. Deputado Neto Evangelista (DEM)

LÍDER
Deputado Rafael Leitoa

MESA DIRETORA

16. Deputado Othelino Neto (PC do B)
17. Deputado Paulo Neto (DEM)
18. Deputado Professor Marco Aurélio (PC do B)
19. Deputado Rafael Leitoa (PDT)
20. Deputado Raimundo Cutrim (PC do B)
21. Deputado Ricardo Rios (SD)
22. Deputado Rogério Cafeteira (DEM)
23. Deputado Stênio Rezende (DEM)
24. Deputada Valéria Macedo (PDT)
25. Deputado Zé Inácio (PT)
VICE-LÍDERES
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Fábio Braga

BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO

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

BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO

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

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE

03. Deputada Graça Paz (PSDB)
04. Deputado Max Barros (PMB)
05. Deputado Wellington do Curso (PSDB)

01. Deputado Adriano Sarney (PV)
02. Deputado César Pires (PV)
03. Deputado Edilázio Júnior (PSD)
04. Deputado Rigo Teles (PV)

PV - PSD

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

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

1.  Vice-Presidente: Deputado Fábio Macedo (PDT)

3.° Vice-Presidente: Deputado Adriano Sarney (PV)
4.° Vice-Presidente: Deputado Dr. Levi Pontes (PC do B)

° 1.° Secretário: Deputado Ricardo Rios (SD) 
2.° Secretário: Deputado Stênio Rezende (DEM)
3.° Secretário: Deputado Zé Inácio (PT)
4.° Secretário: Deputada Nina Melo (MDB)
Procuradora da Mulher: Dep. Valéria Macedo (PDT)

LÍDER
Deputado Max Barros

VICE-LÍDER
Deputado Eduardo Braide

Deputado Othelino Neto
Presidente



QUARTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2018                                                                                         DIÁRIO DA ASSEMBLEIA2

Titulares
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Cesar Pires

Suplentes
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Fábio Braga
Deputado Fernando Furtado
Deputado Neto Evangelista
Deputado Wellington do Curso
Deputado Vinicius Louro
Deputado Edilázio Júnior

COMISSÕESPERMANENTESDAASSEMBLEIALEGISLATIVA
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)

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

REUNIÕES:
Terças-Feiras | 08:30

Glacimar Fernandes
SECRETÁRIA

Titulares
Deputado Fábio Braga
Deputada Francisca Primo
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Cabo Campos
Deputada Graça Paz
Deputado Vinicius Louro
Deputado Edilázio Júnior

Suplentes
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Antonio Pereira
Deputado Max Barros
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Hemetério Weba

Titulares
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Júnior Verde
Deputada Ana do Gás
Deputado Wellington do Curso
Deputado Sérgio Frota
Deputado Roberto Costa

Suplentes
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Rafael Leitoa
Deputada Francisca Primo
Deputado Fernando Furtado
Deputado Eduardo Braide
Deputado Léo Cunha
Deputada Andréa Murad

Titulares
Deputado Fábio Braga
Deputado Edson Araújo
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Júnior Verde
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputada Andréa Murad

Suplentes
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Vinicius Louro
Deputado Sousa Neto

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

Titulares
Deputado Antonio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Júnior Verde
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Andréa Murad

Suplentes
Deputado Fernando Furtado
Deputado Cabo Campos
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Fábio Braga
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputado Sousa Neto

Titulares
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Fábio Braga
Deputada Francisca Primo
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Eduardo Braide
Deputado Sérgio Frota
Deputado Rigo Teles

Suplentes
Deputado Antônio Pereira
Deputado Júnior Verde
Deputado Edson Araújo
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Max Barros
Deputado Vinicius Louro
VAGA BPO - PV

V - Comissão de Saúde

Titulares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira
Deputada Ana do Gás
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputada Andréa Murad

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

Titulares
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputada Ana do Gás
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Fábio Braga
Deputado Max Barros
Deputado Vinicius Louro
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputado Bira do Pindaré
Deputada Francisca Primo
Deputado Antônio Pereira
Deputado Júnior Verde
Deputado Eduardo Braide
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional

Titulares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Paulo Neto
Deputado Raimundo Cutrim
Deputada Graça Paz
Deputado Vinicius Louro
Deputado Sousa Neto

Suplentes
Deputado Júnior Verde
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Edson Araújo
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Léo Cunha
Deputado Roberto Costa

Titulares
Deputado Edson Araújo
Deputado Paulo Neto
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira
Deputada Graça Paz
Deputado Léo Cunha
Deputado Hemetério Weba

Suplentes
Deputado Cabo Campos
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Raimundo Cutrim
Deputada Ana do Gás
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edilázio Júnior

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

X - Comissão de Ética

Titulares
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Edson Araújo
Deputado Antonio Pereira
Deputado Cabo Campos
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edilázio Júnior

Suplentes
Deputado Fábio Braga
Deputado Paulo Neto
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Wellington do Curso
Deputada Ana do Gás
Deputado Sousa Neto
Deputado Sérgio Frota

Titulares
Deputado Júnior Verde
Deputado Paulo Neto
Deputado Cabo Campos
Deputado Fernando Furtado
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Sérgio Frota
Deputado Sousa Neto

Suplentes
Deputado Edson Araújo
Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Ana do Gás
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wellington do Curso
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Roberto Costa

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

PRESIDENTE
Dep. Glalbert Cutrim

VICEPRESIDENTE-
Dep. Prof. Marco Aurélio

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

Leibe Barros
SECRETÁRIA

PRESIDENTE
Dep. Francisca Primo

VICEPRESIDENTE-
Dep. Rafael Leitoa

PRESIDENTE
Dep. Roberto Costa

VICEPRESIDENTE-
Dep. Marco Aurélio

PRESIDENTE
Dep. Antônio Pereira

VICEPRESIDENTE-
Dep. Francisca Primo

PRESIDENTE
Dep. Sérgio Frota

VICEPRESIDENTE
Dep. Bira do Pindaré

-

PRESIDENTE
Dep. Rafael Leitoa

VICEPRESIDENTE-
Dep. Bira do Pindaré

PRESIDENTE
Dep. Rogério Cafeteira

VICEPRESIDENTE-
Dep. Edson Araújo

PRESIDENTE
Dep. Bira do Pindaré

VICEPRESIDENTE-
Dep. Antônio Pereira

PRESIDENTE
Dep. Júnior Verde

VICEPRESIDENTE-
Dep. Edson Araújo

PRESIDENTE
Dep. Prof. Marco Aurélio

VICEPRESIDENTE-
Dep. Fábio Braga

PRESIDENTE
Dep. Wellington do Curso

VICEPRESIDENTE-
Dep. Rogério Cafeteira

REUNIÕES:
Terças-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Nadja Silva

PRESIDENTE
Dep. Cabo Campos

VICEPRESIDENTE-
Dep. Júnior Verde

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIO
Antônio Guimarães

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Valdenise Dias

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:00

Elizabeth Lisboa
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Dulcimar Cutrim

REUNIÕES:
Terças-Feiras | 09:00

SECRETÁRIA
Silvana Almeida

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

Eunes Borges
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Célia Pimentel

SECRETÁRIO
Carlos Alberto

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Lúcia Maria



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                  QUARTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2018 3
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23/05/2018 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. PARTIDO VERDE........................................................6 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO...........6 MINUTOS
3. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......35 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............6 MINUTOS
5. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........7 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23.05.2018

I – MEDIDA PROVISÓRIA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 274/2018, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, ENCAMINHADA PELA MENSAGEM Nº 029/
2018. ALTERA A LEI Nº 10,506, DE 06 DE SETEMBRO DE 2016,
QUE INSTITUI NO ÂMBITO DO PROGRAMA “MINHA CASA
MEU MARANHÃO”, O “CHEQUE- MINHA CASA” E CONCEDE
INCENTIVO FISCAL DO ICMS NAS OPERAÇÕES INTERNAS,
COM MERCADORIAS DESTINADAS ÀS OBRAS VINCULADAS
AO REFERIDO PROGRAMA. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM
CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 450/04. RELATOR DEPUTADO GLALBERT
CUTRIM. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 E 22.05.18
POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

II – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – REQ. (Nº 222/2018).

2. PROJETO DE LEI Nº 105/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROBERTO COSTA, QUE DECLARA COMO
PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO DO
MARANHÃO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DA REGIÃO
DA “GRANDE MADRE DEUS” NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS,
DENTRE OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE PARECER DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 E 22.05.18 POR FALTA
DE QUÓRUM REGIMENTAL.

III – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

SEGUNDO TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 001/2016,
DE AUTORIA DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO,
CONCEDE MEDALHA ‘MANUEL BECKMAN” AO SENHOR
RODRIGO MAIA ROCHA – COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.  TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA 21 E 22.05.18 POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

IV – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO – (REQ. Nº 217/2018)

4. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2018,
DE AUTORIA DO DEPUTADO STÊNIO REZENDE, QUE DISPÕE

SOBRE A CONSULTA PLEBISCITÁRIA AOS MUNICÍPIOS DE
POÇÃO DE PEDRAS E BERNARDO DO MEARIM, ACERCA
DO DESMEMBRAMENTO E ANEXAÇÃO DE POVOADO, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE PARECER DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 E 22.05.18 POR FALTA
DE QUÓRUM REGIMENTAL.

V – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – REQ. (NºS 203 E
244/2018).

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 028/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO SÉRGIO FROTA QUE
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
SENHOR CELSO MODY, CANTOR E INTÉRPRETE DA ESCOLA
DE SAMBA ACADÊMICOS DO TATUAPÉ, NATURAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO. – DEPENDE DE PARECERES DAS
COMISSÕES TÉCNICAS. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 E 22.05.18  POR FALTA
DE QUÓRUM REGIMENTAL.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 032/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO VINICIUS LOURO, QUE
CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL
BECKMAN” AO SENHOR LUCAS DANIEL FERNANDES
CARDOSO. DEPENDE DE PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA 21 E 22.05.18  POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

VI – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 006/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO ROBERTO COSTA, QUE
CONCEDE A MEDALHA ‘MANUEL BECKMAN” AO SENHOR
CARLOS ALESSANDRO RODRIGUES ASSIS. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA. RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.

VII – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

8. REQUERIMENTO Nº 198/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MENDES, PELA PASSAGEM DE
SEU 69º (SEXAGÉSIMO NONO) ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE
ABRIL DO CORRENTE ANO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
16, 17 E 18/05/18, DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO E DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 E 22.05.18
POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL (3º SESSÃO).

9. REQUERIMENTO Nº 215/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AOS PREFEITOS E AOS PRESIDENTES
DAS CÂMARAS MUNICIPAIS, PARABENIZANDO-OS PELO
ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DE SUAS CIDADES: BARRA
DO CORDA EM 03/05, PASSAGEM FRANCA EM 08/05, SÃO
FRANCISCO DO MARANHÃO EM 10/05, CAJAPIÓ E NOVA
IORQUE EM 11/05, ESTREITO EM 12/05 E ALTO PARNAÍBA
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EM 19/05/18. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16,21 E 22/
05/18, POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL E DO DIA   17/
05/18  DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO, (3ª
SESSÃO).

10. REQUERIMENTO Nº 219/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
BARRA DO CORDA, PELA PASSAGEM DE SEU 183º
(CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO TERCEIRO) ANIVERSÁRIO NO
DIA 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DE 16, 21 E 22/05/18 POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL E 17/05/18, DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO, (3ª SESSÃO).

11. REQUERIMENTO Nº 220/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME
DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA,
O PROJETO DE  LEI Nº 067/2018, DE SUA AUTORIA, QUE “CRIA
O DIA ESTADUAL DO ANALISTA JUDICIÁRIO DA JUSTIÇA
ESTADUAL”. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 22/05/18, POR
FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL E 17 E 21/05/18, DEVIDO
AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO, (3ª SESSÃO).

12. REQUERIMENTO Nº 221/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJAM SUBMETIDOS AO
REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A
SER REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO
ORDINÁRIA, OS PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
Nºs 020 e 021/2018, AMBOS DE SUA AUTORIA, QUE
CONCEDEM OS “TÍTULOS DE CIDADÃO MARANHENSE AOS
PASTORES IVAN PEREIRA BASTOS E SAMUEL CÂMARA”.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 21 E 22/05/18,  POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL E 17/05/18, DEVIDO AUSÊNCIA DA
AUTORA EM PLENÁRIO, (3ª SESSÃO).

13. REQUERIMENTO Nº 223/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA
CASA, VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO ILUSTRÍSSIMO
SENHOR ROBSON BRAGA DE ANDRADE, PRESIDENTE DA
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI, PELO
RECEBIMENTO DE SEU TÍTULO DE CIDADÃO
MARANHENSE, EM SESSÃO SOLENE REALIZADA NESTE
PARLAMENTO, NO DIA 10 DE MAIO, DO ANO EM CURSO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 21 E 22/05/18, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL E 17/05/18, DEVIDO AUSÊNCIA DA
AUTORA EM PLENÁRIO, (3ª SESSÃO).

14. REQUERIMENTO Nº 225/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME
DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA,
O PROJETO DE LEI Nº 059/2018, DE SUA AUTORIA, QUE
“REGULAMENTA O SERVIÇO DE PUBLICIDADE
ALTERNATIVA DE LINHA MODULADA”. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DE 21 E 22/05/18, POR FALTA DE QUORUM . (3ª
SESSÃO).

15. REQUERIMENTO Nº 226/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O

PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME
DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE LEI Nº 225/2015, DE SUA AUTORIA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DE 21 E 22/05/18, POR FALTA DE QUORUM.  (3ª
SESSÃO).

16. REQUERIMENTO Nº 227/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME
DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE LEI Nº 112/2017, DE SUA AUTORIA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DE 21 E 22/05/18,, POR FALTA DE QUÓRUM. (3ª
SESSÃO).

17. REQUERIMENTO Nº 228/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME
DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE LEI Nº 128/2017, DE SUA AUTORIA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DE 21 E 22/05/18, POR FALTA DE QUÓRUM. (3ª
SESSÃO).

18. REQUERIMENTO Nº 229/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME
DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE LEI Nº 190/2016, DE SUA AUTORIA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DE 21 E 22/05/18, POR FALTA DE QUÓRUM. (3ª
SESSÃO).

19. REQUERIMENTO Nº 230/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DA CASA,
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO,
SENHOR FRANCISCO PEREIRA MARTINS JÚNIOR, PELA
PASSAGEM DO SEU 58º (QUINQUAGÉSIMO OITAVO)
ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 21 E 22/05/18, POR FALTA DE
QUÓRUM. (3ª SESSÃO).

20. REQUERIMENTO Nº 233/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES, AO VICE-PRESIDENTE DA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL (CBF),
FERNANDO SARNEY, PELA SUA REELEIÇÃO COMO
REPRESENTANTE DA CONFEDERAÇÃO SUL-AMERICANA
DE FUTEBOL (CONMEBOL). TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
DE 21 E 22/05/18, POR FALTA DE QUÓRUM. (3ª SESSÃO).

21. REQUERIMENTO Nº 234/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA LOGO APÓS A
SESSÃO ORDINÁRIA DO PRÓXIMO DIA 09 DE AGOSTO DO
CORRENTE ANO, ÀS 11:00H, UMA SESSÃO SOLENE PARA A
ENTREGA DOS TÍTULOS DE CIDADÃO MARANHENSE AOS
SENHORES SAMUEL CÂMARA E IVAN PEREIRA BASTOS.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 21 E 22/05/18, POR FALTA DE
QUÓRUM. (3ª SESSÃO).

22. REQUERIMENTO Nº 249/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROBERTO COSTA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA CONVOCADA SESSÃO SOLENE, A
SER REALIZADA NO DIA 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO,
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DESTINADA À ENTREGA DA MEDALHA DO MÉRITO
LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN”, AO SENHOR FLÁVIO
TRINDADE JERÔNIMO. . TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
21 E 22/05/18, POR FALTA DE QUÓRUM. (3ª SESSÃO).

23. REQUERIMENTO Nº 250/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES AO SENHOR ANTÔNIO GONÇALVES,
PROFESSOR DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA II DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, POR SUA
ELEIÇÃO PARA A PRESIDÊNCIA DO SINDICATO NACIONAL
DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
– ANDES, BIÊNIO 2018-2020. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
22/05/18, POR FALTA DE QUÓRUM. (1ª SESSÃO).

VIII- REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

24. REQUERIMENTO Nº 248/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO HEMETÉRIO WEBA, REQUERENDO QUE SEJA
JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DAS SESSÕES REALIZADAS
NO PERÍODO DE 02 A 18 DE ABRIL, CONFORME ATESTADO
MEDICO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE  22/05/18, POR
FALTA DE QUÓRUM. (1ª SESSÃO).

25. REQUERIMENTO Nº 251/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA SUA AUSÊNCIA NA SESSÃO
PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO (QUARTA-
FEIRA) DO ANO EM CURSO, UMA VEZ QUE ESTEVE
REPRESENTANDO ESTE PODER NO “AGRO BALSAS 2018”,
EVENTO AGRÍCOLA REALIZADO NO MUNICÍPIO DE
BALSAS/MA. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE  22/05/18, POR
FALTA DE QUÓRUM. (1ª SESSÃO).

26. REQUERIMENTO Nº 252/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RIGO TELES, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA SEJA JUSTIFICADA SUA AUSÊNCIA DAS SESSÕES
PLENÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO,
PERÍODO EM QUE EMPREENDEU VIAGEM
REPRESENTANDO ESTA CASA, NA XXII CONFERÊNCIA
NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS
ESTADUAIS EM GRAMADO/RS.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 23/05/2018 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 120/18, de autoria do Senhor

Deputado Rogério Cafeteira, que dispõe sobre a obrigatoriedade do
Estado do Maranhão criar, no âmbito da Secretaria da Saúde, o Programa
Censo de Pessoas com TEA – Transtorno do Espectro Autista e de
seus familiares, e dá outras providências.

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 115/18, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade do
fornecimento ao consumidor de informações e documentos por parte
de operadoras de plano ou seguro privado de assistência à saúde no
caso de negativa de cobertura e dá outras providências.

2. PROJETO DF LEI Nº 116/18, de autoria do Senhor
Deputado Rafael Leitoa, que dispõe sobre a reparação de danos e a
aplicação de multa nos casos de pichação, depredação, destruição e
outros meios de danificação do patrimônio público.

3. PROJETO DE LEI Nº 117/18, de autoria do Senhor
Deputado Rigo Teles, que considera de Utilidade Pública, a Associação
Comunitária de Rádio e Difusão de Grajaú, com sede e foro no município
de Grajaú-MA.

4. PROJETO DE LEI Nº 118/18, de autoria do Senhor
Deputado Bira do Pindaré, que considera de Utilidade Pública, o Centro
Educacional Pilar, com sede e foro no município de São Luis-MA.

5. PROJETO DE LEI Nº 119/18, de autoria do Senhor
Deputado Edilázio Junior, que considera de Utilidade Pública,
Instituição Os Remanescentes do poder de Deus, com sede e foro no
município de São Luis-MA.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 036/18,
de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale”, a Senhora Thaynara
Oliveira Gomes.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 037/18,
de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” a Senhora Preta Maria
Gadelha Gil Moreira de Godoy.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 038/18,
de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale”, ao Senhor Phabullo
Rodrigues da Silva.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 039/18,
de autoria do Senhor Deputado Bira do Pindaré, que concede o Título
Póstumo de Cidadão Maranhense ao Padre Josimo Tavares por sua
atuação para na defesa social à reforma agrária no Estado do Maranhão.

ORDINÁRIA  3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 114/18, de autoria do Senhor

Deputado Sérgio Frota, que considera de Utilidade Pública, a Fundação
Esportiva Pé de Atleta, com sede e foro no município de Açailândia-
MA.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 034/18,
de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale”, ao Senhor Rômulo
Aranha Estrela, em função do desenvolvimento cultural e artístico do
Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 035/18,
de autoria do Senhor Deputado Edivaldo Holanda, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Roque Kasmirski, natural de Nova
Prata, no Estado do Rio Grande do Sul.

ORDINÁRIA  4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 107/18, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a política de
governança da administração pública estadual direta, autárquica e
fundacional.

2. PROJETO DE LEI Nº 108/18, de autoria do Senhor
Deputado Bira do Pindaré, que inclui no Calendário Cultural Oficial
do Estado do Maranhão o Festejo de Santo Antônio de Pádua
comemorado em São Luís.

3. PROJETO DE LEI Nº 109/18, de autoria do Senhor
Deputado Sérgio Frota, que dispõe sobre a criação do cargo de Técnico
em Imobilizações Ortopédica no Quadro de Pessoal da Área da Saúde
do Estado do Maranhão e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 110/18, de autoria do Senhor
Deputado Junior Verde, que considera de Utilidade Pública, a
Associação Comunitária dos Agricultores e Agricultoras Remanescentes
de Quilombola, com sede e foro no Povoado Quilombo Onça, município
de Santa Inês-MA.

5. PROJETO DE LEI Nº 111/18, de autoria do Senhor
Deputado Bira do Pindaré, que considera de Utilidade Pública, a
Associação de Moradores do Parque Horizonte, com sede e foro em
Paço do Lumiar-MA.

6. PROJETO DE LEI Nº 112/18, de autoria do Senhor
Deputado Othelino Neto, que considera de Utilidade Pública, o Instituto
“Resgatando para Cristo”, com sede e foro no Município de Codó-
MA.

7. PROJETO DE LEI Nº 113/18, de autoria do Senhor
Deputado Léo Cunha, que considera de Utilidade Pública, o Instituto
Amar + Amar, com sede e foro no Município de Imperatriz-MA.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 033/18, de autoria da
Senhora Deputada Ana do Gás, que concede a Medalha do Mérito
Legislativo “Manuel Beckman”, ao 2º Tenente da Polícia Militar do
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Estado do Maranhão – PMMA, o Senhor Antonio Carvalho Portela
Filho.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 22 DE MAIO DE 2018.

Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, realizada no dia vinte e dois de maio de dois mil e
dezoito.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Adriano

Sarney.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington

do Curso.

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

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
iniciamos os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para
fazer a leitura do texto bíblico e da ata da sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (lê texto bíblico e ata) -
Ata lida, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para
fazer a leitura do expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY (lê expediente).

PROJETO DE LEI Nº 120 / 18

Dispõe sobre a obrigatoriedade do Estado do
Maranhão criar, no âmbito da Secretaria da Saúde,
o Programa Censo de Pessoas com TEA -
Transtorno do Espectro Autista – e de seus
familiares, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Fica criado, no âmbito do Estado do Maranhão, o
Programa Censo de Pessoas com TEA – Transtorno do Espectro Autista
– e de seus Familiares (família nuclear) e seu cadastramento, com
objetivo de identificar, mapear e cadastrar o perfil sócio-econômico-
étnico-cultural das pessoas com TEA e seus familiares, com vistas ao

direcionamento das políticas públicas de saúde, educação, trabalho e
lazer desse segmento social.

Artigo 2° - O Programa Censo de pessoas com TEA e seus
Familiares e seu cadastramento realizar-se-á a cada 4 (quatro) anos, no
âmbito da Secretaria Estadual da Saúde, devendo conter mecanismos
de atualização mediante auto cadastramento.

Artigo 3º - Com os dados obtidos por meio da realização do
Censo de pessoas com TEA e seus familiares, será elaborado um
cadastro, que deverá conter:

I – informações quantitativas sobre os tipos e os graus de
autismo no qual a pessoa com TEA foi acometida;

II – informações necessárias para contribuir com a qualificação,
a quantificação e a localização de pessoas com TEA e seus familiares;

III – informações sobre o grau de escolaridade, nível de renda,
raça e profissão de pessoas com TEA e seus familiares.

Artigo 4° - O sistema de gerenciamento e mapeamento dos
dados contemplará, em sua composição, ferramentas de pesquisa básica
e de pesquisa ampla, para manuseio pelas Secretarias Estaduais da
Saúde, da Educação, Extraordinária de Articulação das Políticas Públicas
e de Trabalho e Economia Solidária, abrangendo os cruzamentos de
informações quantitativas necessárias à articulação e às formulações
de políticas públicas.

§1° - Os dados obtidos por meio do Censo de Pessoas com
TEA e seus Familiares e seu cadastramento são inalteráveis e deverão
ser transpostos para o sistema de banco de dados das secretarias
mencionadas no caput.

§2° - As estatísticas do cadastro deverão estar disponíveis,
preservando-se os direitos invioláveis de sigilo, a fim de proteger as
pessoas com autismo e suas famílias, para que se possam mensurar a
evolução e o georreferenciamento do transtorno na sociedade, bem
como a resposta do Poder Público ao tratamento apropriado.

§3° - As informações contidas no Programa Censo de Pessoas
com TEA e seus Familiares e o seu cadastramento terão caráter sigiloso
e serão usadas exclusivamente para fins estatísticos, não podendo ser
objeto de certidão ou servir de prova em processo administrativo,
fiscal ou judicial, objetivando assegurar a confidencialidade e o respeito
à privacidade das pessoas com TEA e seus familiares;

§4° - Os dados do Programa Censo de Pessoas com TEA e
seus Familiares e o seu cadastramento poderão ser compartilhados
com órgãos públicos que atuem nas áreas da saúde, educação e pesquisa,
desde que justificada a necessidade pelo requerente, que deverá assinar
termo de responsabilidade quanto ao uso dos dados compartilhados.

§5° - A Secretaria Estadual da Saúde, por meio de convênio
com o Conselho Regional de Medicina do Estado do Maranhão e com
o Conselho Regional de Enfermagem (Coren-MA), criará portaria
obrigando os hospitais, clínicas e consultórios públicos e privados,
quando diagnosticarem ou tomarem conhecimento que determinado
paciente tem TEA, a informar à Secretaria Estadual da Saúde, em site
específico, para fins de estatísticas e cadastramento da pessoa com
TEA e seus familiares.

Artigo 5° - A instituição ou órgão responsável pela elaboração
e execução do Programa Censo de Pessoas com TEA e seus Familiares
e o seu cadastramento empreenderá estudos para desenvolver outros
indicadores de forma a subsidiar com estatísticas a melhoria da
qualidade no tratamento da pessoa com TEA, como por exemplo,
informando a quantidade de profissionais especialistas disponíveis e
imprescindíveis ao tratamento multidisciplinar do autismo como
neurologista, psiquiatra, psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo,
educador físico etc., que atendem na rede pública e privada de forma
georreferenciada (capital, regiões metropolitanas e regiões
administrativas), dessa forma, com dados estatísticos a respeito do
déficit de profissionais especialistas visando uma solução futura por
meio de políticas públicas de incentivo específico.

Artigo 6° - Ficam as pessoas envolvidas na realização do
Programa Censo de Pessoas com TEA e seus Familiares e o seu
cadastramento obrigadas a passar por um processo de capacitação
para realização do CENSO ministrado pela Secretaria Estadual da Saúde
e orientado por entidades representativas do segmento de pessoas
com TEA e equipe multidisciplinar composta por: psicólogo, assistente
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social, psicopedagogo, fonoaudiólogo, neurologista, enfermeiro e
psiquiatra.

 Artigo 7° - O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o
orçamento anual do Estado deverão ser formulados de maneira a
assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com
as diretrizes e estratégias definidas nesta Lei, a fim de viabilizar sua
plena execução.

Parágrafo único - As estratégias definidas nesta lei não elidem
a adoção de medidas adicionais em âmbito local ou de instrumentos
jurídicos, que formalizem a cooperação entre os entes federados,
podendo ser complementadas por mecanismos nacionais e municipais
de coordenação e colaboração recíproca.

Artigo 8° - Para a execução do Programa Censo de Pessoas
com TEA e seus Familiares e o seu cadastramento poderão ser
estabelecidos convênios e parcerias com órgãos públicos e entidades
de direito público ou privado, de acordo com a legislação vigente.

Artigo 9° - Para o cumprimento das disposições desta lei, o
titular da Secretaria Estadual de Saúde poderá editar normas
complementares, mediante portaria.

Artigo 10º - As despesas decorrentes da execução desta lei
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas
se necessário.

Artigo 11º - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O autismo é um distúrbio do neurodesenvolvimento que afeta,
principalmente, a recepção, a transmissão e a decodificação de
informações.

O Estado do Maranhão, possui poucas políticas públicas
voltadas a pessoas com transtorno do espectro autista, inclusive as
pesquisas que apontam a taxa de incidência desse distúrbio na
população ainda são pouco detalhadas.

Com base nos dados do Center of Deseases Control and
Prevention (CDC), 1% da população brasileira possui autismo, a
porcentagem representa 2 milhões de brasileiros – considerando bebês,
crianças, adolescentes e adultos. O tema é sério e precisa de atenção e,
principalmente, compreensão.

Segundo especialistas, geralmente, o distúrbio é percebido pelos
pais nos primeiros anos de vida da criança. A primeira queixa,
normalmente, está relacionada à surdez, pois crianças autistas não
atendem a chamados, parecem desligadas, “desconectadas” e não fazem
contato visual. Nesse momento, os genitores precisam levar a criança
a um especialista em psiquiatria da infância e adolescência, que é o
profissional habilitado e treinado para diagnosticar o transtorno. Consta
que os meninos têm quatro vezes mais propensão que as meninas a
desenvolverem tal distúrbio.

O autismo é um transtorno em ascensão, enquanto estudos
realizados pelo Instituto Hospital del Mar de Pesquisas Médicas de
Barcelona apontam que os números de retardo mental, síndrome de
Down e fibrose cística permanecem praticamente inalterados.

Embora a causa do autismo permaneça pouco clara, estudos
recentes mostram que fatores genéticos e ambientais desempenham
um papel importante no aumento da incidência do distúrbio.

Enquanto não há cura conhecida para o autismo, milhares de
crianças têm mostrado melhora significativa graças ao diagnóstico
precoce e uso de intervenções eficazes.

Por esta razão é importante que seja criado o “Programa Censo
de Pessoas com TEA e seus familiares”, nos moldes do programa
proposto por parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro.

É muito importante que o Estado do Maranhão identifique e
contabilize com precisão as pessoas com o transtorno e que as dê um
tratamento cada vez mais eficiente. Isto beneficiaria milhares de
pacientes com TEA e seus familiares, que sofrem sérios problemas de
saúde em razão da alteração no ambiente familiar.

Diante do exposto, rogo aos meus pares que aprovem este
Projeto de Lei em razão de seu relevante alcance social.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 21 de maio de 2018. - ROGÉRIO
CAFETEIRA - DEM

REQUERIMENTO Nº 252 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de  ouvida
a Mesa, sejam justificadas minhas faltas das sessões plenárias realizadas
nos dias: 09, 10 de maio do corrente ano, período em que empreendi
viagens representando a Assembleia Legislativa NA XXII Conferência
Nacional dos Legisladores  e Legislativos Estaduais – Gramado / RS.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 21 de maio de 2018. - RIGO TELES -
Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 23.05.18
EM: 22.05.18

INDICAÇÃO Nº 328 / 18

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. Secretário de Estado de Segurança
Pública, Sr. Jefferson Portela, ao Sr. Comandante Geral da
Polícia Militar do Maranhão, o Coronel QOPM Jorge Allen
Guerra Luongo, a Secretaria de Gestão, Patrimônio e Assistência
dos Servidores, a Sra. Lílian Régia Guimarães, e a Secretária de
Estado do Planejamento e Orçamento, a Sra. Cynthia Celina de
Carvalho Lima, para que proceda com a maior brevidade possível,
com a publicação da listagem por cargo/sexo dos candidatos não
eliminados na forma do subitem 8.14.4 do edital nº 01- PM/MA,
publicado no dia 29 de setembro de 2017 (concurso da PM/MA),
tendo em vista se tratar de medida prevista no edital, conforme subitem
8.14.5, e não realizada.

O edital nº 01 da PM/MA, publicado em setembro de 2017,
tornou pública a realização de concurso para provimento de vagas e
formação de cadastro de reserva para o cargo de 1º tenente do Quadro
de Oficiais de Saúde da Polícia Militar do Maranhão e para o cargo de
Soldado do Quadro de Praça.

É sabido que em conformidade com os critérios de avaliação
das provas objetivas, o subitem 8.14.4 especificava a reprovação e
eliminação do concurso para o candidato que não se enquadrasse no
parâmetro de notas, sendo 12,00 pontos o mínimo para conhecimentos
gerais, 18,00 para conhecimentos específicos e 36,00 no conjunto das
provas objetivas, restando, de modo subsequente, sem classificação.

Ademais, no aludido edital, a previsão contida no subitem
8.14.5 estabelecia que “os candidatos não eliminados na forma do
subitem 8.14.4 serão listados por cargo/sexo, de acordo com os valores
decrescentes da nota final nas provas objetivas”, contudo, para aqueles
classificados com notas entre 36,00 e 60,00 pontos (conjunto das
provas objetivas), a referida publicação não foi realizada, deixando a
mercê milhares de candidatos com coeficiente superior a 36,00 pontos,
que ficaram sem classificação alguma no certame.

Estes candidatos sem classificação ficaram no aguardo da
publicação de uma listagem, por cargo/sexo, que informasse a condição
dos candidatos, seja enquanto classificados ou eliminados do concurso,
inviabilizando, deste modo, que fizessem a entrega dos exames médicos
e o TAF (teste físico), maculando a indiscutível carga normativa do
edital, que vincula reciprocamente administração e candidatos, e fixa
as regras a serem aplicadas ao concurso.

Assim sendo, em conformidade com o princípio da vinculação
ao instrumento convocatório, que faz lei entre as partes, e em atenção
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a transparência que deve reger todo o arcabouço estatal, é que se faz
imprescindível o atendimento da presente demanda, de modo que o
estipulado no subitem 8.14.5 seja observado, com a publicação da
listagem por cargo/sexo daqueles candidatos não eliminados na forma
do subitem 8.14.4, para que estes possam ter conhecimento da posição
respectiva no concurso,  garantindo aos candidatos supramencionados
a possibilidade de classificação para o cadastro de reserva, tendo em
vista se tratar de medida de interesse público.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 19 de maio de 2018 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO N° 329 / 18

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. Senhor Secretário de Estado da
Saúde, o Sr. Carlos Lula, para que em caráter de urgência, proceda
com a disponibilização de 01 (uma) ambulância para atender a população
de Porto Santo, localizada no município de Turiaçu, neste Estado.

A Constituição Federal de 1988, no que tange ao direito à
saúde, prevê, in verbis:”art. 6º(...) como direitos sociais fundamentais
a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância”.

O município de Turiaçu, distante cerca de 245 km da capital
do Estado do Maranhão, mesmo possuindo uma grande quantidade de
moradores, padece de alguns problemas de infraestrutura, destacando-
se o serviço de saúde que é oferecido na localidade.

Isto pois o município necessita urgentemente de uma
ambulância para atendimento e transporte, tanto para a sede quanto
para a zona rural, para suprir as demandas de atendimento público de
saúde, considerando que além da comunidade de Vila de Porto Santo,
atenderá os demais povoados da região, como Fortaleza do Nazaré,
Santa Rita dos Barros, Leal, Mutuoca, Monte Alegre, entre outros.

Nesse aspecto, e atendendo à um preceito constitucional, é
que se justifica a presente demanda, com a disponibilização de 01
(uma) ambulância, visando tratamento de saúde ou de urgência médica,
para deslocamento na região, através de um transporte seguro, eficaz e
digno à sua população, uma vez que o referido município não dispõe
de recursos suficientes para a sua aquisição.

Vale mencionar que além de transporte, com a aquisição de
equipamentos como o desfibrilador, a ambulância pode servir de
estabilização de vida tornando um Centro de Tratamento e Terapia
Intensiva (CTI) móvel, possibilitando o atendimento imediato a
qualquer tipo de emergência médica.

Desta forma, a fim de viabilizar o oferecimento de um
atendimento de saúde digno àquela população, dando suporte e melhor
atendimento, assegurando o direito social de acesso à saúde para todos,
torna-se indubitável a disponibilização de uma ambulância, justificando
assim a presente indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 09 de maio de 2018 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 330 / 18

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. Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos, Sr. Antônio Araújo, solicitando, com a maior
brevidade possível, a pavimentação asfáltica das ruas do Bairro
“Comunidade Shalom”, nesta capital.

A Comunidade Shalom, fica localizado na zona rural de São
Luís. Trata-se de um bairro predominantemente carente, e que desde
sua fundação padece com diversos problemas de infraestrutura,
necessitando de algumas intervenções, destacando-se a precariedade
da pavimentação viária como a principal delas.

É manifesto que, as inúmeras famílias que residem no bairro,
haja vista o crescimento populacional da localidade, sofrem com os
transtornos provocados pela a falta de pavimentação nas ruas, como
por exemplo a dificuldade de locomoção de pedestres, meios de
transporte, entre outras perturbações.

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

A pavimentação asfáltica das vias da comunidade, é
extremamente necessária, considerando que uma vez realizada, irá gerar
mais segurança, bem como oferecerá uma melhora significativa nas
condições de vida da população que residem no aludido bairro,
justificando a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 21 de maio de 2018 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 331 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, SENHOR
FLÁVIO DINO, solicitando providências no sentido de determinar, A
RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CENTRO
DE ENSINO NEWTON SERRA E DA QUADRA DE ESPORTES
COBERTA, NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM (MA),
beneficiando aproximadamente 400 (quatrocentos) alunos,
reafirmando o compromisso do Governo de Vossa Excelência, em
“alavancar um ciclo de prosperidade para todos os Maranhenses” e
virar a página da história sob o ponto de vista da cidadania.

Educação se constitui um motor para a expansão econômica e,
ao mesmo tempo, mola propulsora de desenvolvimento social e político.
Para construirmos o Maranhão do futuro, é necessário que os gestores
dos recursos públicos destinem mais verbas para serem investidos em
saber, em tecnologia, em infraestrutura nas escolas, enfim, com o intuito
de melhorar ainda mais a qualidade do ensino, da educação, do lazer e,
preparar melhor nossos jovens para que possam enfrentar o
competitivo mercado de trabalho.

O Município de Bom Jardim tem uma população estimada
em mais de 40 mil habitantes, fonte IBGE, pertence a Microrregião
do Pindaré, região promissora, detentora de uma economia pujante. O
município é merecedor de investimentos na área da educação e do
lazer, portanto, a presença do Poder Público é indispensável, sobretudo
para executar políticas voltadas na área educacional que possam dar
aos estudantes, mais conforto para um melhor aprendizado.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manuel Bequimão”, em São Luís, 21 de
maio de 2018. - JOSIMAR MARANHÃOZINHO – PR - 2º VICE-
PRESIDENTE
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 332 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, SENHOR
FLÁVIO DINO, solicitando providências no sentido de determinar, A
RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CENTRO
DE ENSINO PROFESSORA MARIA LUIZA RODRIGUES DE
SOUSA E DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA, NO
MUNICÍPIO DE BOM JARDIM (MA), beneficiando mais de 600
(seiscentos) alunos, reafirmando o compromisso do Governo de Vossa
Excelência, em “alavancar um ciclo de prosperidade para todos os
Maranhenses” e virar a página da história sob o ponto de vista da
cidadania.

Educação se constitui um motor para a expansão econômica e,
ao mesmo tempo, mola propulsora de desenvolvimento social e político.
Para construirmos o Maranhão do futuro, é necessário que os gestores
dos recursos públicos destinem mais verbas para serem investidos em
saber, em tecnologia, em infraestrutura nas escolas, enfim, com o intuito
de melhorar ainda mais a qualidade do ensino, da educação, do lazer e,
preparar melhor nossos jovens para que possam enfrentar o
competitivo mercado de trabalho.

O Município de Bom Jardim tem uma população estimada
em mais de 40 mil habitantes, fonte IBGE, pertence a Microrregião
do Pindaré, região promissora, detentora de uma economia pujante. O
município é merecedor de investimentos na área da educação e do
lazer, portanto, a presença do Poder Público é indispensável, sobretudo
para executar políticas voltadas na área educacional que possam dar
aos estudantes, mais conforto para um melhor aprendizado.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manuel Bequimão”, em São Luís, 21 de
maio de 2018. - JOSIMAR MARANHÃOZINHO – PR - 2º VICE-
PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 333 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Prefeito Municipal de São luís, Senhor Edivaldo
de Holanda Braga Junior, solicitando a recuperação, pavimentação e
drenagem da rua Mirinzal, localizada no Bairro da cidade operária,
importante via de acesso ao hospital do servidor, por onde circulam
diariamente centenas de veículos e pessoas enfermas atrás de
tratamento.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de
abril de 2018. - Rogério Cafeteira - 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 ADRIANO SARNEY - Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Expediente lido. À publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Deputado Júnior Verde, cinco minutos, sem direito a
aparte.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Mensagem bíblica. Que Deus seja louvado! Assim diz a
Palavra do Senhor: “No temor do Senhor há firme confiança e ele será
o refúgio para os seus filhos”, Provérbios 14:27. Com essa mensagem
eu quero cumprimentar a todos, de forma especial o Excelentíssimo
Senhor Presidente em Exercício. Também extensivo aos nobres
parlamentares, à imprensa, à galeria, a todos que acompanham em todo
o Estado do Maranhão. Senhor Presidente, ontem, eu havia iniciado
toda uma conjuntura definida de esforços que nós temos feito no nosso
mandato participativo, na interação com a sociedade, falando das viagens
ao interior do Estado. Falamos de Balsas, de um evento importante
que é uma vitrine do agronegócio, que é o Agrobalsas. Falamos da
nossa ida a vários municípios da região do sul, de forma especial
Riachão, Carolina. Em Carolina eu falei, inclusive, da nossa agenda
com os conselheiros tutelares daquele município buscando desenvolver
iniciativas, primeiro, de conhecimento e extensivas a projetos que
possam fortalecer os conselhos tutelares do Estado do Maranhão. Nós
tivemos várias agendas em vários municípios maranhenses, visitando,
como foi o caso de Buriticupu e outros municípios que nós estivemos
visitando ao longo realmente do nosso mandato. E vamos continuar
esse trabalho. Falei destacando uma agenda importante com o grupo
político de Brejo, Deputado Edilázio. V. Ex.ª que também é um dos
defensores de Brejo. Estamos unidos também naquela causa importante,
definindo de fato as prioridades dos municípios. E lá nessa reunião que
nós tivemos a oportunidade de participar, estava na região, fiz uma
visita de cortesia e ali definimos várias iniciativas importantes para o
fortalecimento do município. Mas eu quero destacar aqui, inclusive,
nós tivemos uma agenda na região e destacando algo fundamental, que
foi a nossa participação em várias iniciativas dos sindicatos de pesca
do Estado do Maranhão, de forma especial naquela região do Baixo
Parnaíba. Tivemos a oportunidade de participar em Duque Bacelar de
uma festa que já está sendo tradicional, a festa do pescador, do
trabalhador ali de Duque Bacelar. E eu quero parabenizar o companheiro
Vaguinho, Presidente do Sindicato, que reuniu várias lideranças
políticas, inclusive, da sua agenda positiva ali no município de Duque
Bacelar. Uma festa que foi uma oportunidade de poder dialogar com os
trabalhadores, de comemorar conquistas, mas de buscar realmente
entendimentos no sentindo de poder fortalecer ainda a luta tão
necessária para garantir direitos dos pescadores de Duque Bacelar e de
Coelho Neto. Em Coelho Neto nós tivemos a oportunidade de participar
também da festa do pescador, que foi no final de semana. Sábado e
domingo estávamos lá na região e na ocasião tivemos também a grata
felicidade de poder interagir com o presidente do sindicato lá de Coelho
Neto, que é o Bernardo, que também estava ali recebendo várias
lideranças, de forma especial o companheiro do sindicato também de
Buriti, que é o Reginaldo. Então, aqueles municípios, que são vizinhos,
estão unidos pela mesma causa do trabalhador, do pescador, garantindo
os direitos. Eu parabenizo a iniciativa desses nobres presidentes que
têm tido um grande trabalho naquela região no sentido de levar direitos.
Nós estamos solidários às causas realmente desses trabalhadores no
estado do Maranhão. É por isso que nós temos participado de reuniões,
buscado a defesa, trazemos a esta Casa várias proposições em defesa
dos nossos trabalhadores maranhenses e principalmente nessa causa
da pesca e da aquicultura. Precisamos desenvolver iniciativas que
fortaleçam de fato, dê instrumentos nas mãos desses homens e mulheres
que estão no dia a dia exercendo as suas atividades e que precisam do
apoio, precisam da extensão amiga da mão do Estado no sentido de
poder levar iniciativas, projetos que possam fortalecer as suas atividades
profissionais. Também fazendo um destaque, Senhor Presidente, eu
tive a oportunidade, ainda na região, de participar do aniversário do
Prefeito Arquimedes Bacelar, que é um grande gestor daquele município,
tem feito uma gestão humanizada até porque uma cidade é feita por
pessoas. Quando nós percorremos municípios, temos os contatos com
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os prefeitos, com os gestores, com lideranças, o norte da nossa intenção
é sempre convergir para desenvolver iniciativas que venham a beneficiar
as pessoas, e o Prefeito Arquimedes tem feito uma gestão humanizada.
Eu digo isso porque nós, em Afonso Cunha, comemoramos não só o
aniversário do prefeito, na verdade foi o almoço na sua residência
recebendo familiares e amigos, mas à noite tivemos a oportunidade de
participar também de uma grande festa em homenagem às mães. Eu até
disse e digo, falei, fiz referência nas redes sociais e vou falar também de
Lima Campos que foi também a festa do Dia das Mães, na sexta-feira,
mas eu quero destacar de forma especial, neste momento, Afonso
Cunha porque na realização do evento nós percebemos a dimensão da
humanidade que realmente é a gestão daquele prefeito, trabalhador,
abnegado, é um prefeito que tem buscado desenvolver seus municípios,
seu município de forma especial e, claro, buscando a infraestrutura
necessária, buscando melhorar a qualidade de vida do povo por meio
da saúde, da educação, da reforma das escolas, dos postos de saúde, do
hospital funcionando com médico. Aqui eu até faço já um apelo ao
governo do Estado, porque eu estive no município e, durante o evento,
eu pude perceber as cobranças, as necessidades de nós levarmos, por
exemplo, o Mais Asfalto, que já é uma cobrança antiga, já foi encaminhado
inclusive um técnico, Senhor Presidente, para que nós pudéssemos de
fato fazer a dimensão das ruas e das avenidas que vão ser pavimentadas.
Mais uma vez eu quero reiterar ao Governador Flávio Dino que já tem
esse compromisso com Afonso Cunha, o povo de Afonso Cunha está
esperando asfalto, o Mais Asfalto, nós sabemos que não é uma
condicionante do município, mas, pela sensibilidade do governo, o
Mais Asfalto está chegando a todos os municípios maranhenses e deve
também chegar, esperamos que chegue ao município de Afonso Cunha.
Comemoramos o Dia das Mães, mas dissemos a elas que a gestão
humanizada do prefeito precisa se somar à gestão humanizada de todos
nós, de nós como parlamentares, do governo como um todo, para que
nós possamos levar as ações necessárias para desenvolver o município
de Afonso Cunha. Então foi uma grande festa, distribuição de brindes,
as mães, inclusive fazendo referência aqui também que foi um evento
evangélico, levamos a Palavra de Deus, por meio do Evangelho, de
cantores gospel, de homenagens que foram feitas ali a todas as mães, o
que ainda mais tornou aquela festa algo assim... Estabelecendo um
parâmetro imprescindível realmente para fortalecer a condição da
sensibilidade humana para com aqueles que estão ali no dia a dia,
ávidos, querendo realmente melhorar suas vidas, mas que a Palavra de
Deus ali, certamente, o fez, porque foi um dos parâmetros de uma
iniciativa tão importante que foi aquela homenagem a todas as mães. E
nós sabemos que as mães são sinônimos de amor e este amor que nós
devemos enquanto parlamentares, enquanto políticos compartilhar com
a sociedade, fazendo o bem. E, ontem, nós até citamos São Francisco
de Assis fazendo referência aqui, realmente, a esse compartilhamento
do amor é a resposta para a sociedade. Então, muito obrigado e que
Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Sem inscrições para o Pequeno Expediente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Entramos na Ordem do Dia que, por ausência de
quórum, fica transferida em sua totalidade para o dia de amanhã.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Não há orador inscrito. Tempo dos Partidos. Bloco
Parlamentar Democrático, Deputado Vinícius Louro. Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão, Deputado Rafael Leitoa. Bloco Parlamentar
de Oposição. Bloco Parlamentar Independente, Max Barros. Deputado
Wellington do Curso, quantos minutos, deputado? O senhor tem direito
a sete minutos. Deputado Wellington do Curso, por sete minutos.

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 por meio da TV Assembleia,
nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado, que Deus estenda
suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão. Senhor Presidente,
eu quero iniciar o meu pronunciamento fazendo um convite: Na próxima
quinta-feira, às 14h, estaremos realizando uma audiência pública para
tratar sobre mobilidade urbana. Nós temos inclusive um projeto de lei
que já foi aprovado na CCJ, vamos pedir inclusive para que venha para
o Plenário, para aprovação dos demais pares, e que o Presidente possa
encaminhar à sanção do Governador do Estado, para que nós possamos
tratar sobre mobilidade urbana. Então, na próxima quinta-feira, às 14h,
teremos uma audiência pública com o Instituto de Cidadania
Empresarial que tem estudos e levantamentos já nessa área e é uma
audiência de suma importância não só para a capital, para região
Metropolitana, como para todo Estado do Maranhão. Então, na
próxima quinta-feira, às 14h, audiência pública para tratar sobre
mobilidade urbana. Inclusive nosso projeto de lei n.º 166, projeto 150,
que institui as diretrizes da Política Estadual de Mobilidade Urbana no
âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências. E quero
relatar também, Senhor Presidente, no último fim de semana, fizemos
uma visita à cidade histórica de Alcântara e ao visitar a cidade histórica
de Alcântara, coincidentemente, era também comemorado o Festejo do
Divino Espírito Santo, uma das maiores festas religiosas do Brasil. E a
cidade histórica de Alcântara recebe muitos turistas, muitos visitantes
não só do estado do Maranhão, não só de outros municípios do estado
do Maranhão, mas de todo o Brasil, da região Nordeste, da região
Sudeste, Centro-oeste do Estado. Então uma festa muito bonita, uma
festa com muitas cores, com muitos adereços. Uma festa que retrata a
fé nordestina, a fé do maranhense. E uma festa que poderia ser muito
mais divulgada, mas infelizmente, às vezes, conta com o apoio do
Governo do Estado ou da prefeitura simplesmente com banner e não
tem a divulgação necessária para que possa atrair a atenção de mais
pessoas. E carece, necessita de muito mais apoio, desde a divulgação,
o transporte, o translado de São Luís até a cidade de Alcântara. Apoio
para que mais pessoas possam se envolver e trabalhar na festa do
Divino Espírito Santo na cidade de Alcântara, porque é uma festa
muito bonita, uma festa que envolve toda a cidade e uma festa que com
certeza poderia ser melhor aproveitada, melhor divulgada, um festejo
melhor aproveitado, melhor divulgado em todo o estado do Maranhão.
Mas fica aqui a nossa gratidão à população de Alcântara pela forma
como fomos acolhidos, recebidos na cidade de Alcântara. E faço referência
à senhora Leodória, de 70 anos de idade, com o seu neto Flávio Lucas,
porque nós tivemos momentos muitos felizes, agradáveis junto com a
família da dona Leodória e tantas outras pessoas que nos encontravam
na rua. E demonstrações públicas de carinho, de apreço, de respeito,
de admiração e o mais importante, de confiança no nosso trabalho.
Então são demonstrações que não têm preço. É algo que nós só temos
agradecer a Deus e à população do estado do Maranhão pela forma
carinhosa como somos recebidos em todos os lugares onde nos
apresentamos, onde nós visitamos. E, por último, Senhor Presidente,
eu queria fazer uma referência aos empresários do estado do Maranhão.
Como os empresários do Maranhão têm sofrido, como os empresários
do Maranhão têm vivido dias difíceis na gestão do Governador Flávio
Dino, um Governador opressor, um Governador perseguidor. Um
Governador que aumenta imposto. Um Governador que onera a sua
população, os seus empresários. E a dor, o sofrimento dos empresários
no estado do Maranhão, do grande, do pequeno empresário do estado
do Maranhão. Semana passada, estivemos percorrendo alguns
municípios, dentre eles Santa Inês, Santa Luzia, Buriticupu, Açailândia,
Imperatriz, e a reclamação é geral. A quantidade de postos de empregos
que estão sendo fechados, a quantidade de pequenas empresas, de
pequenos comércios que estão sendo fechados por conta do arrocho,
por conta da perseguição e do aumento de imposto do Governador
Flávio Dino. Hoje eu quero dedicar este pronunciamento ao pequeno
empresário, ao pequeno comerciante do interior do Estado, de Caxias,
de Codó, de Pedreiras, de Barra do Corda, de Santa Inês, de Santa
Luzia, de Buriticupu, a todos vocês que estão se sentindo prejudicados,



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                  QUARTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2018 11
estão vendo a cada dia que passa a situação piorar e mais ainda, a
perseguição do Governador Flávio Dino. Tive contato com alguns
empresários, com alguns comerciantes que tiveram que fechar suas
portas, que receberam multas e que não tiveram condições de pagar
nem as suas multas, tiveram que fechar as suas portas. E o pior de
tudo, senhoras e senhores, quando um empresário fecha a sua porta, o
seu pequeno comércio, a sua pequena empresa, os seus trabalhadores,
os seus empregados não são absorvidos por outra empresa, porque
todos estão com dificuldade. Então fica aqui o nosso respeito, a nossa
luta em defesa dos empreendedores, dos pequenos comerciantes, dos
empresários do estado do Maranhão e a nossa luta em defesa da geração
de emprego e renda. Há a necessidade do governo do Estado do
Maranhão ter essa atenção com os pequenos empresários, com os
pequenos comerciantes. A reclamação é geral, não só na capital em
comércios, em lojas na Kennedy, no João Paulo, no São Cristóvão, mas
também no interior do estado. Um governo que tem perseguido, um
governo que tem prejudicado a classe empresarial, os comerciantes, é o
governo dos impostos, um governo que tem perseguido e que tem
aumentado os impostos. É um governo que tem tomado a moto e o
carro do cidadão de bem. Muitas vezes, quando nós temos ocupado a
tribuna desta Casa e defendido o motorista, o cidadão de bem, o
trabalhador, nós não estamos dizendo que somos contra a blitz, pelo
contrário, tem que ter a blitz, mas a blitz para apreender o carro irregular,
o carro roubado. Os leilões que ocorrem não são de carros roubados,
porque, se o carro foi roubado, ao ser apreendido, ele é devolvido para
o dono. São carros e motos que foram tomados sem dó e nem piedade
do trabalhador maranhense, do cidadão maranhense. Então nós não
somos contra a blitz, pelo contrário, tem que ter blitz, mas não para
tomar o carro e a moto do cidadão. Nós não estamos dizendo também
que o cidadão maranhense vai ser inadimplente, que ele vai ser caloteiro,
que ele não vai pagar os seus impostos, não estou dizendo isso, mas
estou dizendo a facilidade que tem que ter para que ele possa pagar.
Nós temos um projeto de lei que facilita o pagamento do IPVA, o
parcelamento em 12 vezes, para facilitar a vida do cidadão, a vida do
trabalhador. O trabalhador maranhense é honesto, homem e mulher de
bem, é um trabalhador que tem o seu bem tomado, tem o seu bem
levado pelo Governador Flávio Dino e colocado em leilão sem dó nem
piedade, mas é um homem trabalhador, uma mulher trabalhadora que
não quer ficar inadimplente, mas tem dificuldades, às vezes está
desempregado e o único bem que ele tem para trabalhar, para levar o
sustento para dentro da sua casa é o seu carro, é a sua moto. Olha a
quantidade de moto que já foi tomada de mototaxistas, de motoqueiros
em Barra do Corda, em Grajaú, é muita maldade, é muita perversidade
tomar a moto e o carro do cidadão de bem. Não estou dizendo que ele
vai ficar inadimplente, não, mas facilitar para que ele possa pagar. E o
mais importante: para tomar o bem do cidadão, para recolher o bem do
cidadão, tem que ter o devido processo legal, tem que ter o devido
processo tributário, não simplesmente parar numa blitz e tomar o bem
do cidadão, o que é inconstitucional. O Art. 150 proíbe, veda, proíbe o
Estado, proíbe a União, o Estado ou Município de tomar, de utilizar o
tributo para tomar o bem do cidadão, e não pode acontecer isso. Nós
estamos hoje fazendo este pronunciamento em defesa do trabalhador
maranhense, daquele que conquista o seu bem de forma suada, de
forma honesta, e ver a sua moto e seu carro sendo tomado pelo
Governador Flávio Dino. Que vê a sua empresa ter que fechar a porta,
o seu pequeno comércio ter que fechar a porta pelo aumento de impostos,
pelo aumento de combustível, não aguentamos mais, a população não
aguenta mais, outro aumento de combustível, a população já está
saturada, já não aguenta, já não suporta mais um aumento de
combustível, e o Governador Flávio Dino contribui para isso, o
Governador Flávio Dino, em 2017, aumentou o imposto no
combustível, na energia, na internet, na TV a cabo, é o Governador que
toma a moto e o carro do cidadão e é o Governador que aumenta os
impostos. Vou concluir, Senhor Presidente, vou concluir. O Governador
Flávio Dino é o Governador perseguidor, Governador que tem
prejudicado o cidadão maranhense. Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Bloco Parlamentar, PSD. Deputado Edilázio Júnior,
seis minutos.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Bom Dia, Senhor Presidente, caros colegas parlamentares,
imprensa, galeria. Senhor Presidente, venho destacar uma reunião ontem
que era para ser uma reunião de trabalho e até então era para ser uma
reunião pequena e tornou-se um grande ato político pró a ex-
Governadora Roseana Sarney reafirmando a sua pré-candidatura ao
Governo do Estado. Nós que temos uma convivência estreita com a
Governadora sempre soubemos que ela é pré-candidata, nunca ninguém
ouviu da boca dela dizer que havia desistido de concorrer nas eleições
de outubro deste ano, porém era o grande pesadelo do Governador
Flávio Dino e ele usando a mídia que tem a seu dispor, usando aqueles
aliados que têm seus contracheques no Palácio dos Leões, começaram
a disseminar esta fofoca que tira o sono do Governador Flávio Dino,
porque ele remete-se a 2010 e lembra da primeira taca que ele pegou da
Governadora Roseana e que vai pegar a segunda agora em 2018. E
ontem, Senhor Presidente, a Governadora Roseana reafirmou e
contagiou todos que ali estavam, lideranças das mais diversas entre
prefeitos, deputados federais, deputados estaduais, senadores de todas
as regiões do Estado do Maranhão e ali ela mostrou empolgação e
disposição para enfrentar o pleito vindouro. E nós ficamos muito
felizes, Presidente César Pires, porque temos andado Maranhão afora
em todas as regiões do Estado por onde temos ido e conversado com
nossos amigos, todos clamavam por esta declaração da ex-Governadora
Roseana, ela que já foi Governadora, por quatro mandatos e que já deu
a sua contribuição ao estado do Maranhão, que já fez muito por esse
estado. Mas o clamor popular e a falta de governo, um governo
perseguidor, que vem maltratando o povo maranhense fez com que ela
tomasse a decisão de disputar mais uma vez as eleições de outubro. E
que aqui, Deputado Marco Aurélio, até os próprios aliados do
Governador brincam com essas pesquisas, que um instituto que trabalha
só para o Palácio dos Leões divulga sempre que ele está em um momento
de dificuldades. Os próprios aliados, Deputado Wellington, tratam
como chacota essas pesquisas que são divulgadas, que todos nós
sabemos que são mentirosas e que são fajutas. E a melhor pesquisa que
nós temos é o povo. Por onde andamos, todos querendo dar um basta
a esse governo comunista que hoje está em festa, Deputado Eduardo
Braide, pela reeleição do Nicolás Maduro na Venezuela. Enquanto
todo o mundo diz que foi uma eleição fraudada, uma eleição mentirosa,
os comunistas do Brasil e os comunistas em especial do Maranhão
vibram com mais uma prova antidemocrática na América do Sul. E aqui
no Maranhão não é diferente. O Governador que trata os seus
adversários como inimigos, que persegue os seus opositores não é
muito diferente da Venezuela. E ontem o que mais ouvimos, após a
reunião, foi a ex-governadora Roseana recebendo mensagens de todo o
Maranhão. Mais de sessenta Prefeitos se solidarizando e torcendo por
ela e mandando mensagem, Deputado Josimar, e dizendo que não
puderam estar presente naquele ato da última segunda-feira por temer
perseguição, por temer a coação que o governo Flávio Dino vem tendo
com aqueles que não rezam a sua cartilha. E as urnas estão próximas de
serem testadas. E o Governador Flávio Dino mais uma vez vai saber o
que é a força desse grupo político, pois perderá novamente, assim
como também os seus candidatos a senadores, que também serão
derrotados por esse grupo em outubro. Tenho absoluta certeza que
sairá vitorioso, porque o povo quer. Ninguém aguenta mais sofrimento.
Ninguém aguenta perseguição. Um governo que chegou com um discurso
de esperança, que chegou com discurso de mudança hoje é tido como a
grande decepção por aqueles que ali votaram. E o grande testemunho
foi dado pelo prefeito lá de São Pedro dos Crentes, o médico Dr.
Laésio, que disse em alto e bom som que nunca havia votado nesse
grupo político, que nunca havia votado no grupo Sarney, mas de agora
em diante não tem como não votar, pois seu povo é perseguido por
esse governo que aí está. E é isso que nós ouvimos, Deputado César
Pires, Maranhão afora. Nós que percorremos a região Tocantina, onde
é a região mais hostil a esse grupo político, o que nós ouvimos foi isso,
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que nunca votaram na oligarquia, mas que agora não votam mais na
ditadura. Xô, Flavio Dino! Obrigado Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Deputado Marco Aurélio pela liderança do partido,
cinco minutos sem direitos apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados,
senhoras deputadas, ouvi atentamente o deputado que me antecedeu
com uma empolgação que parece que nem existe na verdade, eu digo
isto porque eu assisti atentamente ao vídeo do pronunciamento da ex-
governadora lançando a sua pré-candidatura que acho até que tardia,
porque lembro que, na eleição passada, quando definiram quem seria o
candidato, o Governador Flávio Dino já tinha consolidado a sua eleição.
Com os diálogos pelo Maranhão, dialogou em todas as regiões do
estado com a população, com as lideranças e, quando pensaram que
iam começar, o Governador Flávio Dino já tinha era terminado. Muito
antes de começar a campanha, já estava consolidada a liderança e a
eleição de Flávio Dino. E o que a gente pode presenciar pelas redes
sociais foi o lançamento de uma pré-candidatura em um palanque muito
desfalcado porque são aliados históricos que estiveram lá, mas que
hoje não estão. Eu cito, por exemplo, o Gastão Vieira, que era o candidato
a senador e que já não está lá. Eu cito o Deputado Cléber Verde que já
não esta lá. Eu cito o prefeito de São José de Ribamar, Luís Fernando,
que também não está mais lá. Eu cito o Deputado federal André Fufuca
que também não está lá. Eu cito o Deputado federal Pedro Fernandes
que também já não está lá. De Imperatriz, o ex-prefeito Ildon Marques,
também não está mais lá. Eu cito partidos que historicamente estiveram
lá e que hoje não estão mais porque acreditam na força do trabalho do
Governador Flávio Dino, na liderança política. O DEM, que sempre
esteve lá, hoje já não está mais. O PRB, o PTB, o PR não estão mais lá.
Tantos partidos, tantas lideranças que já não estão mais lá. De repente
querem encontrar uma inspiração, reinventar e numa atitude pessoal
dizer que vão para cima. O povo não quer mais esse projeto, já foi
testado nas urnas, porque alguém que teve quatro mandatos de
governadora e não conseguiu fazer em tempos muito melhores, em
condições muito melhores não conseguiu. O que justifica, em condições
infinitamente melhores nacionais, de repente não construir nenhuma
escola de tempo integral? Em condições muito melhores, de repente
não conseguir construir nenhuma escola de ensino técnico na rede
estadual? De repente não fazer um programa que venha melhorar a
rede estadual?

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Deputado
Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Eu estou no Tempo da Liderança, deputado, senão, concederia o
aparte a V. Ex.ª, mas a gente continua o debate logo em seguida. Então,
de repente, nunca conseguiu. Qual foi o legado de Roseana Sarney na
segurança? Cabeças rolando na penitenciária, cabeças rolando, o caos,
ônibus sendo incendiados, a falta de controle, este foi o legado. E, de
repente, voltar e falar: Eu vou para cima. Para fazer o quê? Para ter
mais do mesmo? É este o legado? Eu vou para cima, de repente, para
não construir mais nenhuma escola? Para não reformar escola? Para
não construir nenhuma escola em tempo integral? Eu fico procurando
entender o motivo dessa inspiração que buscam ter, mas não consigo
entender, será que pensam que vão despertar o povo, com que cara
irão para as ruas? Com que cara? Como vai para as ruas? Solicito que
incorpore o Tempo da Liderança do Bloco Unidos pelo Maranhão,
Presidente. Com que cara vai para as ruas para convencer o povo?
Espera aí, eu nunca consegui melhorar o IDH do Maranhão, os
indicadores sociais estavam lá embaixo nas quatro gestões, mas agora
eu vou fazer diferente. Não cola, o povo não é besta, é um discurso
vazio. E se, de repente, essas pesquisas que falam, que dizem que
Flávio Dino não está à frente, aí, de repente, falam: “Não, Flávio não
está à frente, por isso que nós entendemos que vamos ser candidatos”.

Por que não entraram antes? Tentaram de todas as formas, com a força
da mídia tentar tratorar Flávio Dino, tentaram de todas as formas
destruir a sua reputação, o Governo de Flávio Dino, mas não conseguem,
enquanto vão pensar em começar, Flávio Dino está todos os dias
inaugurando obras em todas as regiões do Estado, está fazendo um
trabalho político sério, está agregando lideranças e vai ser reeleito em
primeiro turno. E uma coisa nos alegra: É a definição da adversária, nos
alegra porque vai ser muito fácil comparar - vai ser muito fácil comparar.
Espera aí, quantas escolas vocês construíram, quantas escolas Flávio
Dino construiu? Espera aí, quantas escolas em tempo integral vocês
construíram, quantas Flávio Dino construiu? Quantas viaturas vocês
colocaram nas ruas, quantas Flávio Dino colocou? É um comparativo
que vai ser muito fácil e vi ser muito óbvio para as pessoas entenderem,
é um trabalho muito sério que o Governador Flávio Dino está fazendo.
E aí eu remonto 2010 quando apenas 0,08% impediu Flávio Dino de ir
para o segundo turno com a então Governadora, Roseana Sarney. E eu
tenho certeza de que vai ser muito interessante essa disputa com ela
porque a população quer dar essa resposta a ela - a ela, a população vai
dar essa resposta a ela. São perfis extremamente diferentes. E se, de
repente, o deputado que vem aqui fala no comunismo como algo ruim,
V. Ex.ª não tem a ideia da resposta do que o povo do Maranhão tem
contra o sarneysismo. Vai ser o comunismo contra o sarneysismo, vai
ser um perfil muito claro para que o povo possa decidir essa dicotomia.
É um comparativo, é algo muito simples. E, neste sentido, nós temos
confiança na liderança de Flávio Dino, na capacidade do trabalho de
Flávio Dino. E outro perfil que observei no discurso da ex-Governadora
foi ali a insegurança. Toda hora tendo que estar lendo um papel que
parece que era um orientação de marqueteiros a partir de alguma pesquisa
qualitativa para querer desgastar o Governador, mas não tinha nada a
dizer de suas ideias. Porque uma pessoa que governa o estado 15 anos
chega e fala tudo que fez e sempre vai ter um legado que as pessoas vão
abraçar essa ideia. Mas não foi o caso. E se de repente imaginam que
vão querer levar essa ideia e o povo vai se encantar , eu quero ver sair
às ruas, eu quero ver sair às ruas. Num ambiente fechado com seus
aliados é muito fácil. Agora, quando sair às ruas, vai ser tão duro ouvir
do povo o repúdio ao trabalho que fizeram. Vai ser tão duro ouvir do
povo a rejeição, porque uma pré-candidata que tem a rejeição maior do
que a intenção de votos, quer dizer que vai ouvir muita coisa do povo,
muito desabafo do povo quando for às ruas. E ao prefeito que o
deputado falou, que fez ali um desafio ao Governador, seria interessante
se ele fizesse um desafio de, de repente, deixar o seu mandato se Flávio
Dino for reeleito no primeiro turno. Acho que seria interessante. Será
um desafio muito interessante, porque é isso que o povo do Maranhão
vai dar de resposta: a vitória do Governador Flávio Dino em primeiro
turno. A vitória do trabalho, a vitória de uma articulação séria, de uma
articulação política séria, a vitória do bem, a vitória do trabalho que
precisa continuar. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Deputado Eduardo Braide pela liderança do bloco.
Ausente.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Inscrito o Deputado Edilázio Júnior.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, volto aqui à tribuna apenas... Deputado
Marco Aurélio cita ontem sarneysistas que hoje são dinistas, comunistas.
E ele vem à tribuna falar de passado. Falar de fracasso. Falar do governo,
da ex-governadora Roseana, que em quatro mandatos pouco fez pela
educação. E aqui se vangloria porque tem Gastão Vieira e Pedro
Fernandes hoje ao seu lado, ambos ex-secretários de educação da
Governadora Roseana. E o Governador Flávio Dino quer essas peças
do passado que fracassaram no governo ao seu lado? V.Exa. vem falar
das perdas deste grupo político, e eu pergunto a V.Exa., o seu candidato
a senador, que V.Exa. votou, também já deu um chega para lá no seu
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governador e hoje é seu opositor, Roberto Rocha. Vocês perderam o
Deputado Federal José Reinaldo Tavares que criou o governador e
pouco teve gratidão. Vocês perderam o Waldir Maranhão que fez aquela
patacoada a mando desse governador que não reconheceu e também
deu as costas para ele. Vocês perderam aqui o Eduardo Braide, nosso
colega, foi a grande surpresa das eleições municipais. Perderam Ribamar
Alves em Santa Inês. Perderam Wellington do Curso. Perderam o
Madeira, na sua cidade, que era o grande ícone que Flávio Dino andava
de mão dada. O legado que o Governador Flávio Dino vai deixar,
Deputado Marco Aurélio, é um legado primeiro de ingratidão, segundo
é um legado de perseguição. Aí eu desafio V. Ex.ª, sei que V. Ex.ª vai
voltar à tribuna e eu vou desafiá-lo com um único questionamento:
diga uma única obra, não quero duas, eu quero que meus colegas me
ouçam, eu não estou pedindo duas, eu estou pedindo uma única obra
começada e terminada pelo Governador Flávio Dino, que seja
estruturante para o estado do Maranhão, uma única obra que ele possa
andar agora nessas eleições batendo no peito e dizendo: lancei a pedra
fundamental e estou inaugurando. Não tem. Os hospitais que ele
inaugurou só trocou a placa e colocou a dele, já estava tudo lá. As
estradas que estão sendo feitas são com o empréstimo do BNDES que
nós votamos para aprovar e que o seu partido votou contra. O seu
partido entrou na Justiça para que esse empréstimo não saísse. O seu
governador está sendo marcado por escândalos. O seu governador está
desesperado com uma conduta como vem fazendo com a Polícia Militar
e com esses capelães. O seu governador é a grande decepção do estado
do Maranhão. O seu governador foi eleito com uma grande esperança,
foi eleito com o discurso de mudança e aqui, Deputado Marco Aurélio,
se nós fizéssemos, entre os 42 deputados, uma votação secreta, pegar
uma urna, cada um pegar seu papelzinho e colocar: você é feliz como o
Governador Flávio Dino lhe trata? Para saber como ele trata a classe
política? Se você fizer entre os 217 prefeitos do nosso estado: você é
feliz como o Governador Flávio Dino lhe trata? Faça uma eleição
secreta, não vai ter 10% dizendo que é satisfeito com esse governador.
A satisfação é para esses comunistas, uma pequena panelinha. Ele
dizia que nem morar no Palácio dos Leões ia, mas hoje está lá fazendo
festa. Essa pequena panelinha que tem as benesses do Palácio dos
Leões, que anda com uma bandeira vermelha exaltando o Maduro, essa
pequena panelinha que é beneficiada. O governador trata mal a classe
política. O governador trata mal os empresários. O governador trata
mal o mais humilde. O governador governa com ódio. Ninguém,
Deputado Sousa Neto, vai para algum lugar com ódio no coração, com
rancor, com mágoa, todos nós devemos sair de casa dando um bom dia,
feliz, tendo felicidade em seu peito, o governador sai com vontade de
perseguir, com vontade de acabar, de aniquilar aqueles que não rezam
a sua cartilha, aqueles que não comungam no comunismo e, digo mais,
uma base frágil, a base, V. Exa. vai ver e vai ter a oportunidade de ver o
2º turno e vai ver muitos desses que V. Exa. citou aqui debandando,
voltando para o berço de onde saiu. Hoje essa base do Governador
Flávio Dino que aí está é uma base que está lá por conta da coação, é
uma base que está lá por conta do medo e da perseguição, são poucos,
Deputado Marco Aurélio, são poucos e dentre os poucos está V. Exa.
que levanta a bandeira do PCdoB com orgulho, que fala de boca cheia,
porque a grande maioria desses neocomunistas que aqui estão não
sabem nem o que é isso e ainda ontem tinham raiva e queriam ter
distância desse partido. Mas hoje tem o Palácio dos Leões, tem
helicóptero para andar, tem jato para passear. Aqui comunista mora na
Península e toma whisky 12 anos. Então é um governo que atrai, mas
que atrai muito mais pela perseguição e pela coação, Deputado Marco
Aurélio, e V. Exa. é sabedor disso. Aqui basta conversar com os colegas
aqui e saber como o governador trata a classe política, o governador
que não tem diálogo, que não dialoga com a sociedade civil, com
sindicatos, que não tem equilíbrio emocional, que reage, que bate boca,
que, ao invés de estar fazendo o melhor para o povo, está em Twitter
batendo boca, esculhambando, e lembrando da Governadora Roseana,
tanto é que trouxe ela de volta aí. E uma coisa eu tenho convicção: O
Maranhão vai dar um basta a esse Governador e a esse Governo
perseguidor. Governo que acabou com a EXPOEMA, viu que foi ruim,
voltou atrás, que depois que acabou de licenciar, que teve toda essa

pesquisa qualitativa, que viu o quanto era ruim o que estava sendo
feito com o pequeno trabalhador prendendo as suas motos voltou
atrás, mas é um governo que não tem humildade para reconhecer quando
erra. E ninguém é perfeito, Deputado Marco Aurélio, todos nós somos
passíveis de erro, eu, V. Ex.ª, e não é feio reconhecer quando erra. Feio
é o Governador tratar aqueles que não rezam a sua cartilha como
inimigos, de querer ver o pior naquela pessoa, todos nós somos seres
humanos e não sabemos o dia de amanhã. Então, Governador, tenha
paz em seu coração e tenha, transmita essa paz a quem lhe cerca,
porque V. Ex.ª só transmite o ódio. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Presidente, eu volto aqui à tribuna, ouvi
atentamente o Deputado Edilázio e não poderia deixar de mencionar,
voltar aqui alguns tópicos que o Deputado destacou. Primeiro, que
essas lideranças que V. Ex.ª coloca que estiveram historicamente do
lado de lá com V. Exas. e hoje estão conosco, vários deputados estaduais,
vários deputados federais e seus partidos, eles veem somar. Porque o
Governo é um governo de coalizão, não é um governo que só faz num
campo de esquerda. É um governo de coalizão. E eles ajudam bastante
nessa coalizão e ajudam demais também nesta construção para
vencermos o grupo Sarney no primeiro turno. Dizer da importância do
PR, da importância do DEM, da importância do PTB, da importância
do PRB, da importância do PP, da importância do PROS. São partidos
que veem somar e que de repente a fala de V. Exas. é no sentido de uma
perda tão grande que tiveram, um desfalque que tiveram em perdê-los
e não conseguiram segurá-los. E de repente se a articulação fosse em
função de tratativas, de relacionamento a Assembleia e Governo do
Estado, poderia muito bem ter sido até o prazo da janela partidária. E
nesse momento essas lideranças poderiam ter mudado de partido, para
seguirem V. Exas., mas não fizeram. Quiseram vir com Flávio Dino.
Acreditam neste trabalho e também na inevitabilidade da vitória agora
no primeiro turno. V. Ex.ª falou do Senador Roberto Rocha, não nos
faz falta, não nos faz falta. Se arrependimento matasse, há quanto
tempo muita gente já teria morrido. Não nos faz falta. Vá. Vá. É
importante que vá. É importante que teste a sua densidade eleitoral
nessas eleições para o Governo do Estado. É muito importante, porque
ele sempre disse ter uma força politica eleitoral, e agora nós vamos
verificar se ele tem essa força. É muito importante. V. Ex.ª falou de
algumas lideranças que perdemos, colocando o Governador Flávio Dino
como uma cria de Zé Reinaldo. Ninguém faz um líder. O líder já nasce
líder. E o ex-governador Zé Reinaldo fez uma escolha que respeitamos.
Entendo e acho pessoalmente, e eu votei para Deputado Federal em Zé
Reinaldo, entendo eu que foi precipitada, poderia ter dado outro
desfecho, mas ele se antecipou e tomou uma decisão. Respeito, é uma
posição minha. Respeito. Entendemos que poderia ter sido diferente,
mas dizer de tantas obras estruturantes que o Governado Flávio Dino
fez e faz todos os dias. Ainda ontem estivemos em Buritirana com o
Programa Mais Asfalto, pergunte para cada cidade que recebeu o
Programa Mais Asfalto. E dentro de poucos meses não vai existir
nenhuma cidade do Maranhão que não tenha recebido o Programa
Mais Asfalto. Pergunte para o Prefeito Vagtônio Brandão, que foi
aliado de vocês, se não é importante o Mais Asfalto. Pergunte para o
Prefeito de Estreito, Cicin, que foi um dos principais aliados de vocês
na região Tocantina, e que não é mais, se o programa Mais Asfalto não
é importante. Pergunte para o Prefeito de Ribamar Fiquene que votou
em V. Ex.ª se as ações do governo não são importantes lá na cidade
dele. Para quem está no interior do estado, o mais interessante não é
chegar e fazer uma mega avenida em São Luís. Para quem está no
interior do estado, o mais importante é o que muda a vida deles.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Deputado
Marco Aurélio, se possível...

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputado Edilázio, eu não interrompi V. Ex.ª e eu vou ter que cumprir
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o meu tempo que já está quase encerrando. Eu peço a compreensão de
V. Ex.ª. Pergunte para as pessoas de Estreito se é mais interessante
uma obra mega milionária de uma avenida aqui em São Luís ou se o
asfalto lá na porta deles, para tirar da lama, para tirar da poeira? Pergunte
para as pessoas se as estradas que o Governador Flávio Dino fez e faz
e tem feito interligando regiões do Estado. Agora mesmo, dentro de
poucos dias, um dos principais sonhos da região Tocantina, a estrada
entre Sítio Novo e Amarante, que já foi licitada e já vai começar a obra.
Verifique o que é mais importante quando se fala de um hospital, que
V. Ex.ª colocou, o que é mais importante? Construir um prédio de um
hospital ou garantir o funcionamento desse hospital? Garantir o
funcionamento de um hospital macrorregional, a exemplo do de
Imperatriz, seis meses apenas de funcionamento, é o valor que se
gastou para construir o prédio. E o Governador Flávio Dino finalizou,
abriu e garante o funcionamento dos hospitais macrorregionais, dos
hospitais a exemplo do Hospital de Balsas, o regional, do Hospital de
Traumatologia e Ortopedia em São Luís, que permitiu que se saísse de
um quadro de apenas 30 cirurgias por mês que o Hospital Geral fazia
para agora 300 cirurgias por mês no HTO aqui em São Luís. Olha que
diferença na garantia do atendimento da saúde, mas colocam todas as
horas iniciativas para querer desqualificar o trabalho do Governador
Flávio Dino. Eu cito, por exemplo, uma situação que vocês bateram
demais no Governador Flávio Dino, quando um ex-funcionário da
Odebrecht fez uma delação dizendo que Flávio Dino tinha sido
beneficiado para dar um direcionamento a uma medida provisória da
qual ele era relator. Foi uma denúncia tão fraca que, em poucos meses,
a Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento e acabou em
si mesmo. Agora inventaram essa questão dos capelães como se o
Governador Flávio Dino tivesse criado a Capelania, faz tempo que
existe a Capelania, elas são necessárias, nós criamos há pouco tempo
aqui na assembleia. Votamos e não teve nenhum voto contra a Capelania
no sistema prisional. Nós criamos, todos nós votamos, ninguém se
manifestou contrário, foi criada. Me diga se não é interessante, quem já
faz um trabalho de aconselhamento espiritual aos detentos, já faz de
forma voluntária, a exemplo da Pastoral Carcerária, a exemplo de
pastores que já faziam esse trabalho, mas, de forma voluntária, não
tinha necessariamente uma sequência e, de repente, institucionalizar
em Lei e nós que votamos e, de repente, tentam tirar o foco de uma
situação. A bem da verdade, a pré-candidatura anunciada da ex-
governadora com a insegurança que ela demonstrou parece até que a
intenção é apenas de fortalecer a chapa de deputados e também trazer
mais competitiva a chapa de Senado. A eleição para Governo do Estado
ela será plebiscitária, é a hora que Vossa Excelência coloca sempre do
comunismo. Pois vamos ver, vamos ver, entre o comunismo e o
sarneysismo quem é que o povo vai aprovar. Eu tenho confiança na
força do trabalho, no Governador Flávio Dino.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Deputado
Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputado Bira, eu já vou ter que encerrar, assim como eu não concedi
o aparte ao Deputado Edilázio, eu peço a compreensão também a
Vossa Excelência, eu já vou ter que encerrar.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– E a força desse trabalho em todas as regiões do Estado, da
popularidade. Vossa Excelência falou que o Governador Flávio Dino é
um homem que anda triste, precisa ir numa inauguração de uma obra, a
alegria do Governador Flávio Dino, o sorriso sendo abraçado pelas
crianças, pelas mães, pelos pais. A alegria dele está lá. Vossa Excelência
diz que Flávio Dino foi um homem muito mau. Pode ter até razão,
Flávio Dino foi muito mau com o grupo Sarney. Flávio Dino foi muito
mau com os sarneysistas, porque ele está verdadeiramente tirando
esse grupo do poder. E esta eleição, de vez, irá consolidar o afastamento
desse grupo do poder. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (questão de
ordem) - Deputado Marco Aurélio, só para esclarecer? O Deputado
Marco Aurélio passou pelos 10 minutos e não respondeu uma obra
estruturante que o governador começou e terminou, só falou no Mais
Asfalto. Então não tem uma obra, Deputado Marcos. V. Ex.ª deveria
ter sido ali humilde em dizer: - Deputado Edilázio, eu tenho que
reconhecer que não tem uma obra.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Deputado Max Barros, no Expediente Final, por 10
minutos com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados,
jornalistas, aqueles que nos assistem pela internet e pela TV Assembleia
e galeria. Eu quero saudar o lançamento da candidatura da ex-governadora
Roseana Sarney para as próximas eleições. Eu acho que é um fato
importante na política maranhense e é um fato louvável e saudável.
Quanto mais opções o povo do Maranhão e o eleitorado maranhense
tiver para decidir o seu voto e para decidir sobre seu destino político
nos próximos quatro anos é salutar. E a governadora tem experiência
política já foi governadora, lidera um grupo político que tem
representatividade no Maranhão. Eu acho muito importante a
confirmação da candidatura dela para o próximo pleito, para que aí o
eleitorado democraticamente tenha opções de decidir qual o futuro que
quer para o Maranhão. E eu vi aqui o debate travado democraticamente
entre o Deputado Marco Aurélio, que é uma grata surpresa aqui no seu
primeiro mandato na Assembleia, sempre defendendo os seus
argumentos com convicção. Isso é muito bom. E o Deputado Edilázio
também, que também é uma grande revelação nesta Casa. E eu quero
dizer que quanto o quadro político, a quantidade de partidos que hoje
estão com o Governador Flávio Dino, e citem números são mais de
doze partidos, o que eu destaco, Deputado Marco Aurélio, é que a
maioria deles não está com o Governador Flávio Dino. A maioria deles,
com algumas exceções, são com o governo. Se a ex-governadora Roseana
Sarney for governadora, eles estarão com a governadora Roseana Sarney.
Infelizmente essa é a dinâmica da política. Alguns o fazem
fisiologicamente vendo só seus interesses pessoais, outros compadre
de batismo entendem que para contemplar sua base política precisam
conseguir benefício do Governo. Eu aqui já tenho muitos anos de Casa.
Não estou aqui para julgar ninguém, mas 80%, 90% dos partidos que
hoje apoiam o Governador Flávio Dino apoiam o Governo. Se amanhã
for Roseana, eles vão apoiar Roseana do mesmo jeito. Agora, onde eu
acho que está o equívoco é que o PCdoB é um partido ideológico, é um
partido de esquerda que tem um posicionamento ideológico, claro.
Agora unir com a extrema direita é realmente... E têm vários partidos
que são do campo da extrema direita que fazem parte desse largo arco
de aliança. Então não é orgânico. Claramente há um viés fisiológico
nesse grupamento político. O PCdoB é um partido de esquerda e
grande parte da base é de extrema direita. Não é nem de direita; é de
extrema direita. Então quanto a essa larga maioria partidária é porque
a maioria partidária é governo; não é Flávio Dino, não é o Governo
Flávio Dino. E há realmente uma distorção entre o partido de esquerda-
ideológico se coligar e governar com a extrema direita. É uma contradição,
aí eu vejo realmente uma contradição.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Permita-
me, deputado?

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Concedo o aparte
ao Deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (aparte) –
Deputado Max, V. Exa. como sempre brilhante. Eu ia falar justamente
isso ao Deputado Marco Aurélio, se assim tivesse me concedido o
aparte. Esses partidos que ele tanto vangloria aqui e que estão na base
do Governador Flávio Dino, de extrema direita como V. Exa. citou
agora há pouco, são os partidos que o Governador ia para o Twitter,
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para a televisão chamar de golpistas. Em nível nacional, em Brasília,
são golpistas. Não, aqui no Maranhão, são bons, são ótimos. Então a
contradição faz parte do governo Flávio Dino e, quando ele cita isso,
como V. Ex.ª bem citou, vários desses partidos aqui no Maranhão não
são Flávio Dino, são governo. Para citar um exemplo, hoje o Governador
Flávio Dino deve ter 200 prefeitos. O Lobão Filho tinha 200. Tinha
uns 200 prefeitos apoiando seu governo. Hoje o governador tem isso e
ainda assim ganhou no primeiro turno. Então, não vão para o salto alto
achar, Deputado Marco Aurélio, porque está com meia dúzia de partidos
por interesse por secretarias, por cargos, por benesses, achar que isso
vai dar a eleição para o Governador Flávio Dino porque vocês vão ter
uma grande decepção, porque o povo está contra ele. Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Eu agradeço ao
Deputado Edilázio. Outra colocação, aí eu concordo com o Deputado
Marco Aurélio na minha convicção pessoal, que hoje a política se faz
no nível muito rasteiro e vale talvez mais a crítica e até a agressão do
que a proposta, do que a conduta. Infelizmente essa é a política que
temos no Maranhão e temos no Brasil, a política pejorativa, da
descaracterização, desconstituição do adversário, que vale mais do que
a da proposta, infelizmente. Quando V. Ex.ª cita o caso da Odebrecht
em relação ao Governador Flávio Dino, minha convicção pessoal é de
que não tem procedimento, essa é a minha convicção, porque eu separo
o lado pessoal do lado político, eu conheço o lado pessoal do Flávio
Dino, eu acho que não tem procedência, na minha convicção. Agora
quantas ações foram movidas contra a Governadora Roseana Sarney
sem nenhuma procedência? Houve uma investigação na Secretaria de
Saúde, a governadora não é a ordenadora de despesa, não contrata, não
paga, não faz nada, se arma um processo e denuncia a governadora num
processo da Secretaria de Saúde. Há dinheiro da conta da saúde na
conta da governadora? Há algum depoimento, alguma delação, alguém
disse que deu dinheiro para a governadora? Como é que se envolve a
governadora, a ex-governadora num processo desses? Esse é o lado
lamentável da política que infelizmente funciona dos dois lados, o que
eu lamento muito. Eu gostaria que a política no Maranhão fosse mais
elevada, em cima de propostas, mas infelizmente não é assim dos dois
lados. Geralmente quem usa mais desse expediente é quem está no
governo, infelizmente. Quero dizer, deputado, realmente em relação a
obras estruturantes, é que não há. V. Ex.ª citou o asfalto. O asfalto em
rua é o cotidiano, não é obra estruturante, é uma obra local. É importante
para o município? É bom para o município, somos favoráveis às obras
do asfaltamento dos municípios, mas é uma obra local. Obra estruturante
é que abrange uma região, abrange o estado todo, e infelizmente não há,
de fato não há. Duas obras que eu considero estruturantes: a Ponte do
Pericumã, que realmente foi iniciada pelo Governador Flávio Dino,
tem quatro anos e não está nem na metade da ponte. Essa é uma obra
estruturante para a Baixada maranhense, eu reconheço, mas cadê a
ponte? Outra obra estruturante para a Ilha de São Luís, para a mobilidade
urbana, embora discorde, eu sou a favor do corredor metropolitano,
mas mudaram, já tinha o recurso garantido, mudaram para fazer um
sistema binário, Litorânea/Holandeses, pediram um empréstimo para
continuar para ampliar a Litorânea, nem começaram. Cadê a ampliação
da Litorânea? Cadê o binário? Essas são obras estruturantes. E não
tem. Eu acho que há uma inexperiência administrativa no governo, é
bom renovar, eu acho excelente, mas tem que renovar mesclando, tem
que ter gente que tenha experiência, que conheça obras no mundo todo,
no Brasil, e que traga para o Maranhão. Estruturante é a BR-402 que
integrou o polo turístico de Barreirinhas e Humberto de Campos,
gerando realmente turismo naquela região. Estruturante é a BR-230 e a
MA-06 de Balsas a Tasso Fragoso e Alto Parnaíba, porque consolidou
o grande polo agrícola da região de Balsas, essa é uma obra estruturante.
A BR-226 que ligou a Região Tocantina até o Centro do Maranhão, até
Presidente Dutra, essa é uma obra estruturante. Na ilha de São Luís,
falou de uma avenida, realmente a Avenida Expressa, eu percorri ela
agora, você vai daqui da Carlos Cunha até a Daniel de La Touche em
três minutos, cinco minutos, e a quantidade de carros que fluem por lá,
a importância que ela tem, imagina se não tivesse a Via Expressa agora
como seria a Jerônimo de Albuquerque nesse trecho com dois viadutos
, isso é uma obra estruturante . A Ferreira Gullar, a duplicação da BR-

135, a Lagoa da Jansen, a ligação com o Araçagi, do Olho D’agua até o
Araçagi é obra estruturante e não tem. Então, eu acho, Deputado Marco
Aurélio, que essa colocação da Governadora Roseana, que teve seus
equívocos, que tem que corrigir seus erros, é importante para se tentar
fazer um debate de alto nível com a população do Maranhão, se possível
sem baixaria, comparando, sim, sem dúvida, o que foi feito no Governo
anterior e o que foi feito no atual Governo, dando opções para o
eleitorado. Para concluir, Senhor Presidente, a questão da segurança
que foi tão alardeada, que melhorou os índices; não é o que a gente
sente na rua. É assalto, é crime de encomenda, é sequestro, é assalto a
ônibus, é assassinato, é isso que a gente vê, mas tem esses números e
eu fui verificar. Os números da segurança aumentaram as mortes
violentas no Maranhão em 16%. Está lá no mesmo site que vocês usam
para elogiar o Governo Flávio Dino, no G1, no monitor da violência,
os números de mortes violentas só fizeram aumentar em 16%
comparando os três anos do atual governo com os três anos do governo
anterior. Esse mote também ficou sem sentido, talvez se a gente
esmiuçar os números a gente chegue a outra conclusão. O que eu quero
dizer é que é importante para o amanhã a gente ter opções e fazer um
debate de alto nível, para que a população do Maranhão tenha, veja as
contradições de ambos os lados, veja o que realizou, quem tem proposta
e eu vou fazer aqui uma crítica do atual Governo. Eu acho que os
grandes equívocos, é que você quando governa tem que governar com
amor, para construir, para realizar sonhos, pensando no futuro, para
projetar o futuro. Essa que é a missão do grande líder, não pode se
governar só pensando no passado, até porque o povo que elegeu o
atual governo, elegeu para fazer um governo diferente, com novas
propostas, apresentando realizações e não para ficar pensando no
passado o tempo todo. Não é isso que o povo quer, o povo realmente
vai avaliar o que cada um fez, mas, acima de tudo, o povo quer propostas
para o futuro, quer esperança e dias melhores. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Deputado Bira do Pindaré, depois Deputado
Wellington do Curso e não haverá mais inscrições.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa e
galeria, servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, quero entrar
também neste debate, porque ontem aconteceu esse fato confirmando
a pré-candidatura da ex-Governadora Roseana Sarney ao cargo de
Governadora do Estado. Ela que já foi quatro vezes governadora, três
vezes eleita e uma vez o mandato que ela tomou do Jackson Lago por
meio de um golpe judiciário, mas esteve quatro vezes no comando do
Governo do Estado. E eu considero, Deputado Marco Aurélio,
realmente importante que ela seja candidata. Não tem candidatura melhor
para enfrentar nesse momento do que a dela, para que a gente possa
realmente fazer essa comparação do que era o Governo na sua gestão,
nos seus quatro mandatos. Não foram quatro anos; foram quatro
mandatos. E os três anos e meio do Governador Flávio Dino, em todas
as áreas, nós vamos ter a oportunidade de comparar em todas as áreas:
educação, segurança, saúde, infraestrutura, etc., tudo. E eu achei curioso
ontem ouvindo, pelas redes sociais, o pronunciamento da governadora
que foi até para Mirante, porque a Mirante não mostrou os diálogos
pelo Maranhão, não mostrou. Mas ontem estava lá exibindo o discurso
da Governadora Roseana. Esse é o jornalismo da Mirante que nós
vamos ter que enfrentar também, o império midiático. E assim
aconteceu, fizeram matéria e nem citaram que o Governador também é
pré-candidato. Só falaram dos outros, dela e do laranjal. De maneira
que nós vamos ter que enfrentar também o império midiático, sabemos
disso. Mas foi curioso ouvir da Governadora dizer que o Maranhão era
orgulho nacional no seu governo. Orgulho nacional? Cabeças decepadas
em Pedrinhas? Será que alguém esqueceu disso? Da crise do sistema de
segurança do Estado? Do pânico em São Luís do Maranhão? De ônibus
queimados? De pessoas morrendo e pessoas inocentes sendo mortas
aqui na cidade? Será que alguém esqueceu disso? Esse é o orgulho
nacional? Orgulho nacional? O caviar? O champanhe? O uísque escocês?
A lagosta, que faziam parte das farras no Palácio dos Leões? Isso é
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orgulho nacional? Orgulho nacional o Maranhão com os piores
indicadores sociais do Brasil depois de 50 anos de oligarquia? Os
piores indicadores em todos os itens que a gente possa imaginar, na
educação, na saúde. Em tudo o Maranhão nas últimas colocações. Isso
depois de 50 anos de mandonismo no Estado do Maranhão, controlando
tudo, todas as instituições, o poder econômico, etc. E o resultado é
esse. E aí vem me falar de orgulho nacional? É a vergonha nacional. O
Brasil inteiro torce pelo Flávio Dino. Porque é uma vergonha para o
Brasil o que essa oligarquia faz no Estado do Maranhão e faz também
no país envolvido em tudo o que é escândalo de corrupção. Ou vocês
esqueceram que a Lava Jato começou em São Luís? Já esqueceram
disso? Que começou bem aqui no Hotel Luzeiros? Que prenderam
Youssef bem aqui, no Hotel Luzeiros, carregando mala de dinheiro
para secretário do governo da Governadora Roseana? Esqueceram isso?
O estranho é que a Justiça não consegue ter o mesmo olhar, porque
tem muita gente presa, é verdade, mas aqueles que iniciaram a Lava
Jato, onde foi flagrado o Youssef entregando mala de dinheiro, estes
estão sãos e salvos. Aí é algo para se explicar. Eu acho que só a história
é que vai explicar isso. Como é que pode? Mas a Lava Jato começou
aqui, no Hotel Luzeiros, e a gente estava aqui na legislatura e esse
debate está registrado nos Anais desta Casa de tudo o que aconteceu
em relação ao estado do Maranhão e o dinheiro era para o secretário do
governo da Roseana Sarney por mando e determinação da Governadora
Roseana Sarney. Então esse é o orgulho nacional? É essa a esperança
que ela quer passar para a população? Ela vai ter que inventar outro
discurso, porque esse não serve. Esse não cola. Esse já deu há muito
tempo. Portanto, nós vamos ter que realmente fazer um grande debate,
acho que vai ser muito bom para o estado do Maranhão, para a história,
porque nós vamos enterrar de uma vez por todas esta oligarquia. Não
tem nome melhor para representar do que aquela que governou o estado
quatro vezes, deixando-o como um dos mais pobres, se não o mais
pobre do Brasil. Mas eles estão ricos e poderosos, donos de um império
midiático, de ilha particular, de todo um arsenal econômico no Brasil e
até no exterior.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Deputado
Bira.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - É esse
pessoal que quer vender esperança e voltar ao poder do estado do
Maranhão. Vamos travar esse debate com todo o fervor. Deputado
Marco Aurélio com a palavra, Deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputado Edilázio pediu primeiro. Depois...

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ –
Infelizmente, o Deputado Edilázio não me concede aparte, então eu
vou ser recíproco e não conceder a ele também. Concedo a V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – V. Ex.ª me
pediu?

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Deputado
Marco Aurélio, já lhe pedi várias vezes aqui na Casa e V. Ex.ª nunca me
concedeu.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – V. Ex.ª é
um descortês e um mal-educado.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Não, V.
Ex.ª que é. Não me concede aparte e eu não concedo a V. Ex.ª. Concedo
a Marco Aurélio se quiser falar. Muito obrigado, Deputado Marco
Aurélio. Aqui é assim: bateu, levou. Quero dizer ainda mais, Deputado
Max Barros, que são obras estruturantes? Esse é um bom debate. O
que são obras estruturantes? V. Ex.ª diz que o governo não tem obras
estruturantes. Eu não sei se V. Ex.ª sabe, mas aqui no Maranhão não
existia nem uma escola de tempo integral, não existia, no máximo uma
que iniciou na escola do Marista, mas não existia, era zero. Agora tem

mais de 30, na verdade 49. Isso não é obra estruturante? Escola de
tempo integral não é obra estruturante? Deputado Max Barros, quantas
escolas existem no Maranhão? Escola de ensino médio? Mais de 1.200
escolas. Quantas escolas tinham condições adequadas, salubres, para
receber os alunos e os professores no estado do Maranhão? Não dá
nem para contar nos dedos, era insignificante. Mas, hoje, nós temos
mais de 700 escolas completamente requalificadas, com salas
climatizadas, laboratórios, bibliotecas, etc. V. Ex.ª não acha isso obra
estruturante? Deputado Max Barros, quantas escolas técnicas o
Maranhão tinha? Quantas? Me diga, quantas? Uma? Zero? Eu não
conheço, talvez o Bacelar Portela caindo pelas tabelas, talvez a única,
sabe quantas nós temos hoje, treze escolas técnicas, em tempo integral,
organizadas e implantadas pelo IEMA, além das escolas vocacionais
que aí são mais de quinze ou dezesseis escolas que já funcionam no
Estado do Maranhão. Nós temos hoje uma rede de educação
profissional e tecnológica, e isso não é obra estruturante? Deputado
Max Barros, quantas Universidades regionais o Maranhão possuía?
Quantas? Tinha alguma? Não. Zero, agora tem a Universidade da Região
Tocantina, a UEMASUL, a UEMASUL não é obra estruturante?
Deputado Max Barros, isso não vai contribuir para o desenvolvimento
do Estado do Maranhão? Deputado Max Barros, quantos hospitais
regionais nós tínhamos no Maranhão? Quantos hospitais? Um, dois,
no máximo dois, dois hospitais regionais de alta complexidade. Quantos
nós temos hoje? Temos sete em pleno funcionamento, isso não é obra
estruturante? Colocar hospitais para funcionar e atender o povo, não é
obra estruturante? Deputado Max Barros, eu poderia aqui enumerar
muitas outras iniciativas, mas esse debate eu sei que vai se prolongar
por muito tempo, não vai faltar chance e oportunidade da gente discutir
todos esses itens, mas é um bom debate. A oligarquia está vivendo toda
essa crise de abstinência, ela quer voltar ao poder e o Maranhão, o
povo maranhense vai ter oportunidade de decidir se quer andar para
frente ou se quer andar para trás, essa é a decisão que o povo vai tomar.
Eu não tenho dúvida da decisão que o povo haverá de tomar, porque o
povo é sabido, o povo é inteligente e tem discernimento para ele saber
o que é melhor para si. Isso é o meu prognóstico, mas é um bom debate
que está apenas começando, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
MAX BARROS - Deputado Zé Inácio pela liderança do Bloco
Independente.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Antes, o Deputado
César Pires falando pelo Expediente Final.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe todos nós, Senhor Presidente, galeria,
imprensa, meus pares que ainda restam. Presidente, eu acho que ontem
a afirmação da candidatura de Roseana mexeu com os pilares do
Governo, atingiu-se o objetivo, fez tremer as bases palacianas e eu não
sei se as estruturas vão resistir a tanta pressão popular. Ora, como é
que o governo se preocupa tanto com duzentos municípios, com 12
partidos, com mudança de um lado para o outro, eu não vejo por que
isso. Mas eu entendo o porquê. É porque as pesquisas falsas começaram
agora a desmontar. As visitas que nós fazemos no interior nos dão o
testemunho vivo do que está acontecendo. E olha, a ditadura ganhou
da oligarquia. O termo ditadura ou opressão que me aparece em Stálin
quando também era comunismo, quando fazia com que seus generais
dissessem a ele que era o melhor, enquanto ele matava e mandou matar
Lênin, era assim que funcionava. Talvez poucas pessoas sabem de
onde começou, do mercantilismo, do capitalismo, do socialismo, do
anarquismo e do comunismo que nunca existiu. Essa é a progressão
que acontece em tudo isso. Mas olha, eu digo para vocês que o debate
é bom, mas não pode ser um debate com ódio, com ranço, mas o debate
das ideias, próprio de quem tem. Quando não se tem, apela-se e apela-
se muito. Ora é inegável. Agora mesmo eu estive em Brasília recebendo
do NEAD, do Núcleo de Educação à Distância, criado no Governo
Roseana, uma homenagem por 40 mil professores sendo formados em
nível superior, em todos os níveis. Quem não se lembra da capacitação
profissional e como podíamos imaginar escola hoje sem ter cérebro
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qualificado. E foi lá atrás que foi feito tudo isso. As minhas mãos
fizeram concurso público e deram as primeiras promoções e progressões
em reconhecimento a isso. O que é lamentável é que esses 10% que
deram ainda são professores que não têm nível de terceiro grau e nada
está sendo feito. Falar em qualidade com esse espaço nível 1 e nível 2,
uns não reconhecidos e outros sem ter professores. E foi lá atrás
quando essas bases foram feitas. O Professor Marco Aurélio tem que
ser testemunho que foi o Campus de Balsas trabalhado por nós e
inaugurado por nós, o Campus de Açailândia da mesma forma que hoje
incorpora a universidade, os reconhecimentos dos cursos. Inclusive o
que ele fez foi autorizado e reconhecido quando eu era reitor da
universidade. Os dados não podem mentir. Foram as bases que foram
criadas para puder criar a universidade. É um avanço? Pode ser, mas
está deformada? Está deformada. Foi uma criação feita à fórceps para
justificar a promessa de governo, de campanha, e não na construção
que deveria ser feita, na ordem que deveria ser feita. Quanto à questão
da quantidade de escolas, eu não sei se mil e duzentas. E reafirmo que
todas às vezes que você reforma uma escola, eu reinaugurei mais de
setecentas também. Elas se deterioram com o tempo. Como a casa da
gente, precisam de reforma. E falar em reforma de escola como avanço
é mediocridade interpretativa, porque escola nem mesmo Paulo freire
pegou a escola de baixo de mangueira. Eu preciso da qualificação
profissional para poder falar de uma escola de qualidade. Reforma de
escola é mediocridade de discussão como reforma. Não tem como se
pensar outra forma. Os indicadores do ENEM são testemunho vivo.
Ensino profissionalizante é precisam que me digam onde ele existe.
Porque você faz, tem que ter uma estrutura curricular e nela tem 60%
de aula prática. É preciso que se avalie. Todo sistema educacional tem
que ser avaliado. Sem avaliação não há o impacto. Nem uma escola de
tempo integral está dentre as seis melhores do Maranhão. Amanhã eu
não estarei aqui, mas pegando o Google olhe, é muito fácil olhar agora.
É isso que eu quero dizer. E eu concordo com o Deputado Max Barros
quando fala na questão estruturante. É isso mesmo, pavimentação
asfáltica está se acabando lá em Codó, que foi feito outro dia. No
interior, a mesma coisa...

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Pois não.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (aparte) - A
comparação que V. Ex.ª faz é muito feliz. Asfalto no município é muito
bom, mas não é obra estruturante, é uma obra local, não tem repercussão
estadual, não tem repercussão regional, ainda mais que se estiver sendo
feito com a qualidade duvidosa. Então, falar em educação e dizer que
pintar prédio, fazer muro é obra estruturante de educação é quem não
conhece educação. Falar de 700 reformas, mas reforma, no seu tempo
quando foi secretário, era feita pelo caixa escolar da diretora, agora se
diz que é obra, é justamente quem não tem experiência na área
administrativa, na área de educação, é quem pinta uma parede e está
pensando que fez uma grande obra. Isso é falta de experiência, falta de
conhecimento, isso nunca foi obra estruturante, isso é o dia a dia da
educação, então a gente lamenta a dimensão que as pessoas têm do que
é um governo, do que é uma obra importante para o governo. A gente
lamenta. Eu vejo grandes nomes que comandaram a educação do
Maranhão, como V. Ex.ª que é reconhecido como educador, foi reitor
da UEMA, o Ex-ministro Gastão Vieira foi quem mais comandou a
educação no Maranhão no passado e é hoje um dos principais aliados
do Governador Flávio Dino, que elogia Gastão em todo comício que
ele vai com Gastão, e Gastão foi quem mais comandou educação no
Maranhão. Depois foi o Pedro Fernandes, competente, sério, está
apoiando e é elogiado pelo Flávio Dino, foi quem comandou educação
e que, a despeito do Deputado Bira ter colocado, foi quem fez a escola
de tempo integral no Marista e em outros locais, foi ele quem começou
a escola de tempo integral. Então que discurso é esse? Nós não
precisamos desqualificar ninguém, vamos fazer um debate de alto nível
e de quem conhece a educação para discutir a educação como V. Ex.ª.
Dizer que é uma obra estruturante da educação pintar parede de colégio
é lamentável. Dizer que é obra estruturante física para o Maranhão

botar asfalto numa ponta de rua é lamentável, é típico de quem não tem
experiência administrativa, de quem não tem conhecimento de mundo,
de Brasil, para trazer obras importantes para o Maranhão. V. Ex.ª faz
um grande discurso. Eu parabenizo V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Obrigado,
Deputado Max, incorporo seu pronunciamento, mas eu quero reafirmar
também que obra estruturante do sistema educacional é o cérebro,
nunca a estrutura física, embora necessite da ambiência e seja
complementada por uma questão de materiais, mas é preciso se discutir
isso de forma mais profunda como a gente faz. O Bacelar Portela,
quando eu cheguei, eu fechei e foi feito pelo secretário que hoje estão
apoiando o governo. Você sabe por quê? Eu cheguei lá para visitar,
Deputado Marco Aurélio, cheguei lá disseram assim: “Aqui é o centro
profissionalizante”. Eu perguntei: “Quem são os professores
profissionalizantes para conversar comigo?”. Nenhum entendia nada
de profissionalização. “Cadê o currículo?” “Não tem”. A primeira pessoa
a implantar um currículo, aqui na Seduc, fui eu. Cheguei ao Amaral
Raposo, de um lado era o 8º período, do outro 8º período, daqui se
ministrava por um livro, aqui era por outro. Não pude levar a termo,
mas deixei implantado isso. Então eu quero deixar uma situação, que
hoje está se discutindo que é o modelo de escola de tempo integral.
Como é que está se discutindo? Está se discutindo porque só se quer
falar em comida. O sujeito vai para lá muito mais pela atração
parapedagógica, quem está me ouvindo, do que propriamente pelo
incentivo, porque não tem um currículo definido nas escolas de tempo
integral. Não tem um currículo definido. Não tem um ementário. E
cobrar o que sem ementa? Que caminho? Aí você entra no Google agora
e me apresenta qual é a escola de tempo integral do Maranhão que está.
No Ceará, não, as 100 melhores escolas do Brasil, 77 estão no Ceará.
Eu tive a oportunidade de visitar em Sobral e não se trata disso, simples
assim, o Ciro Gomes disse isso, eu reafirmei no evento que era verdadeira
a afirmativa dele. É uma assertiva. Então, nós temos que começar a
discutir as coisas, não mais em processos enganosos, mas com
contundência, com conteúdo, com lastros de história que lhe permita
avaliar ou dar cientificidade à discussão. Não quero olhar isso, quem
não sabe que a capacitação de professores foi feita no governo Roseana,
o Núcleo de Educação à Distância foi feito lá, reconhecimento e
autorização dos cursos da licenciatura da universidade em sua maioria
foi feito no governo dela. Como é que as obras para que permitisse
hoje de você vislumbrar sonhos maiores, você não constrói uma casa
sem o alicerce bem feito, e hoje posso dizer para você que era 1.540,
talvez tenha 1.200, mas grande parte dessas escolas foram repassadas
para os municípios para cumprir a questão constitucional onde os
municípios são responsáveis pelo ensino fundamental e à época estava
locado no estado, diminuiu muito a carga estatal em relação à questão
das escolas do ensino médio, que é onde deve estar aninhada, abrigada,
em relação a esse sentimento. Então, eu quero reafirmar que vamos, eu
acho que mexeu com a estrutura, acho importante o debate, é lindo o
debate, tem que ser assim, propositiva para frente sem deixar de
conhecer a historiografia, sem deixar de dar cientificidade, sem falar,
sem citar referências porque todas citações aqui que não tiver a fonte,
não há cientificidade, dê uma fonte para esses dados todos, quando o
deputado Max falou ele disse vá no G1, que está lá. Tem que ser assim,
está lá onde essas coisas, vamos dizer agora e citar as fontes sob pena
de eu sequer aceitar a concorrer a um debate. No mais, eu acho que é
bom, acho que é bonita a defesa do Bira, deputado Bira, do deputado
Marco Aurélio, tem que existir - tem que existir, até porque eu acho
que de muitos vocês são os que têm mais raízes em relação a esse
grupo. Agora o que eu não posso admitir é que a gente não deixe de
conhecer fatos para poder discutir, apenas no intuito de amiudar, de
diminuir as pessoas sem que na verdade tenham conhecimentos
científicos do que estão falando.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Deputado César
Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Pois não,
deputada Nina.
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A SENHORA DEPUTADA NINA MELO (aparte) –
Deputado César Pires, brilhante o discurso de V. Exa., e eu gostaria de
acrescentar que a obra estruturante que o atual governo deveria ter
feito era geração de emprego e renda para a população. Era a melhoria
da qualidade de vida da população e foi o que não se observou, fala-se
muito em reforma de escolas, reforma de hospital, criação de leitos,
mas as pessoas estão morrendo. As crianças estão deixando de ir para
as escolas, ou seja, o recurso não chegou na mão de quem precisa, o
Maranhão continua um Estado pobre e as pessoas estão padecendo
com o atual governo. Então, reforma estruturante, a meu ver, é a melhoria
da qualidade de vida da população que foi o que não se observou no
Maranhão, nos últimos anos.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Em relação aos
presos, lá em Codó, o preso estava comendo ovo com o arroz porque
não estavam pagando o fornecedor carcerário. Eu os visitei e se quiserem
o testemunho, eu vou para Codó, na semana que vem, e vou olhar,
esses são os benefícios do sistema de segurança que está acontecendo?
Não sei. Os dados aqui são inequívocos, porque são fontes fidedignas
que dão dados do acrescimento de mortes em relação a isso. Os
estrangulamentos que ocorreram lá atrás aconteceram até no Carandiru
e pode acontecer em qualquer um e cabe a quem foi secretário, à época,
fazer as suas defesas em relação a esse procedimento. O que eu digo é
que a gente tem que levar ao debate com fonte científica, com dado
científico, mostrando e saber decodificar o que é obra estruturante e o
que são obras em passant, que são obras rotineiras de vida publica.
Porque senão você não consegue fazer isso. Ainda tem as mídias das
reformas que nós tivemos. Mas posso garantir que não será culpa de
secretário nenhum e tenho até muito respeito pelo secretário, mas se
fizer uma reforma agora não aguenta, não resiste, como não resiste ao
próximo inverno. É assim, o outro chega e não encontra nada e se
encontrar: “Não, mas não fizeram isso”. Mas fez, eu até acredito que
fez a reforma. Simplesmente é porque deteriora, desgasta muito, como
a casa da gente. Agora colocar isso como pressuposto básico de um
crescimento estruturante no Estado é que eu não posso admitir. Isso
para mim é afronta. Afronta as nossas interpretações, as nossas
decodificações, a nossa capacidade cognitiva daqui desta Casa, só esse
ponto de vista. Mas se chegar um secretário amanhã e tiver tudo ruim,
nunca, nunca, eu vou permitir também que ele diga que não foi feito
nada. Foi, foi, sim. É porque destrói, o aluno destrói, quebra, rebenta.
Essa compreensão nós temos que ter. Eu acho que o discurso tem que
ser um pouco mais avançado. Mas daqui saio com uma consciência
muito grande: A reunião de ontem, mexeu com as hostes do Governo.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputado Zé, por gentileza, é porque eu fui citado algumas vezes no
discurso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Deputado Marco Aurélio, V.Exa. está pedindo...

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– É um minuto, só porque eu fui citado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Mas antes disso, eu vou chamar o Deputado Edilázio,
que vai usar o tempo da Liderança do Bloco do Partido dele, do PV. Dê
só um minuto para o Deputado Marco Aurélio, por favor, Deputado
Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(questão de ordem) – É somente para destacar o que é verdade para
eles. Há aí uma disputa clara de conceitos quando, por exemplo, colocam
que a reforma, a reconstrução de uma escola é algo medíocre, entendeu?
É algo que é muito forte, sobretudo por quem vivenciou governos
passados que pouco reformaram, que pouco construíram escolas.
Vivenciaram governos e participaram de governos que achavam normal

ter escolas de palha, de taipa, com chão batido, onde o banheiro para as
crianças era o mato. Aí de repente o Governador Flávio Dino chega e
cria o Programa Escola Digna. Esse Programa Escola Digna que é uma
referência hoje para o Brasil...

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente, com
todo respeito ao Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Eu fui citado, eu fui citado.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Ele não tinha
nem direito... Ele não foi citado ofensivamente.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Eu fui citado.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Agora, se ele
quiser falar em relação ao que ele foi citado. Agora se ele quiser discutir
o assunto, ele tem que se inscrever para falar. Até por educação eu
concordei com o Deputado Marco Aurélio, porque ele não foi citado
ofensivamente, mas por uma questão de elegância, eu nem protestei...

O SENHOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO – Eu fui citado
e já encerro em 30 segundos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Deputado Max Barros, o Deputado Marco Aurélio tem
20 segundos para concluir a sua intervenção.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Então é justamente pela omissão deles que o Governador Flávio
Dino hoje faz um trabalho, porque eles não construíram nenhuma
escola em tempo integral e agora chega e negam tudo. O Programa
Escola Digna hoje é uma luz para o Brasil. E eles negam e sempre vão
negar, porque isso incomoda a eles, porque a intenção deles não era
educar o povo, não era dar dignidade às pessoas.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Deputado, esse
seu discurso antigo, surrado, vencido não convence mais nem uma
escola de primeiro grau, porque não se estava discutindo, eu não citei
o nome de V. Exa. um minuto de forma ofensiva. Pedir a você como se
diz professor, que você possa se....

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Não convence o discurso de V. Exa., que nunca construiu uma escola
em tempo integral. O Governador Flávio Dino construiu...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Eu vou passar a palavra ao Deputado Edilázio pela
liderança do PV. Deputado Edilázio com a palavra por cinco minutos.
Deputado Edilázio, me permita. Peço a compreensão do Deputado
César Pires e do Deputado Marco Aurélio. Vamos continuar o debate
da tribuna. Deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Senhores colegas, Deputado César Pires, já vou pedir o
áudio aqui da intervenção do Deputado Marco Aurélio e encaminhar
para os neoaliados Pedro Fernandes e Gastão Vieira para que possam
esclarecer que, na época deles, as escolas não tinham banheiro. Eu já
vou pedir para que eles respondam a V. Ex.ª e aos seus neoaliados. E
dizer ao Deputado Bira que, nesse período que eu estou aqui nesta
Casa, se cada vez que V. Ex.ª falou o nome oligarquia lhe der um voto,
V. Ex.ª tem mais voto que o Josimar de Maranhãozinho, porque esse
discurso batido de oligarquia já está cansado. E digo mais: V. Exª vem
à tribuna falar do IEMA, falar da escola de tempo integral. Ora, caros
colegas, ora, imprensa, se dependesse do Deputado Bira, não existia
nenhuma, porque ele votou contra o empréstimo do BNDES que está
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construindo os IEMAs, que construiu as escolas em tempo integral. O
Deputado Bira votou contra, como vota contra agora os professores
também, como votou pelo aumento de imposto. Deputado Bira, só no
período do governo Flávio Dino, e isso são dados do IBGE, aumentou
em 312 mil o número de miseráveis no estado do Maranhão; aumentou
em 48% em nossa capital. Isso são dados. Não foi herança nossa. São
dados. O Deputado Bira fala, Deputado Marco Aurélio também falou,
com relação ao Governador Flávio Dino que havia sido citado pela
Odebrecht. Governadora Roseana foi também pelo Paulo Roberto e
foi inocentada. E vocês tanto bateram nisso. Então, caros colegas, aqui
a imprensa, eu subi a esta tribuna, sessão vazia hoje, já ia encerrar, não
ia hoje ter grandes debates aqui, mas eu subi à tribuna e fiz um único
desafio. Está aqui a imprensa que ouviu em bom som. Eu pedi para o
Deputado Marcos Aurélio, eu quero uma, eu não quero duas, eu quero
uma, uma única obra estruturante que o governo iniciou e vai findar.
Uma. O Deputado Marco Aurélio veio e falou de asfalto “sonrisal”.
Deputado Bira veio e falou de pintura de escola, mas ninguém teve a
humildade de chegar aqui e falar, Deputado Edilázio, vou dar o braço a
torcer. Realmente V. Ex. ª tem razão, pois nós não temos nenhuma obra
que vamos começar e que vamos terminar. Deputado Bira sobe com
raiva. Isso aí é bem a cara que eu falei ainda há pouco do Governador
Flávio Dino, com raiva. E aí, família tem ilha, mas o que eu tenho a ver
se eles têm uma ilha? Eu vou ter raiva se alguém tem um carro melhor
que o meu, se tem uma casa melhor do que a minha, se tem um iate, se
tem uma ilha. Uma ilha que vem de herança da família de Dona Marly.
Isso vai denegrir, isso vai manchar a imagem de alguém porque fulano
tem um sítio, porque fulano tem uma chácara? Coisa baixa, coisa feia,
coisa pequena, Deputado Bira. Tenho certeza de que V. Ex.ª, na hora
que coloca a sua consciência, deita no travesseiro e pensa quem foi o
Bira do Pindaré combativo ontem e o Bira do Pindaré hoje. O Bira do
Pindaré ontem que levantava a mão da esquerda e o Bira do Pindaré
que covardemente não vem aqui votar e os seus colegas governistas
ficam dizendo: É, deputado, está vendo aí, Bira não veio. Bira não
apareceu, não quer ter desgaste. E quando está fica lá atrás ali,
escondidinho junto com outros pares que não querem aqui para os
professores estarem olhando, está votando contra a categoria que tanto
defendeu. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Deputado Wellington do Curso, pelo Expediente Final.

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 por meio da TV Assembleia
Legislativa, o nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado.
Ocupamos mais uma vez a tribuna desta Casa, primeiro, por ter sido
citado no início desses debates e ao ser citado no início dos debates
veio à memória a palavra traição e eu quero iniciar o meu pronunciamento
com palavras não minhas, mas de alguém que já foi traído pelo
Governador Flávio Dino: “Ladrão, ladrão de sonhos e esperanças”.
Repetindo: “Ladrão, ladrão de sonhos e esperanças”, Deputado Waldir
Maranhão. O Governador Flávio Dino tem se notabilizado por ser o
maior traidor da história, e ao trair o ex-Governador José Reinaldo
Tavares, quando então governador que idealizou, que ajudou enquanto
governador a elegê-lo deputado federal, senhoras e senhores, nas eleições
para 2018 coloquem um deputado federal para ser candidato que seja
juiz, ou estadual, ou federal, será se esse candidato a deputado federal
sendo juiz estadual ou federal teria o mais de 120 mil votos que o
Governador Flávio Dino teve se não fosse com auxílio, com ajuda, do
Governador José Reinaldo, do saudoso Deputado Humberto Coutinho,
do Presidente da FAMEM, Tema, Miltinho e outros prefeito? Jabuti
não sobe em árvore, ou foi enchente ou foi mão de gente. E o Governador
Flávio Dino chegou à política não com as dificuldades, não com a luta
e não com o voto popular, chegou com a mão de gente, com a mão de
José Reinaldo, e a primeira oportunidade que teve foi trair o Governador
José Reinaldo e assim traiu o Senador Roberto Rocha, o Deputado
Eduardo Braide, que era líder do Governo, líder do Bloco nesta Casa,

Deputado Wellington do Curso, e muitos outros. A primeira palavra
do meu pronunciamento para falar de traição, porque eu fui citado, e aí
fica o nosso questionamento: Quantos ele não vai trair até as eleições
ou pós-eleição? Senhores prefeitos do Estado do Maranhão, 217
municípios, muitos estão por conveniência, com medo, com a corda no
pescoço e a perseguição? E qual o tratamento de um governo que tem
sido truculento, perseguidor, após as eleições? Para a classe política,
como será o segundo mandato do Governador Flávio Dino? Com o
olhar voltado para o plano federal? Com propagandas enganosas,
propagandas mentirosas? Mas, Senhor Presidente, ao ouvir o debate,
o que mais me causa estranheza é quando se fala do grupo do Governador
Flávio Dino e fala-se de oligarquia. Por que eu estou dizendo isso,
Senhor Presidente? Porque na minha concepção, eu como um deputado
independente, um deputado que não tem DNA na política, que não
tem sobrenome na política e que não tem padrinho político, estou
todos os dias defendendo a população do estado do Maranhão. Não
existe mais oligarquia. O Governador Flávio Dino, ao ganhar com mais
de 60%, ganhou com um único objetivo: trazer e fazer a mudança para
o Estado do Maranhão. A mudança na vida do maranhense. E qual a
mudança que ocorreu nesses três anos e quatro meses? Qual a mudança?
Nenhuma. E esse discurso, esse dicotomia entre Deus e o Diabo, o céu
e o inferno, entre o certo e o errado já não cabe mais. No meio dessa
discussão quem esta é a população. E a população espera muito mais
da classe política, espera muito mais dos seus governantes, que seja
feita política de estado, o olhar voltado para frente, para corrigir as
mazelas, os graves problemas que o Maranhão tem. Não sou dinista e
nem sou sarneysista. Sou um deputado que posso falar com
conhecimento de causa, porque votei no Governador Flávio Dino para
deputado federal, votei para prefeito em 2008 e votei para governador
em 2010. Voltei e pedi votos em 2014. E não estou mais na base do
Governador Flávio Dino, por não suportar as mentiras, a propaganda
enganosa, o dinheiro que é gasto com propaganda. Era muito melhor
esperar a população e fazer o reconhecimento do governo. E, senhoras
e senhores, governador Flávio Dino é tão fraco, mas tão fraco, tão
fraco que ele falava do grupo Sarney, falava de Oligarquia, ele não
falava, abominava, e quem trouxe de volta a governadora Roseana
Sarney, as ex-governadora Roseana Sarney foi o próprio Governador
Flávio Dino, o próprio governador Flávio Dino. Primeiro em todos os
seus discursos se vitimizar e colocar a culpa em Sarney e grupo Sarney.
E segundo: trair como ele traiu, que foi o maior traidor da história do
Maranhão até hoje. Traiu o Zé Reinaldo, traiu Roberto Rocha, traiu
Waldir Maranhão, traiu Wellington do Curso, traiu Eduardo Braide,
inúmeros. Como ele pode falar de oligarquia se hoje os neocomunistas,
aliados, todos já estiveram no grupo Sarney. Então não existe mais
oligarquia, acabou. Nós temos que travar uma discussão do que é
melhor para a população, corrigir os graves problemas da saúde, da
educação, corrigir os graves problemas da pobreza extrema. Mais de
300 mil maranhenses estão vivendo na pobreza extrema, na miséria. Só
em São Luís, mais de 48% de aumento da pobreza e da miséria. Não
precisa ir longe. Quem tem a oportunidade de ir ao palácio, é só ir à
janela do palácio, debruçar o seu olhar para a Ponte do São Francisco,
para a Ilhinha, são 34 casebres, 34 palafitas diante do poder, diante da
administração, 27 famílias morando embaixo da Ponte do São Francisco.
Senhoras e senhores, que governo é esse? Que governo é esse que não
conseguiu tirar 27 famílias debaixo da Ponte do São Francisco? Senhoras
e senhores, que governo é esse que não conseguiu tirar 34 palafitas lá
na Ilhinha, do lado da Ponte do São Francisco, de frente para o Palácio?
Que governo é esse que aumentou a pobreza extrema no Maranhão?
Não sou eu que estou dizendo, são os números, são dados, são
informações. A pobreza extrema no Maranhão aumentou nos últimos
dois anos, mas é o governo que persegue, é o governo que apreende o
carro e a moto do cidadão maranhense, é o governo que aumenta os
impostos, é o governo que está quebrando o pequeno comerciante, o
pequeno empresário, é quem está desempregando. Já foi presidente da
Embratur. Cadê case de sucesso? O que foi que trouxe de bom para o
turismo no estado do Maranhão? A geração de emprego e renda? A
população maranhense sofrida, sem emprego, sem saúde, sem educação.
Diga qual foi a melhoria! Vai continuar o discurso da oligarquia de
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passado. Precisamos voltar o olhar para frente, melhorar a vida do
maranhense. Chega! A população não quer mais saber disso. Chega! O
discurso voltado para o passado e o presente que é o mesmo porque
não mudou em nada. Hoje se falou tanto em escola digna, Deputado
Edilázio Júnior, Deputado César Pires, Deputado Max Barros,
Deputado Marco Aurélio, Deputado Bira do Pindaré e Deputado Zé
Inácio, eu convido os seis deputados a irem agora à tarde, às 14 horas,
na Escola Robson Martins, no Maiobão. Consta na relação do governo
que foi reformada, mas só pintaram o muro. Trocaram a logomarca da
governadora anterior para o governador atual e a escola está lá depredada
sem instalação elétrica, os alunos assistindo às aulas no relento, debaixo
de árvore. Eu convido V. Exas. a ir hoje, às 14h, lá no Robson Martins,
para conhecer o que é uma escola digna do Governador Flávio Dino. Eu
convido, porque mais de 700 escolas quando a gente vai ver no papel,
na verdade, recebeu uma mão de tinta no muro e a pintura da logomarca.
Mas a propaganda está aí. Mas a verdade é uma só e quem é de verdade
sabe quem é de mentira. Quem é de verdade, sabe quem é de mentira. E
com certeza a mentira vem sendo desmascarada e tem sido mostrada e
a realidade vem à tona. O Maranhão precisa acordar e o Maranhão
precisa acordar e distante dessa de dicotomia de passado e de um
presente que não deu certo. Olhar para frente, olhar para o futuro e é
por isso que estamos aqui em defesa da população do Estado do
Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Deputado
Zé Inácio, não há mais quórum para continuar a sessão, há apenas
cinco presentes e, regimentalmente, tem que ser encerrada a sessão.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Presidente,
a decisão é sua, Presidente. Deputado Bira. A decisão é sua, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Eu vou garantir o tempo porque quando o Deputado,
antes do Deputado Wellington concluir, que passou quase dois minutos,
além do seu tempo, ainda havia seis deputados em plenário. Com a
palavra, o Deputado Bira do Pindaré, pela liderança do governo, por
cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Deputado Wellington, em primeiro lugar, a escola que V.
Exa. cita certamente vai chegar os benefícios lá, mas V. Exa. tem vestido
esse figurino da oligarquia com muita qualidade, Deputado Wellington,
mas eu respeito suas opiniões e vamos chegar também a esse objetivo,
porque essas escolas quem deixou assim foi a oligarquia que V. Exa.
hoje está ajudando a trazer de volta para o poder, de maneira que V.
Exa. fala que o governo é fraco, mas esse governo fraco vai ganhar no
primeiro turno, escreva o que eu estou lhe dizendo, vai ganhar no
primeiro turno. De maneira que quem faz esse julgamento é a população
e no momento certo isso vai aparecer. Eu queria dizer que aqui nesse
debate tenta-se de todas as maneiras subestimar a grande obra que o
governo faz na educação. Quem diz que escola digna, substituir escola
de taipa, por escola de verdade, de alvenaria e condições adequadas é
medíocre, é porque nunca frequentou um povoado do Estado do
Maranhão, nunca precisou estudar numa escola pública, nunca teve
que enfrentar uma fila para conseguir uma matrícula numa escola, são
esses que falam, que é medíocre que isso não estruturante, mas vá lá no
povoado, vá lá ver alegria do professor e do estudante, querem
transformar a requalificação das escolas como se fosse só pintura de
parede. Isso é uma mentira. Frequente uma escola requalificada pelo
Estado que você vai observar e constatar que é uma reconstrução. Essa
é a verdade. Mas eu sei que esse debate todo aqui no Estado do
Maranhão vai ser o debate da verdade contra a mentira e é o que eles
sabem fazer, a especialidade deles é a mentira e assim se sustentaram
no poder, perseguiram pessoas como Cafeteira, que faleceu há poucos
dias, foi perseguido pela mentira deles. Mas nós vamos ter oportunidade
de aprofundar essas discussões com muita tranquilidade, sem nenhum
problema. Quero dizer ao Deputado Edilázio que eu vou ignorar as
palavras ofensivas dele contra minha pessoa, porque não merece

respostas, não tem moral para falar da minha pessoa. É o sujeito que a
gente sabe os métodos que usa para conseguir os mandatos que tem. A
gente sabe. Todo mundo sabe. Aí quer ter moral para me questionar
aqui nessa tribuna? Ah pelo amor de Deus! Não tem moral, e eu vou
ignorar, porque esse julgamento que faz ao meu respeito não interessa.
Quem vai me julgar é o povo e uma eleição pela frente. Não me interessa
o que ele pensa. O que ele diz, o que ele fala não tem a menor importância
para mim, porque não tem moral para me questionar. De maneira que
a gente vai seguir o nosso caminho na maior tranquilidade possível,
mas não vou dar trela a esse tipo de abordagem ofensiva, que só visa
desqualificar os pares aqui da Assembleia. O único objetivo é esse:
fazer queimação, só esse e nada mais. Mas o conteúdo que interessa
que é discutir as políticas do Estado e a comparação que nós vamos
fazer entre o governo atual e o governo passado, que ele apoiava, isso
aí ele vai fugir como o diabo foge da cruz. Isso aí ele não tem interesse
em discutir. Vai querer fazer esse tipo de abordagem ofensiva,
desqualificada e que não merece sequer a nossa atenção, porque não
tem moral. Isso é que é a verdade. Queria concluir, Senhor Presidente,
dizendo que nós travamos aqui um debate, que é um debate comparativo
entre o ontem e o hoje. E eles querem a toda força fugir disso, quando
tentam rebater as críticas que a gente fazia ao governo passado. Mas
esse é um debate, não tem como escapar. E na medida em que confirmam
uma pré-candidatura como da ex-governadora Roseana Sarney, essa é a
linha que se espera de uma discussão pública, para que o povo possa
decidir o que é melhor para o Estado do Maranhão. E eu não tenho
dúvida do caminho que o povo vai escolher. E vamos fazer essa
discussão com o máximo de transparência, de dedicação, de energia, de
força. Aqui não tem ódio, não. O ódio é deles, pertence a eles. A
perseguição é deles. Quem conhece ditadura são eles. Não somos nós.
Quem foi que comandou a ditadura militar? Eles vão buscar comunismo
não sei onde, na União Soviética. Eles esquecem que estão no Brasil, e
que aqui teve a maior ditadura do país, que foi controlada por eles,
comandada por eles no Estado do Maranhão. Perseguindo e matando
gente. E matando gente aqui no Estado do Maranhão. Ninguém podia
falar nada. Não era só o opositor partidário, não. Nem uma liderança
comunitária, um sindicalista, ninguém podia dizer nada, porque era
eliminado, era exterminado. Essa era a ditadura que eles comandavam.
Aí vem para cima da gente querer falar de ditadura. A governadora até
falou ontem chamando o governador de ditador, foi essa a palavra que
ela usou, ditador. Ditadura quem conhece são eles da oligarquia que
comandaram a ditadura aqui no Maranhão, mas que não vão comandar
nunca mais. Ditadura nunca mais. Oligarquia nunca mais. Muito
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (questão de
ordem) – Deputado Zé Inácio, eu fui citado e queria fazer uso da
palavra, por gentileza. Eu queria primeiramente, Deputado Bira do
Pindaré, eu falei da sua conduta como parlamentar, que V. Ex.ª tinha
uma conduta ontem e tem outra hoje, eu estou falando da sua forma
ideológica de pensar ontem e hoje. Segundo, eu tenho moral, eu nunca
fui processado e nem tive contas rejeitadas e tive que mudar de partido
para aprovarem minhas contas no TCU. Terceiro: todas as viagens
internacionais que já fiz foram do meu bolso, nunca viajei para Nova
York com dinheiro público. E quarto: vou lhe dar mais uma taca nas
urnas, eu sou oposição, não tenho emenda e vou lhe mostrar. V. Ex.ª é
meu adversário como candidato a deputado federal e vou lhe mostrar
que vou ter mais voto que V. Ex.ª. Vocês têm o Tribunal de Justiça do
lado, fizeram o presidente, tem a Procuradoria de Justiça...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Deputado, conclua, por favor. Conclua. Deputado Bira,
por favor.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Não, eu
vou falar, me permita, Presidente, porque ele foi ofensivo.
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O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Pois é, se

for falar, eu vou falar, Deputado Zé Inácio, V. Ex.ª não quis encerrar a
sessão.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Não vamos
encerrar não, fique aí.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Agora nós
vamos debater.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Eu não encerrei porque ainda tem o Deputado Max
Barros, a não ser que ele retire.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Então dê a
palavra ao Deputado Max Barros.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Se ele retirar, eu encerro a sessão.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Para
começo de conversa, Tribunal de Contas da União, aqui eu ganhei de
9x0.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Quem era
a relatora? Quem era a relatora?

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Me permita
falar?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Eu peço a compreensão do Deputado Bira e do Deputado
Edilázio. Podemos voltar ao debate amanhã. O Deputado Max está
inscrito para falar pela liderança do partido dele. O Deputado Max
Barros acaba de declinar do seu tempo, o Tempo da Liderança do
Bloco.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Eu dou por encerrada a Sessão.

Resumo da Ata da Quinquagésima Segunda Sessão
Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia vinte e um de maio de dois mil e dezoito.

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

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rigo Teles.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Alexandre Almeida, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Doutor Levi
Pontes, Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga, Josimar
Maranhãozinho, Júnior Verde, Max Barros, Othelino Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto
Costa, Rogério Cafeteira, Stênio Rezende, Wellington do Curso e Zé
Inácio Lula. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Adriano Sarney,
Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Fábio Macedo, Francisca
Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Léo Cunha, Neto
Evangelista, Nina Melo, Paulo Neto, Ricardo Rios, Sérgio Frota, Sousa
Neto, Valéria Macedo e Vinícius Louro. O Presidente declarou aberta a
Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da
Sessão anterior e do Expediente que foi encaminhado à publicação. Em
seguida, concedeu a palavra aos (as) Deputados (as): Rigo Teles e
Edivaldo Holanda. Na sequência, o Presidente suspendeu a Sessão
para realização do cortejo a Relíquia e Imagem de São Francisco de

Assis bem como para a leitura da carta da Ordem Franciscana Secular
de São Luís ao Parlamento Estadual Maranhense. Reaberta a Sessão, o
Presidente determinou a publicação da carta no Diário Oficial da
Assembleia e concedeu a palavra ao Deputado Júnior Verde. Esgotado
o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente
informou que não havia quórum regimental para deliberação do Plenário
e transferiu a matéria constante na Ordem do Dia para a próxima
Sessão Ordinária. Em seguida, submeteu a deliberação da Mesa, que
deferiu os Requerimentos nºs: 245/2018, de autoria do Deputado
Wellington do Curso; 246/2016 de autoria da Deputada Andréa Murad
e 247/2018 de autoria do Deputado Hemetério Weba, todos justificando
a ausência dos repectivos parlamentares nas datas especificadas. Na
forma do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs:250/2018, de autoria
do Deputado Bira do Pindaré e  251/2018, de autoria do Deputado
Júnior Verde. Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande
Expediente. No tempo dos Partidos e Blocos, os Deputados Rafael
Leitoa e Júnior Verde falaram pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão. As demais agremiações declinaram do tempo a elas
destinado. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão,
determinando que fosse lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado
será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 22 de maio de 2018.

Ata da Quinquagésima Sessão Ordinária da Quarta
Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia dezesseis
de maio de dois mil e dezoito.

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Antônio Pereira, Cabo Campos,
Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior,
Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macedo,
Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar
Maranhãozinho, Léo Cunha, Neto Evangelista, Max Barros, Othelino
Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo
Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira,
Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Vinícius Louro e Wellington
do Curso. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre
Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad, Bira do Pindaré, Edson Araújo,
Júnior Verde, Nina Melo, Valéria Macedo e Zé Inácio Lula. O Presidente
declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus. Em seguida, ouviu-se a leitura do texto bíblico, do Resumo da
Ata da Sessão anterior e do Expediente a seguir: Projetos de Lei nºs:
107/18, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que dispõe
sobre a política de governança da administração pública estadual direta,
autárquica e fundacional; 108/18, de autoria do Deputado  Bira do
Pindaré, que inclui no Calendário Cultural Oficial do Estado do
Maranhão o Festejo de Santo Antônio de Pádua comemorado em São
Luís; 109/18, de autoria do Deputado Sérgio Frota, que dispõe sobre a
criação do cargo de Técnico em Imobilizações Ortopédicas no Quadro
de Pessoal da Área da Saúde do Estado; 110/18, de autoria do Deputado
Júnior Verde que considera de Utilidade Pública a Associação
Comunitária dos Agricultores e Agricultoras Remanescente de
Quilombola; 111/18, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, que
considera de Utilidade Pública a Associação de Moradores do Parque
Horizonte; 112/18, de autoria do Deputado Othelino Neto, que
considera de Utilidade Pública o Instituto “Resgatando para Cristo”,
em Codó e 113/18, de autoria do Deputado Léo Cunha, que considera
de Utilidade Pública o Instituto Amar + Amar, com sede no Município
de Imperatriz; Projetos de Resolução nºs 032/18, de autoria do
Deputado Vinicius Louro, que concede a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Senhor Lucas Daniel Fernandes Cardoso e 033/
18, de autoria da Deputada Ana do Gás, que concede a Medalha do
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Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao 2º Tenente da Polícia Militar
do Estado do Maranhão - PMMA, o Senhor Antônio Carvalho Portela
Filho; Requerimentos n°s: 225/18, da Deputada Francisca Primo,
solicitando que seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
Sessão Extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº
059/2018, de sua autoria; 226, 227, 228 e 229/18, da Deputada Nina
Melo, também solicitando que que seja votado em regime de urgência
os Projetos de Lei nºs: 225/2015, 190/2016 e 112 e 128/2017, todos de
sua autoria; 230/18, ainda da Deputados Nina Melo, para que seja
registrado nos anais desta Casa votos de congratulações ao Prefeito do
Município de São Luís Gonzaga do Maranhão, Senhor Francisco
Pereira Martins Júnior, pela passagem de seu aniversário comemorado
no mês de maio; 231/18, do Deputado Bira do Pindaré encaminhando
mensagem de congratulações à Diocese de Imperatriz – MA pela
inauguração do memorial ao Padre Josimo Tavares; 232/18, do
Deputado Jota Pinto, encaminhando mensagem de congratulações, ao
Vereador  Osmar Filho, pela sua Eleição a Presidente da Nova Mesa
Diretora da Câmara de Vereadores, para o biênio 2019 a 2020; 233/18,
do Deputado Adriano Sarney, para que seja encaminhada mensagem de
congratulações ao vice-presidente da Confederação Brasileira de
Futebol (CBF), Fernando Sarney, pela sua reeleição como representante
da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) no Conselho
da Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa), que aconteceu
nesta sexta-feira (11), durante o 69º Conselho Ordinário da entidade no
Paraguai; 234/18, da Deputada Francisca Primo, solicitando que seja
realizada uma Sessão Solene, no dia 09 de agosto do corrente ano, para
entrega dos Títulos de Cidadãos Maranhenses aos Senhores Samuel
Câmara e Ivan Pereira Bastos; 235, 236, 237 e 238/18, de autoria da
Deputada Nina Melo e dos Deputados Wellington do Curso Júnior
Verde e Sérgio Frota, respectivamente, encaminhando mensagem de
pesar à família do ex-Governador do Estado do Maranhão Epitácio
Cafeteira, que faleceu no dia 13 de maio do ano em curso; 239/18, do
Deputado Edivaldo Holanda, solicitando que seja consignado nos Anais
desta Assembleia Legislativa um voto de profundo pesar pelo
falecimento de Luís Carlos Nunes Freire, ocorrido no dia 10 do corrente,
nesta Capital; 240/18, do Deputado Hemetério Weba, solicitando que
seja justificada a sua ausência das Sessões Plenárias realizadas no
período de 08 a 27 de fevereiro de 2018, conforme atestado médico;
241/18, do Deputado Júnior Verde, no mesmo sentido, referente as
Sessões Plenárias realizada nos dias 8,9 e 10 de maio do ano em curso,
quando esteve participando da “XXII Conferência Nacional dos
Legisladores e Legislativos Estaduais”, realizado em Gramado/RS; 242/
18, do Deputado Hemetério Weba, ao Senhor Marco Antônio Freitas
Santos, Diretor do Hospital Carlos Macieira (HCM), para que preste
informações sobre a causa de óbito do senhor Nonato Dentista, ex-
Deputado Estadual; 243/18, do Deputado Othelino Neto enviando
mensagem de congratulação ao Senhor Luiz Gonzaga Martins Coelho,
pela sua reeleição para o cargo de Procurador Geral de Justiça do
Estado do Maranhão; 312/18, da Deputada Francisca Primo ao Senhor
Prefeito Municipal de São Luís, Edvaldo Holanda Júnior, solicitando
que autorize a Secretaria Municipal de Infraestrutura, para que realize
obras de recuperação das Ruas 14, 16, 29 e 31 situadas no Bairro do
Bequimão, nesta capital e 244/18, do Deputado Vinícius Louro,
solicitando que  seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente Sessão, o
Projeto de Resolução Legislativa nº 032/2018, de sua autoria; Indicações
nºs: 313/18, do Deputado Júnior Verde ao Secretário Municipal de
Trânsito e Transporte de São Luís, Canindé Barros, para que providencie
a implantação de uma Faixa de Pedestres na Av. Mario Andreazza, em
frente ao Condomínio Village das Palmeiras III, nesta cidade; 314/18,
do Deputado Zé Inácio, ao Senhor Governador do Estado, Flávio Dino
e ao Secretário de Estado de Infraestrutura Clayton Noleto Silva,
solicitando que o Programa Mais Asfalto contemple os Bairros Nova
Santa Luzia e Cohab II, no Município de Santa Luzia; 315/18, do
Deputado Zé Inácio Lula ao Senhor Governador do Estado e ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto Silva, solicitando
que o Programa Mais Asfalto contemple o Povoado Vila do INCRA no
município de Santa Luzia; 316/18, do Deputado Jota Pinto ao  Senhor

Governador do Estado do Maranhão,  solicitando   que autorize  o
Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão -
CAEMA,  a construção de  um poço, artesiano no Munícipio Arame,
especificamente no bairro Alto São João sendo que o mesmo trará
benefícios a toda comunidade; 317/18, do Deputado Wellington do
Curso, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior, e ao
Secretário de Trânsito e Transportes, Senhor Francisco Canindé Barros,
solicitando que adotem providências no sentido de possibilitar a
aquisição de carteiras estudantis para a compra da meia passagem em
São Luís, já que centenas de estudantes, até o presente momento, não
conseguiram adquirir tal carteira e 318/18, do Deputado Glalbert Cutrim,
também ao Governador do Estado do Maranhão, com cópia ao
Secretário de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular
Francisco Gonçalves, solicitando aos mesmos a aquisição de um veículo
para uso exclusivo do Conselho Tutelar da cidade de Bom Jardim. Não
havendo mais matéria para leitura, o Presidente encaminhou à
publicação o Expediente lido pelo Primeiro Secretário, deferiu as
indicações acima mencionadas e concedeu a palavra ao Deputado Rigo
Teles que relatou sua participação na XXII Conferência Nacional dos
Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE). A Deputada Graça
Paz relatou seu pesar pelo falecimento do Ex-Governador Epitácio
Cafeteira. Na Tribuna, o Deputado Hemetério Weba informou ter
protocolado um Requerimento solicitando a direção do Hospital Carlos
Macieira que informe a causa da morte do Ex–Deputado Nonato
Dentista. Por sua vez, o Deputado Eduardo Braide classificou como
“ilegal, inconstitucional e imoral”, a Medida Provisória 272/2018 do
Governo do Estado, que alterou os vencimentos dos servidores públicos
estaduais do subgrupo Magistério da Educação Básica do Maranhão.
Por fim, o Deputado Wellington do Curso relatou sua eleição para
presidência do Parlamento Amazônico, durante o 22º Congresso
Nacional da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais
(UNALE). Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia quando, a
pedido do Deputado Max Barros, foi feita verificação de “quórum”.
Nesse momento, os Líderes do Bloco Parlamentar Independente, do
Bloco Parlamentar de Oposição, do Bloco Parlamentar Democrático e
do PV/PEN declararam obstrução. Constatado que havia “quórum”
regimental para apreciar a matéria o Presidente anunciou, em único
turno, regime de urgência, a Medida Provisória nº 272/2018 (Mensagem
nº 011/2018), que dispõe sobre os vencimentos dos servidores públicos
estaduais do subgrupo Magistério da Educação Básica. Com parecer
favorável da CCJC, foi submetida a deliberação do Plenário, em
destaque, a Emenda nº 001/2018, de autoria do Deputado César Pires,
que usou a Tribuna para discuti-la, sendo seguido pelo Deputado
Wellington do Curso. A votação foi encaminhada pelo Deputado Adriano
Sarney pelo PV, que o fez no sentido de aprovação da Emenda. Na
sequência, o Plenário rejeitou o pedido de votação nominal, assim com
a Emenda do Deputado César Pires, com os votos dos Deputados
Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, Doutor Levi Pontes, Edivaldo
Holanda, Fábio Macêdo, Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho,
Léo Cunha, Neto Evangelista, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio,
Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rogério Cafeteira,
Sérgio Frota e Vinícius Louro. Nesta oportunidade foi feita nova
verificação de “quórum”. Confirmada a existência de número regimental
para apreciar a Emenda nº 002/2018, de autoria do Deputado Eduardo
Braide, que também havia sido rejeitada na CCJC, o Presidente concedeu
a palavra ao autor da Emenda, para discuti-la. Também se manifestou
pela aprovação desta Emenda o Deputado Wellington do Curso, sendo
a mesma encaminhada à votação pelos Deputados Max Barros, Edilázio
Júnior, Eduardo Braide. O pedido de votação nominal para a Emenda
do Deputado Eduardo Braide assim como a referida Emenda, foram
rejeitados pelos votos dos Deputados: Doutor Levi Pontes, Ricardo
Rios, Rogério Cafeteira, Fábio Macedo, Professor Marco Aurélio,
Carlinhos Florêncio, Cabo Campos, Edivaldo Holanda, Neto
Evangelista, Vinicius Louro, Hemetério Weba, Raimundo Cutrim, Rafael
Leitoa e Glaubert Cutrim. Em seguida, o Deputado Edilázio Júnior
solicitou nova verificação de quórum. Confirmada a existência de quórum
regimental, o Deputado Wellington do Curso ocupou a Tribuna para
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discutir a Medida Provisória nº 272/2018. O Deputado César Pires
encaminhou a votação, manifestando-se contrariamente a aprovação
da Medida Provisória nº 272/2018, que foi aprovada contra os votos
dos (as) Deputados (as): Max Barros, Sousa Neto, Edilázio Júnior,
Adriano Sarney, César Pires e Graça Paz, foi aprovada e encaminhada
à promulgação. Quando o Presidente anunciou a discussão e votação
do Projeto de Lei nº 063/2018, de autoria do Poder Executivo, o Deputado
Sousa Neto solicitou nova conferência de quórum. Contatado que não
havia o número regimental necessário para a apreciação do restante da
Matéria constante na Ordem do Dia, esta foi transferida para a próxima
Sessão Ordinária. Na forma do Regimento Interno, foram incluídos na
Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o Projeto de Lei nº: 005/
2018, de autoria do Deputado Josimar Maranhãozinho e os
Requerimentos nºs: 225 e 234/2018, de autoria da Deputada Francisca
Primo; 226, 227, 228, 229, 230 e 235/2018, de autoria da Deputada
Nina Melo; 231/2018, de autoria do Deputado Bira do Pindaré; 232/
2018, de autoria do Deputado Jota Pinto; 233/2018, de autoria do
Deputado Adriano Sarney; 236/2018, de autoria do Deputado
Wellington do Curso; 237 e 241/2018, de autoria do Deputado Júnior
Verde; 238/2018, de autoria do Deputado Sérgio Frota; 239/2018, de
autoria do Deputado Edivaldo Holanda e 240/2018, de autoria do
Deputado Hemetério Weba. Não houve orador inscrito no primeiro
horário do Grande Expediente. Da mesma forma ocorreu no tempo dos
Partidos e Blocos e no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar,
o Presidente encerrou a Sessão, determinando que fosse lavrada a
presente Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
16 de maio de 2018. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado
Ricardo Rios - Primeiro Secretário. Deputado Stênio Rezende - Segundo
Secretário

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N°  524/18

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o art. 92, § 1º do Regimento Interno;

RESOLVE:

Convocar SESSÃO SOLENE, a ser realizada no dia 30 de
maio de 2018, para homenagear o Jornal O Imparcial pela passagem
dos seus 92 anos de fundação desse importante veiculo comunicação
do  Estado do Maranhão.

Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,

em 22 de maio  de 2018. Deputado Othelino Neto - Presidente.
Deputado Ricardo Rios - Primeiro Secretário. Deputado Zé Inácio -
Segundo Secretário

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 525 /2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 241/18, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 17 de maio do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária nos dias 08,09
e 10 de maio de 2018 do deputado Junior Verde, tendo em vista o
mesmo encontrar-se participando da “XXII Conferência Nacional dos
Legisladores e Legislativos Estaduais”, realizada em Gramado/RS.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 21 de
maio de 2018. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado Ricardo
Rios - Primeiro Secretário. Deputado Zé Inácio - Segundo Secretário

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 526 / 2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 240/18, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 17 de maio do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias no período
08 a 27 de fevereiro de 2018, do deputado Hemetério Weba, tendo em
vista o mesmo encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 21 de
maio de 2018. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado Ricardo
Rios - Primeiro Secretário. Deputado Zé Inácio - Segundo Secretário

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 022 /2018, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 871 /2018

Concede Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman”, ao Senhor Murilo Andrade de Oliveira,
Secretário de Estado da Administração
Penitenciaria.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao  Senhor Murilo Andrade de Oliveira, natural de
Almenara-Minas Gerais.

Art. 2° - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data
de sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
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LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 17 de maio de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado RICARDO
RIOS - Primeiro Secretário. Deputado  STÊNIO REZENDE - Segundo
Secretário

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 013 /2018, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 872 /2018

Concede Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” à Senhora Ângela Maria Moraes
Salazar.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” á  Senhora Ângela Maria Moraes Salazar.

Art. 2° - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data
de sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 17 de maio de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado RICARDO
RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO REZENDE - Segundo
Secretário

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 007 /2018, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 873/2018

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Ronald Alexandre Camilo.

 Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Ronald Alexandre Camilo, natural de Duque de Caxias, Estado
do Rio de Janeiro.

Art. 2º Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de
sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 17 de maio de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado RICARDO
RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO REZENDE - Segundo
Secretário

R E S E N H A

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 22 DO MÊS DE MAIO, DO
ANO DE 2018, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS

COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PROCEDIDA
PELO SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM,
PRESIDENTE DA COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI
E XXI, DO  ART. 40, DO REGIMENTO INTERNO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO– PRESIDENTE, em exercício
CÉSAR PIRES
EDUARDO BRAIDE
ANTÔNIO PEREIRA

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS:
PROJETO DE LEI Nº 099/2018 – INSTITUI, no âmbito do

Estado do Maranhão, a prioridade, na rede pública de saúde do Estado
do Maranhão, na avaliação clínica com neurologista para diagnóstico
precoce do autismo e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada NINA MELO
RELATORIA: Deputado CARLOS BRAIDE
PROJETO DE LEI Nº 100/2018 – CONSIDERA de Utilidade

o Publica o Instituto Vida e Saúde
AUTORIA: Deputado JÚNIOR VERDE
RELATORIA: Deputado CÉSAR  PIRES
PROJETO DE LEI Nº 101/2018 – CONSIDERA de Utilidade

o Publica o Instituto Educacional e Social Deus é Amor-IDA.
AUTORIA: Deputado JÚNIOR VERDE
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 103/2018 – CONSIDERA de Utilidade

o Publica a Associação Recreativa Tiradentes com sede em Chapadinha-
Ma.

AUTORIA: Deputado LEVI PONTES
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
PROJETO DE LEI Nº 104/2018 – INSTITUI o Dia Estadual

dos Blocos Tradicionais, a ser celebrado em 04 de setembro.
AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI  Nº 102/2018 – (MENSAGEM GOV. Nº

033/2018) – ALTERA a Lei  Estadual nº 8.326,  de 15  de dezembro de
2005, que DISPÕE sobre a concessão de pensão especial em
cumprimento ao acordo celebrado no âmbito da organização dos Estados
Americanos às famílias de vítimas dos crimes especificados,  e dá
outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 031/2018

– CONCEDE o Título de Cidadão Maranhense ao Tenente-Coronel
MARCUS VINICIUS SOARES GUIMARÃES DE OLIVEIRA.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
MOÇÃO Nº 006/2018 – PESAR, pelo falecimento de

VANDERLEY DE JESUS ALMEIDA ARAÚJO, ocorrido no
Município de Chapadinha-Ma.

AUTORIA: Deputado LEVI  PONTES
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
MENSAGEM  GOV. Nº 034/2018 –  VETO TOTAL  aposto

ao PROJETO DE LEI Nº 049/2017, que DISPÕE que as empresas que
prestam serviços no Estado do Maranhão de telefonia, de TV a cabo,
de cartão de crédito e similares deverão manter em suas páginas na
internet link próprio que possibilite ao consumidor realizar a suspensão
ou o cancelamento do contrato de prestação de serviço via internet, de
iniciativa do Deputado WELLINGTON DO CURSO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
MENSAGEM  GOV. Nº 035/2018 –  VETO TOTAL  aposto

ao PROJETO DE LEI Nº 246/2017, que DISPÕE sobre a cassação da
eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do imposto sobre
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação-
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ICMS, por fraude metrológica na revenda varejista de combustível no
âmbito do Estado do Maranhão, de iniciativa do Deputado EDIVALDO
HOLANDA.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
MENSAGEM  GOV. Nº 036/2018 –  VETO TOTAL  aposto

ao PROJETO DE LEI Nº 267/2017, que INSTITUI o Polo Maranhense
de Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Abacaxi, nos Municípios de
Turiaçu e São Domingos do Maranhão, no Estado do Maranhão e dá
outras providências, de iniciativa do Deputado JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 22 de Maio de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 17 DIAS DO MÊS DE MAIO, DO ANO  DE
2018,  ÀS  11 HORAS E 20 MINUTOS, NO PLENÁRIO
DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – PRESIDENTE
CARLINHOS FLORÊNCIO
ANTÓNIO PEREIRA
ROGÉRIO CAFETEIRA
CÉSAR PIRES

 PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 173/2018 – (EM REDAÇÃO FINAL) - Emitido

ao PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 022/2018 – CONCEDE Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor MURILO ANDRADE DE
OLIVEIRA, natural da cidade de Almenara-MG.

AUTORIA: Deputado OTHELINO NETO
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
DECISÃO: Dada à matéria a forma adequada, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 179/20018 – (EM REDAÇÃO FINAL) -

Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 063/2017 – AUTORIZA o Poder
Executivo a celebrar Contrato de Empréstimo junto ao Banco de
Desenvolvimento da América Latina-CAF e ao New Development
Bank-NDB para a implantação do Programa Corredor de Transporte e
Integração Sul-Norte do Maranhão.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: Dada à matéria a forma adequada, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 22 de Maio de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 17 DIAS DO MÊS DE MAIO, DO ANO  DE
2018,  ÀS  10 HORAS E 45 MIUNUTOS,  NO PLENÁRIO

DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE, em exercício
ROGÉRIO CAFETEIRA
EDUARDO BRAIDE
ANTÕNIO PEREIRA
CARLINHOS FLORÊNCIO
CÉSAR PIRES

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER VERBAL – Emitido à EMENDA, apresentada ao

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 063/2018  – PROPÕE
nova redação a ementa e aos artigos 1º e 2º do Projeto de Lei nº 063/
2018.

AUTORIA: Deputado ROGÉRIO CAFETEIRA, subscrita
por um terço dos Senhores Deputados.

RELATORIA:  Deputado  MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, vista que a mesma

aprimora o texto do projeto original, nos termos do voto Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  22 de  Maio de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 174/2018

RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de

parecer, o Projeto de Lei nº 096/2018, de autoria do Senhor Deputado
Prof. Marco Aurélio, que Considera de Utilidade Pública Estadual a
Associação Beneficente e Cultural Shekinah Resgate, com sede e foro
no Município de Imperatriz, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste, recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por objetivo: trabalhar em beneficio das pessoas
carentes, pelo progresso da comunidade, prestar assistência social aos
seus associados e dependentes e a prestação de serviços em geral.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e
regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 096/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 22 de maio de 2018.

Deputado Marco Aurélio- Presidente, em exercício
Deputado Eduardo Braide- Relator
Deputado César Pires
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 177 / 2018

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 079/2018, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Proíbe o reboque
de veículos para municípios diferentes do em que foi apreendido ou
emplacado.

Esta Comissão Técnica Permanente examinou a proposição
em epígrafe anteriormente e concluiu, por maioria de votos, pela
aprovação da presente proposição de lei, não adotando, portanto, o
voto da lavra do Senhor Deputado Glalbert Cutrim, então Relator da
matéria. Dando prosseguimento à tramitação da propositura, compete-
nos agora, elaborar o competente parecer, nos termos do inciso X, do
artigo 52, do Regimento Interno.

Nos termos do presente projeto de lei fica vedada a remoção
de veículos para pátio localizado em município diverso daquele em
que foi feita a apreensão. Quando a apreensão se der em município
diverso daquele no qual o veículo foi emplacado, a remoção deverá ser
feita prioritariamente para pátio localizado no município de
emplacamento.

Somente no caso de inexistência de pátio no município em que
se deu a apreensão poderá haver remoção para um outro, caso em que
o recolhimento deverá ser feito para o pátio mais próximo, em município
limítrofe, excetuando-se os que se enquadram no § 1º do artigo 1º.

Na ocorrência do que prevê o §1º deste artigo, o proprietário
poderá optar pela realização de todos os procedimentos necessários
para a retirada do veículo no município de emplacamento ou de
residência.

    Justifica o autor, que muitas vezes, o procedimento para
retirada de veículos apreendidos torna-se desafiador e gera uma série
de dificuldades para o proprietário que, em alguns casos, se vê impedido
mesmo de cumpri-las. Há que se considerar também a dificuldade
adicional imposta ao proprietário, especialmente para aqueles que são
do interior, quando o veículo é recolhido para um pátio localizado em
outro município. Fato que exige ainda mais tempo para solucionar a
situação, comprometendo especialmente o cotidiano dos trabalhadores,
que, não poucas vezes, perdem seu dia de trabalho para cumprir toda
a burocracia e ainda se deslocar entre municípios para buscar seu
veículo.

A medida ora proposta, em nada onera o poder público e tornará
mais fácil a vida dos cidadãos, contribuintes que são, cidadãos que
custeiam o estado e merecem a prestação de serviços ágeis e de qualidade
segundo o princípio da eficiência da administração pública. Essa
justificativa por si só atende a pertinência da matéria.

No meu entendimento, não há obstáculo para que a proposição
legislativa adentre ao ordenamento jurídico pátrio. Com efeito, a matéria
constante do projeto de lei não viola os princípios constitucionais.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nº 079/2018, de iniciativa do Senhor Deputado Wellington do Curso.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 079/2018, nos termos do
voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 22 de maio de 2018.

Deputado Marco Aurélio- Presidente, em exercício
Deputado Antônio Pereira- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 178/2018

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 068/2018, de autoria do
Senhor Deputado Fernando Furtado, que “Altera a Lei Estadual nº
6.107/1994 e dá outras providências.”

O Projeto de Lei, em epígrafe, está alterando o § 1º, do art. 152,
da Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994, (Estatuto do Servidor Público
Civil), modificando critérios da licença, sem remuneração, para
desempenho de mandato em entidade sindical ou associação de classe.
Prevendo a possibilidade de 1 (um) servidor com direito a licença para
entidades de até 250 (duzentos e cinquenta) associados, 02 (dois) para
até 500 (quinhentos) associados e 03 (três) para mais 500 (quinhentos)
associados

Em apertada síntese, é o relatório.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania tem como

uma das suas atribuições realizar a análise da constitucionalidade,
legalidade e juridicidade do Projeto de Lei, conforme os termos abaixo:

A teoria da Separação dos Poderes foi primeiramente pensada
por Aristóteles em sua obra ‘A Política’, porém essas funções (poderes)
seriam exercidas por uma única pessoa, o soberano.

  Montesquieu aprimorou a teoria aristotélica em seu livro ‘O
espírito das Leis’ identificando o exercício das três funções estatais,
cada uma exercida por um Órgão diverso, que exerceria uma função
típica, inerente à sua natureza, atuando de forma independente e
autônoma. Cada atividade passaria a ser realizadas independentemente
por cada órgão, surgindo, assim, o que se denominou teoria dos freios
de contrapesos.

Acontece que além das funções típicas de cada Poder, existem
também as funções atípicas, necessárias para que ocorra um regular
desempenho de suas funções primordiais.

Os Poderes são independentes entre si, cada qual atuando
dentro de sua parcela de competência atribuída pela Constituição. As
atribuições, constitucionalmente estabelecidas para cada Poder, não
poderão ser delegadas a outro.  Prevalece o princípio da
indelegabilidade de atribuições, onde um órgão somente poderá
exercer atribuições típicas do outro quando expressamente autorizado
na Carta Magna Federal.

A título de ilustração, é de bom alvitre dizer que a iniciativa de
Lei do Poder Executivo é um preceito do controle recíproco (freios e
contrapesos) decorrente do princípio da separação dos Poderes e
devidamente autorizada por lei.

Destaca-se que, o art. 61, § 1º, II, ‘c’ da Constituição Federal
prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis
que disponham sobre “servidores públicos da União e Territórios,
seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria;”.

Os Estados-membros, na elaboração de seu processo
legislativo, não podem se afastar do modelo federal ao qual devem
sujeitar-se obrigatoriamente (CF, artigo 25, caput). Entre as matérias
que não podem ser disciplinadas pelo poder legislativo estadual, acham-
se aquelas cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo,
como no caso em tela.

Neste contexto, a Constituição Estadual em repetição obrigatória
da CF, determina em seu art. 43, IV que compete privativamente ao
Chefe do Poder Executivo, deflagrar o processo legislativo sobre
“servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de
cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência
de militares para a inatividade;”.
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E a título de ilustração, vale aqui salientar o entendimento

esposado pelo Supremo Tribunal Federal, vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
COMPLEMENTAR Nº 191/00, DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO. DOCUMENTOS DE
APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA POSSE DE
NOVOS SERVIDORES. MATÉRIA RELATIVA AO
PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. LEI DE
INICIATIVA PARLAMENTAR. OFENSA AO ART. 61, §
1º, II, C DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O art. 61, §
1º, II, c da Constituição Federal prevê a iniciativa
privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis
que disponham sobre servidores públicos, regime
jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria. Por outro lado, é pacífico o entendimento
de que as regras básicas do processo legislativo da União
são de observância obrigatória pelos Estados, “por sua
implicação com o princípio fundamental da separação e
independência dos Poderes”. Precedente: ADI 774, rel.
Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.02.99. 2. A posse, matéria
de que tratou o Diploma impugnado, complementa e
completa, juntamente com a entrada no exercício, o
provimento de cargo público iniciado com a nomeação do
candidato aprovado em concurso. É, portanto, matéria
claramente prevista no art. 61, § 1º, II, c da Carta Magna,
cuja reserva legislativa foi inegavelmente desrespeitada. 3.
Ação direta cujo pedido se julga procedente.”( ADI 2420 /
ES) – O grifo é nosso.

“O § 1º do art. 61 da Lei Republicana confere ao chefe do
Poder Executivo a privativa competência para iniciar os
processos de elaboração de diplomas legislativos que
disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos
públicos na administração direta e autárquica, o aumento da
respectiva remuneração, bem como os referentes a servidores
públicos da União e dos Territórios, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria
(alíneas a e c do inciso II do art. 61). Insistindo nessa linha
de opção política, a mesma Lei Maior de 1988 habilitou os
presidentes do STF, dos tribunais superiores e dos tribunais
de justiça a propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção
de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos
juízes que lhes forem vinculados, tudo nos termos da
alínea b do inciso II do art. 96. A jurisprudência desta Casa
de Justiça sedimentou o entendimento de ser a cláusula
da reserva de iniciativa, inserta no § 1º do art. 61 da CF
de 1988, corolário do princípio da separação dos Poderes.
Por isso mesmo, de compulsória observância pelos
Estados, inclusive no exercício do poder reformador que
lhes assiste (cf. ADI 250, rel. min. Ilmar Galvão; ADI 843,
rel. min. Ilmar Galvão; ADI 227, rel. min. Maurício
Corrêa; ADI 774, rel. min. Sepúlveda Pertence; e ADI 665,
rel. min. Sydney Sanches, entre outras).”

Como podemos observar, a Jurisprudência do Supremo Tribunal
é pacífica, no entendimento de que as regras básicas do processo
legislativo da União são de observância obrigatória pelos Estados,
“por sua implicação com o princípio fundamental da separação e
independência dos poderes”.

Então, em que pese a relevância do Projeto de Lei, a matéria é
de competência do Poder Executivo quando da iniciativa do Projeto de
Lei, padecendo assim de inconstitucionalidade formal.

VOTO DO RELATOR:
Diante das razões acima expostas, opinamos pela rejeição do

Projeto de Lei nº 068/2018, em face da sua inconstitucionalidade
formal.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 068/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 22 de maio de 2018.

Deputado Marco Aurélio- Presidente, em exercício
Deputado Antônio Pereira- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 180/2018

RELATÓRIO:
Trata-se da análise da Proposta de Emenda Constitucional

nº 005/2018, de autoria do Poder Executivo, que Propõe nova redação
ao § 9º, do Art.19, da Constituição do Estado do Maranhão.

A Proposta de Emenda Constitucional sob exame esteve em
pauta, para recebimento de emendas no prazo de 10 (dez) dias, nos
termos do Art. 260, § 1º, do Regimento Interno, decorrido o prazo
regimental sem receber emendas ou substitutivo.

Esclarece a Mensagem Governamental que a Proposta de
Emenda Constitucional tem por finalidade dar nova redação ao art. 19,
§ 9º, da Constituição do Estado do Maranhão, atendendo a sugestão do
Órgão do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado.

Esclarece ainda a Mensagem Governamental que, “é consabido
que a Administração Pública de qualquer dos Poderes, por
determinação constitucional (art. 37, caput da Constituição da
República e art. 19 da Constituição Estadual), deve observar aos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência. No que diz respeito à relação entre o princípio da
impessoalidade e o princípio da publicidade, a Constituição Federal
estabelece, em seu artigo 37, §1º, que a publicidade dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá
ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não
podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Nessa
perspectiva, o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão solicitaram a alteração da redação do artigo 19,
§ 9º da Constituição Estadual com vistas a excluir qualquer
possibilidade de denominação de obras e logradouros públicos com
nomes de pessoa viva.”

Nos termos da referida Proposição, o § 9º, do art. 19, da
Constituição do Estado do Maranhão, passará a vigorar, com a seguinte
redação:

“Art. 19 – (...)
(...)
§ 9º É proibida a denominação de obras e logradouros
públicos com nomes de pessoas vivas.”

Analisar-se-á, a seguir, a constitucionalidade, a juridicidade, a
legalidade e a técnica legislativa.

O poder de alteração das normas constitucionais encontra-se
inserido na própria Constituição, pois decorre de uma regra jurídica de
autenticidade constitucional, portanto,  conhece limitações
constitucionais expressas e implícitas e é passível de controle de
constitucionalidade.

Quanto à iniciativa da proposição, a Carta Estadual, em simetria
com a Federal, assegura a determinadas pessoas ou grupo de pessoas a
iniciativa para a deflagração de proposições legislativas.

O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. No
caso das Propostas de Emendas Constitucionais, o art. 41, da
Constituição do Estado do Maranhão, determina da seguinte forma
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quanto à iniciativa: “A Constituição poderá ser emendada mediante
proposta: I – de um terço, no mínimo, dos membros da Assembleia
Legislativa; II – do Governador do Estado; III – de mais da metade
das Câmaras Municipais do Estado, com a manifestação de cada uma
delas por maioria relativa de seus membros”.

A presente Proposta de Emenda Constitucional é corretamente
apresentada nos termos do que dispõe o dispositivo constitucional
acima descrito, ou seja, o Governador do Estado tem a iniciativa para
propor a alteração à Constituição do Estado, não havendo, portanto,
objeções nesta fase do processo legislativo.

Na organização federativa do Estado Brasileiro, garantiu-se
autonomia a todos os Entes Federativos. Ou seja, eles possuam a
capacidade de auto-organização, autogoverno, autoadministração e
autolegislação.

Quanto ao conteúdo, a PEC sob exame, não encontra objeções
para a sua aprovação conforme os fundamentos seguintes: o princípio
da impessoalidade exige que a administração pública exerça suas
atividades com imparcialidade e de forma impessoal, devendo atender
a todos os administrados, sem preterições a grupos ou membros da
coletividade.

Sendo assim, a administração pública em atendimento ao
interesse público, não poderá realizar qualquer promoção pessoal de
agentes e autoridades públicas, sob pena de ofensa ao princípio da
impessoalidade.

Nesse sentido, a Corte Constitucional veda aos entes
federativos atribuir nomes de pessoas vivas a qualquer tipo de bens
públicos, in verbis:

O inciso V do art. 20 da Constituição do Estado veda ao
Estado e aos Municípios atribuir nome de pessoa viva a
avenida, praça, rua, logradouro, ponte, reservatório de
água, viaduto, praça de esporte, biblioteca, hospital,
maternidade, edifício público, auditórios, cidades e salas de
aula. Não me parece inconstitucional. O preceito visa a
impedir o culto e a promoção pessoal de pessoas vivas,
tenham ou não passagem pela administração. Cabe ressaltar
que proibição similar é estipulada, no âmbito federal, pela
Lei 6.454/1977. (ADI 307, voto do rel. min. Eros Grau, j.
13-2-2008, P, DJE de 1º-7-2009.)

Dessa forma, a presente proposição possui como objetivo a
efetivação do princípio da impessoalidade e imparcialidade
concretizando, assim, os ditames constitucionais, impedido o culto a
promoção pessoal de pessoas vivas.

Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando,
portanto, a matéria em consonância com as disposições legais e
constitucionais.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada,

opino pela aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº
005/2018, por não possuir nenhum vício formal nem material de
inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
Estadual nº 005/2018, na forma do texto original, nos termos do voto
do Relator.

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

em 22 de maio de 2018.

Deputado Marco Aurélio- Presidente, em exercício
Deputado Marco Aurélio- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado César Pires
Deputado Antônio Pereira
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