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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13/06/2017 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13.06.2017

I – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

1. REQUERIMENTO Nº 435/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACÊDO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADA NOS ANAIS DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA A PASSAGEM DO 23º (VIGÉSIMO
TERCEIRO) ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE TUFILÂNDIA/MA, A SER COMEMORADO NA
DATA DE 19 DE JUNHO DE 2017; REQUER, AINDA, QUE SEJAM
ENVIADAS MENSAGENS DE CONGRATULAÇÕES AO
PREFEITO, VILDE RICARDO, BEM COMO AO PRESIDENTE
DA CÂMARA DE VEREADORES ISAAC NASCIMENTO. -
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDA A
AUSÊNCIA DA AUTORIA EM PLENÁRIO. (2ª SESSÃO).

2. REQUERIMENTO Nº 438/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
E ENCAMINHADOS VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO BOI
DA MAIOBA, PELA PASSAGEM DE SEU ANIVERSÁRIO DE
120 (CENTO E VINTE) ANOS DE FUNDAÇÃO, EM 07 DE JUNHO
DO ANO EM CURSO.

II – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

3. REQUERIMENTO Nº 439/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA
A MESA SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE PESAR À
FAMÍLIA DE GILDEMAR SANTOS SILVA, QUE FALECEU NO
DIA 07 DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

4. REQUERIMENTO Nº 440/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
PESAR, EXTENSIVA AOS FAMILIARES, PELO FALECIMENTO
DE ANTÔNIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO RAMOS, OCORRIDO NO
DIA 11 DE JUNHO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 13/06/2017 - TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 144/17, de autoria do Senhor

Deputado Rafael Leitoa, que Considera de Utilidade Pública, o Instituto
Socio Educativo Mãos Solidárias, com sede no Município de Icatú,
Etado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 145/17, de autoria do Senhor
Deputado Rafael Leitoa, que Considera de Utilidade Pública, A
Associação dos Moradores Remanescentes de Quilombo do Povoado
Jucara, com sede no Municiíoio de São Vicente Ferrer, Estado do
Maranhão.

3. PROJETO DE LEI N 146/17, de autoria do Senhor Deputado
Rafael Leitoa, que Considera de Utilidade Pública, a Associação dos

Moradores da Localidade Morada Nova, com sede no municipio de
Barão de Grajaú, Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 147/17, de autoria do Senhor
Deputado Rafael Leitoa, que Considera de Utilidade Pública, a
Associação dos Produtores Rurais de Santa Isabel, com sede no
município de Icatú, Estado do Maranhão.

5. PROJETO DE LEI Nº 148/17, de autoria do Senhor
Deputado Rafael Leitoa, que considera de Utilidade Pública, a
Associação dos Produtores Rurais Quilombolas Proteção São João do
Povoado Mata, com sede no município de Itapecuru-Mirim, Estado
do Maranhão.

6. PROJETO DE LEI Nº 149/17, de autoria do Senhor
Deputado Rafael Leitoa, que considera de Utilidade Pública, o Instituto
Beneficente Peniel de Aldeias Altas, com sede no município de Aldeias
Altas, Estado do Maranhão.

7. PROJETO DE LEI Nº 150/17, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo braide, que considera de Utilidade Pública, que
considera de Utilidade Pública, o Bloco Alternativo Ritimistas Unidos
da Madre Deus, com sede e foro na Rua São José, nº 73, Madre Deus
na Cidade de Sã Luis, neste Estado.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 140/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a divulgação dos
direitos das pessoas com neoplasia maligna – Câncer – pelos órgãos
públicos do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 141/17, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
contratação de seguro garantia nas obras, projetos e serviços contratados
pelos órgãos da administração direta e indireta, fundações, empresas
públicas e sociedade de economia mista no Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 142/17, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que institui a Política Estadual de Incentivo à
Geração e ao uso da Energia Solar – Pró-Solar, e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 143/17,  de autoria do Senhor
Deputado Glalbert Cutrim, que revoga o inciso II, e altera o inciso III
do art. 48 da Lei Nº 9.985, de 11 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre
o Sistema de Serviço Público de Transporte Aquaviário Intermunicipal
de Passageiros, Veículos e Cargas do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 022/17,
de autoria do Senhor Deputado Prof. Marco Aurélio, que Concede
Medalha “Manuel Beckman” ao Senhor Edeilson Carvalho.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 023/17,
de autoria do Senhor Deputado Vinícius Louro, que Concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Sr. Ten. Márcio Ferreira
Lobato.

ORDINÁRIA 4ª   E  ULTIMA  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 136/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre o Plano Estadual de
Valorização da vida, e a Semana Maranhense de Valorização da Vida e
Prevenção ao Suicídio.

2. PROJETO DE LEI Nº 137/17, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui a Política Estadual de
Cultura Viva, destinada a promover a produção e a difusão da cultura
e o acesso aos direitos culturais dos diferentes Grupos e Coletivos, e
dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 138/17, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
calibrador de pneus em postos de combustíveis e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 139/17, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que altera a redação da Lei Nº 8.913 de
23 de dezembro de 2008, “Institui no âmbito da Administração Pública
Estadual o título “Capital Cultural Maranhense”, e dá outras
providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 12/06/17.
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Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da
Décima Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia doze de junho de dois mil de
dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rigo Teles.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.

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

I – ABERTURA.

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

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

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata
lida, Senhor Presidente.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RIGO TELES (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 144 / 17

Considera de Utilidad e Pública o Instituto
Socioeducativo Mãos Solidárias.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública o Instituto
Socioeducativo Mãos Solidárias, com sede no município de Icatu,
Estado do Maranhão.

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

Bequimão”. - São Luís, 06 de junho de 2017. - Dep. Rafael Leitoa

PROJETO DE LEI Nº 145 / 17

Considera de Utilidade Pública a Associação dos
Moradores Remanescentes de Quilombo do
Povoado Juçara.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Associação
dos Moradores Remanescentes de Quilombo do Povoado Juçara,
com sede no município de São Vicente Férrer, Estado do Maranhão.

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

Bequimão”. - São Luís, 06 de junho de 2017. - Dep. Rafael Leitoa

PROJETO DE LEI Nº 146 / 17

Considera de Utilidade Pública a Associação dos
Moradores da Localidade Morada Nova.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Associação
dos Moradores da Localidade Morada Nova, com sede no município
de Barão de Grajaú, Estado do Maranhão.

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

Bequimão”. - São Luís, 06 de junho de 2017. - Dep. Rafael Leitoa

PROJETO DE LEI Nº 147 / 17

Considera de Utilidade Pública a Associação dos
Produtores Rurais de Santa Isabel.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública o Associação
dos Produtores Rurais de Santa Isabel, com sede no município de
Icatu, Estado do Maranhão.

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

Bequimão”. - São Luís, 06 de junho de 2017. - Dep. Rafael Leitoa

PROJETO DE LEI Nº 148 / 17

Considera de Utilidade Pública a Associação dos
Produtores Rurais Quilombolas Proteção São João
do Povoado Mata.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Associação
dos Produtores Rurais Quilombolas Proteção São João do Povoado
Mata, com sede no município de Itapecuru – Mirim, Estado do
Maranhão.

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

Bequimão”. - São Luís, 06 de junho de 2017. - Dep. Rafael Leitoa

PROJETO DE LEI Nº 149 / 17

Considera de Utilidad e Pública o Instituto
Beneficente Peniel de Aldeias Altas.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública o Instituto
Beneficente Peniel de Aldeias Altas, com sede no município de
Aldeias Altas, Estado do Maranhão.

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

Bequimão”. - São Luís, 06 de junho de 2017. - Dep. Rafael Leitoa

PROJETO DE LEI Nº 150 / 17

Considera de Utilidade Pública o Bloco Alternativo
Ritimistas Unidos da Madre Deus”.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública o Bloco
Alternativo Ritimistas Unidos da Madre Deus com sede e foro na rua
São José, nª 73 Madre Deus na Cidade de São Luís, neste Estado.

Art.2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 25 de Abril de 2017. -
EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 438 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e
encaminhados votos de congratulações ao Boi da Maioba, pela
passagem de seu aniversário de 120 (cento e vinte) anos de fundação,
em 07 de junho do ano em curso.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 12 de junho de 2017. - NINA MELO -
Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 13.06.17
EM: 12.06.17

REQUERIMENTO Nº 439 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhada mensagem de pesar à família de
Gildemar Santos Silva, que faleceu no dia 07 de junho do ano em
curso.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 12 de junho de 2017. - NINA MELO -
Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 13.06.17
EM: 12.06.17

REQUERIMENTO N° 440 / 17

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada MENSAGEM DE PESAR extensiva aos familiares, pelo
falecimento do ANTÔNIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO RAMOS,
externando o mais profundo sentimento de Pesar pelo seu falecimento,
ocorrido no dia 11 de junho.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12 de junho de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 13.06.17
EM: 12.06.17

INDICAÇÃO Nº 748 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Flávio Dino, com encaminhamento para o Exmo. Secretário
de Estado de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, e para o
Secretário de Estado do Esporte e Lazer, o Sr. Márcio Jardim,
para que proceda com a construção de uma praça pública no Povoado
Chapadinha, município de Paraibano, neste Estado.

Considerando que o direito ao lazer é assegurado a todos os
cidadãos pela nossa Carta Magna, e que as praças constituem espaços
públicos onde o lazer e o esporte proporcionam além da integração da
família na comunidade, uma melhora na qualidade de vida e a redução
dos indicadores de violência, solicitamos por meio desta indicação a
construção de uma praça pública no Povoado Chapadinha, em Paraibano.

Sabe-se que o município de Paraibano conta com
aproximadamente 21.008 habitantes (Censo 2016), e que o referido
povoado não possui um único local passível de utilização para fins
esportivos e de lazer, como praças e parques, que tem fundamental
importância no desenvolvimento sustentável das cidades, essenciais
para a integração social e o combate a marginalização crescente entre
os jovens.

Deste modo, objetivando uma melhora na qualidade de vida
dos moradores da supracitada comunidade, haja vista que o lazer é
considerado uma forma de descanso necessária para manutenção do
bem-estar pessoal, faz-se necessária a construção de uma praça pública
no Povoado Chapadinha, para que sua população possa usufruir de
um espaço público apropriado para o laser e integração social,
justificando a presente indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 06 de junho de 2017 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 749 / 17

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos dos artigos 152, 153 e 154 do
Regimento Interno, a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
Flávio Dino, com encaminhamento para a Secretária de Estado
da Educação, Sr. Felipe Camarão, para que realize em caráter de
urgência, conclusão das obras do Centro de Ensino Professor Antenor
Bogéa, no município de Matões do Norte/MA.

É sabido que a educação representa papel fundamental para o
desenvolvimento de um indivíduo. Relevância refletida quando da
elaboração da Carta Magna de 88, que elencou a educação, assim como
a saúde, o trabalho, a moradia, entre outros, como direito social.  Desse
modo, a educação pode e deve ser exigida dos órgãos competentes
quando esse direito for violado ou desrespeitado.

Destarte, considerando a necessidade de atender as demandas
da microrregião de Itapecuru Mirim e ainda, partindo do compromisso
de promover o desenvolvimento local na perspectiva da qualidade de
educação, concebendo o quantitativo de alunos a serem atendidos,
propiciando o atendimento pelo setor público do acesso à infraestrutura
necessária para o ensino, é que se justifica a presente proposição.

No contexto, tem-se que as pessoas que procuram vagas nas
escolas da rede pública de Matões do Norte, deparam-se com diversos
problemas de infraestrutura, que comprometem e oferecem prejuízos,
no que diz respeito as condições dignas e apropriadas para o estudo,
sendo esta a atual situação da escola em epígrafe, que está funcionando
em uma instalação de ensino municipal, em razão da não conclusão das
obras de reforma intentadas.

Assim, com o fulcro de atender a demanda da população do
município, que clama por instituições com ambiente saudável, condições
físicas e estruturais propícias ao estudo, colaborando para a saúde e o
conforto dos estudantes, é que se torna imperiosa a presente
proposição, visando a celeridade na conclusão do Centro de Ensino,
tendo em vista as necessidades da comunidade escolar.

Ressalta-se que as referidas informações foram prestadas pela
comunidade local, reiterando a necessidade de providências para o
alcance de condições estruturais capazes de satisfazer o direito social
à educação, malferido pela não finalização das obras de reforma da
instituição de ensino, deixando à mercê aproximadamente 600
(seiscentos) alunos, que precisam, diariamente, se dirigir à um ambiente
escolar inabilitando para recepcionar a presente demanda.

Por fim, é sabido que a educação é a melhor ferramenta para
desenvolver uma geração de indivíduos responsáveis, contribuir para
o desenvolvimento de bons seres humanos, e trazer uma mudança
positiva para a sociedade. A educação esclarece a diferença entre o
certo e o errado, e ajuda a imbuir na juventude boas virtudes. Assim,
como forma de fomentar a educação em todas as regiões do Estado,
principalmente nas mais longínquas localidades, torna-se
imprescindível a apresentação desta indicação.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN.” SÃO LUÍS, 07 DE JUNHO DE 2017 –
JUNIOR VERDE – DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

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

INDICACÃO N° 750 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flavio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário da Secretaria de Estado e
Desenvolvimento Social – SEDES, Neto Evangelista, a presente
Indicação solicitando a estes que adotem as medidas legais e

administrativas necessárias, no sentido de viabilizar a Implantação de
um sistema simplif icado de abastecimento de água (poço
artesiano) para a Localidade Campestão no Município de
Governador Édson Lobão, neste Estado.

Trata-se de uma comunidade rural com 25 famílias,
aproximadamente, distante 05 Km da Sede do município, porém sem
nenhum sistema de abastecimento de água potável para consumo e
higiene. Em vista disso, aquela comunidade, para suprir suas
necessidades hídricas, é obrigada a utilizar água de rios, açudes e
cacimbas, sem o tratamento adequado necessário, colocando a saúde
daquelas pessoas em constante risco. Desta forma, a implantação de
um poço artesiano é de considerável importância para aquela localidade,
o que virá a contribuir para uma relevante melhora das condições de
vida e saúde dos seus habitantes bem como viabilizará a produção de
hortifruticulturas e agricultura familiar, base da economia daqueles
moradores.

São Luís (MA), 08 de junho de 2017. - VALÉRIA MACEDO
- Deputada Estadual PDT

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

INDICACÃO N° 751 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flavio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário da Secretaria de Estado e
Desenvolvimento Social – SEDES, Neto Evangelista, a presente
Indicação solicitando a estes que adotem as medidas legais e
administrativas necessárias, no sentido de viabilizar a Implantação de
um sistema simplif icado de abastecimento de água (poço
artesiano) para a Localidade de Paraíso dos Lagos no Município
de Governador Édson Lobão, neste Estado.

Trata-se de uma comunidade rural com 35 famílias,
aproximadamente, distante 08 Km da Sede do município, porém sem
nenhum sistema de abastecimento de água potável para consumo e
higiene. Em vista disso, aquela comunidade, para suprir suas
necessidades hídricas, é obrigada a utilizar água de rios, açudes e
cacimbas, sem o tratamento adequado necessário, colocando a saúde
daquelas pessoas em constante risco. Desta forma, a implantação de
um poço artesiano é de considerável importância para aquela localidade,
o que virá a contribuir para uma relevante melhora das condições de
vida e saúde dos seus habitantes bem como viabilizará a produção de
hortifruticulturas e agricultura familiar, base da economia daqueles
moradores.

São Luís (MA), 08 de junho de 2017. - VALÉRIA MACEDO
- Deputada Estadual PDT

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

INDICAÇÃO Nº 752 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO
DE CASTRO E COSTA , com cópia ao Secretário de
Infraestrutura Sr. Clayton Noleto, solicitando aos mesmos a
implantação de uma rotatória com semáforo, abrigo na parada de ônibus,
sinalização vertical e horizontal no KM 17 da MA 201 (Pau Deitado).

O cruzamento dessas vias é muito perigoso devido ao fluxo
intenso de veículos, pois são principais vias de acesso aos bairros com
grande concentração de moradores, e o trânsito na via se encontra um
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caos. Em horários de pico, a travessia torna-se uma aventura para
pedestres e motoristas. A espera para atravessá-las nos horários em
que o expediente começa ou termina, tem sido longa, o que dificulta a
vida das pessoas que precisam passar por lá.

A Via possui um trânsito intenso, porém a falta de uma rotatória
e a precariedade na sinalização semafórica é fator que contribui para
inúmeras ocorrências, principalmente em horários de picos, quando
apresenta sérios riscos aos motoristas e pedestres, tendo em vista que
a falta de sinais de trânsito gera desorganização e insegurança para a
população.

A proposição que trata esta Indicação visa atender uma
solicitação de moradores da referida área objetivando reduzir o alto
índice de incidentes ocorridos no local, melhorar o tráfego de veículos
e pedestres na localidade, obtenção de um trânsito seguro e organizado,
controle de velocidade e de definição de prioridade da passagem de
pedestres, que somente ocorrerá com a perfeita estrutura e organização.

Por fim, destaca-se a seriedade e a boa vontade com que o atual
Governo tem em melhorar o Maranhão. Dessa forma, requer-se que
esta indicação seja aprovada pelos pares dessa casa.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 08 de junho de 2017. - Dep. Estadual
GLALBERT CUTRIM

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RIGO TELES - Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

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

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa,
internautas, boa tarde a todos. Neste final de semana, desde sexta-
feira, eu fui à região Tocantina, onde lá eu tenho muitos amigos, lá em
Imperatriz, eu cheguei lá em 1985, como delegado de Polícia Federal, e
lá eu sempre que posso, volto, eu tenho muitas amizades, e fiquei por
lá de 1985 a 1988. Sábado, eu estive no município de Senador La
Rocque e reuni lá com o Poder Judiciário, naquela cidade, e a situação
esta muito difícil, agora recentemente foi julgado aquela decisão, no dia
28 de março de 2017, pela Ministra Rosa Weber, acerca daquela ação
que havia relativamente aos municípios de João Lisboa e Buritirana, o
certo é que foi julgado, transitou em julgado e o município de Senador
La Rocque perdeu no caso 8 povoados para João Lisboa e 10 povoados
para Buritirana. Os de João Lisboa foram: Arapari, Jatobá, Centro do
Zezinho, Centro do Toinho, Assentamento Lagoa da Cigana,
Assentamento Pingo de Ouro, Assentamento Alvorada I e
Assentamento Alvorada II, além dos outros municípios que foram
para Buritirana: Olho D’Água, Cajá Branca, Jenipapo, Assentamento
do Novo Horizonte, Assentamento Belém, Assentamento Tabuleirão,
Centro dos Machados, Igarana passou no desempate no Açaizal Grande.
Então foram 18 povoados que o município de Senador La Rocque
perdeu, e todos esses povoados têm em torno de oito mil pessoas. A
população do município de Senador La Rocque era de 22 mil pessoas,
mas hoje é de 14 mil pessoas, no entanto, a situação mais difícil não é
ter os municípios anexados a João Lisboa e Buritirana, o certo é que o
município de Senador La Rocque tinha 1.236.608 km² e passou um
pouco e hoje tem 786, quase a metade. Agora fica uma situação porque
saíram oito mil habitantes e 18 povoados, ficando os concursados em
torno de 350. A situação do município hoje está seríssima. A Lei de
Responsabilidade determina que o município pode gastar até 60% da

renda corrente líquida, sendo 6% do Poder Legislativo Municipal e
54% do Poder Executivo. Hoje, lá no município, tem 78% com gasto
com pessoal. Então a situação é difícil. E eu orientei para que entrasse
com uma ação urgente junto ao Tribunal de Contas do Estado bem
como o Poder Judiciário daquele município. O certo é que alunos, de
sete mil, tem 3.824. Divididos por cinco, dá em torno de 153 professores
para o município Senador La Rocque. Hoje tem um quadro de 478
professores excedentes. Então o município está numa situação difícil
que está com mais de 78% do seu custo de pagamento de pessoal e,
evidentemente, não tem como. E evidentemente se não tomar uma
providência urgente, vai entrar na lei de responsabilidade fiscal e a
consequência é crime de responsabilidade do prefeito, que é o decreto
201/64. Então nós temos que o Poder Judiciário e o Tribunal de Contas
têm que definir esta situação com urgência, porque o município hoje
não pode fazer nenhum tipo de convênio, nenhum tipo, praticamente,
de coisa nenhuma. E a culpa não é do gestor, é do problema criado pela
saída de parte da população e levaram tudo e deixaram os filhos. Então
os outros municípios têm que levar evidentemente todo pessoal
concursado que realmente estavam naquele município. Senhor
Presidente, eu queria só um minuto para encerrar meu pronunciamento.
Eu hoje vinha de Imperatriz lendo o Blog do Pablo, o qual dizia que, no
Maranhão, o deputado acha desrespeito mostrar um político preso
por corrupção e com uniforme de detento. Eu li a matéria, achei
estranho, mas veja bem, não é que eu ache desrespeito, o que eu falei é
que hoje o Artigo 5º da Constituição Federal não prevê isso. Eu dizia
que as prisões hoje são temporárias com conduções coercitivas. Pela
primeira vez na história do nosso Código, em 1940, se veem hoje as
pessoas sendo conduzidas coercitivamente. O que eu disse é que os
nossos direitos constitucionais e individuais estão fragilizados. Hoje
um preso provisório, por uma prisão temporária ou preventiva, vai
para o presídio do Maranhão ou outro qualquer no Brasil, chega lá
raspa a cabeça e tira a fotografia do cidadão, da pessoa com farda de
presidiário e se expõe como se fosse um troféu. O Poder Judiciário, a
Polícia Federal e o Ministério Público não precisam disso. Então o que
precisa é cumprir a lei, investigar. Ele responde o processo, se for
julgado, tudo bem, mas nós não podemos, em pleno século 21, aceitar
que a pessoa vá para um presídio, principalmente um preso temporário,
tenha raspada a cabeça e exibido como um troféu para que ele seja
desmoralizado, não somente ele, mas também a sua família, neto, quando
a pessoa é mais de idade, pessoa com mais de 70 anos, sendo exibido
como um troféu. Eu ouvi há 20 anos um discurso do doutor Roberto
Tavares, que é uma das pessoas que a gente faz referência no Maranhão,
que  tem trabalho, prestígio e nome. Ele, em um discurso quando foi
ser corregedor, me parece, da Polícia Federal, ouvidor há algum tempo,
uns 20 anos atrás, ele dizia que não costumava brilhar em cima da
desgraça dos outros. Mas este mesmo blogueiro que falou talvez  se
esqueceu que no dia 21 de março de 2017 ele foi preso pela Polícia
Federal. Será que ele achava bom na penitenciária eles terem raspado a
cabeça dele? Ter colocado ele como troféu? Então a pessoa fala quando
não é com ele. Ele foi preso dia 21 de março de 2017. Então eu não
estou dizendo se está certo ou errado, mas ele podia ir para a
penitenciária, lá eles raspavam a cabeça dele e botava na imprensa, ele
vestido de presidiário. E ele ainda se referiu de maneira leviana, dizendo
“ex-delegado”. Eu continuo sendo delegado de Polícia Federal, só deixo
de ser delegado quando morrer. Eu continuo sendo delegado de Polícia
Federal. Então a pessoa, antes de colocar a matéria, pelo menos estude,
verifique, pois eu não sou ex-delegado, eu sou delegado de Polícia
Federal. Eu não sou ex-delegado, porque eu estou vivo, eu não morri.
Então a pessoa que botar uma matéria tem que pelo menos estudar ver
o que é um ex-delegado. Eu continuo sendo delegado de Polícia Federal,
porque é a minha profissão e que eu fui desde jovem e tenho serviço
prestado não só no Maranhão, mas em todo o Brasil. Era só isso,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rigo Teles, por cinco minutos sem
apartes.
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O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do

orador) – Senhor Presidente, Senhores Membros da Mesa, senhoras,
senhores deputados, imprensa, amigos e amigas que nos assistem
através da TV Assembleia. Senhor Presidente, nós somos representados
por uma entidade com o nome de UNALE - União Nacional dos
Legisladores e Legislativos Estaduais. Essa entidade fez agora 21 anos
de fundada. E nos últimos dias agora 07, 08 e 09 do corrente mês,
houve um congresso na cidade de Foz do Iguaçu. Esse congresso seguido
foi da eleição da nova mesa diretora, da nova presidência. Mas um
congresso enriquecedor onde tivemos painéis sobre a crise econômica
nos estados, no País, sobre o panorama econômico e as reformas que
estão acontecendo no País: reforma administrativa, reforma da
previdência, reforma política e tantas outras. Foi um enriquecimento
muito grande este Congresso e os painéis. No dia 07, a abertura normal,
as inscrições, com a presença aproximadamente de 600 deputados
estaduais de todo o Brasil, todas as Assembleias e a Câmara Distrital
do Distrito Federal. Havia os deputados representando e assim foi
muito importante esse debate com a participação no total de políticos
do Brasil, de prefeitos, vereadores, secretários das Assembleias,
representando a classe também. Aproximadamente dois mil
participantes estavam presentes no evento. Então um evento muito
grande, de grande incentivo, um enriquecimento muito grande e com a
presença no painel. No dia 08 de junho, quinta-feira, estavam o Beto
Richa, governador do estado do Paraná, onde estava acontecendo o
evento; o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin; governador de
Goiás, Marcone Perillo; e o governador do Piauí, Wellington Dias. O
mediador era o jornalista da Rede Globo que faz o Jornal Nacional,
Eraldo Pereira. Então foram muito importantes as discussões com
esses quatro governadores para todos nós tomarmos conhecimento do
que vem acontecendo em seus respectivos estados. A maioria dos
deputados estaduais do Brasil estava presente para discutir esse tema.
Após as discussões, foram três dias de debates na quarta, quinta e
sexta. Também tivemos eleição, uma eleição por unanimidade, na qual
não houve disputas eleitorais e sim por aclamação foi eleito o deputado
Luciano Nunes, do nosso vizinho estado do Piauí, para presidir a
Unale, de junho de 2017 a junho de 2018, quando vai acontecer uma
nova eleição anual. Da nossa Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, estavam presentes vários deputados no evento como:
deputado Hemetério Weba, deputado Edilázio Júnior, deputado Júnior
Verde, deputado Zé Inácio, deputado Ricardo Rios. A Assembleia do
Maranhão, em um acordo, pois não houve disputa, o que houve foi um
acordo, uma eleição, foram eleitos dois deputados para o conselho
deliberativo, o deputado Stênio Rezende e o deputado César Pires.
Para a vice-presidência do Parlamento Amazônico, o deputado
Wellington do Curso e, para tesoureiro da entidade, o deputado Rigo
Teles. Então a nossa Assembleia Legislativa teve presença em massa
nesse evento, levando as discussões do seu estado para uma Mesa,
para um debate, para um plenário, para que nós possamos discutir
com os outros deputados de outras assembleias, de outros estados, e
possamos trazer o melhor para o Maranhão. Então, Senhor Presidente,
foi de grande importância a programação, de um enriquecimento muito
grande esse debate que houve durante os painéis no Congresso Nacional
da Unale que aconteceu no estado do Paraná, em Foz de Iguaçu. Então
parabéns à Unale pelo evento de grande importância. Parabéns à
Assembleia do Maranhão por ter participado e ter deputados
participando desse debate que é muito importante para todo Brasil,
em especial para o nosso estado do Maranhão.

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

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA (sem revisão do
orador) - Boa tarde, Senhor Presidente, boa tarde, nobres colegas
deputados, deputadas, boa tarde, imprensa, galeria, ouvintes e
telespectadores. Gostaria de iniciar fazendo o registro e parabenizar a
minha mãe, professora Maria Luiza, que faz aniversário hoje e dizer
para ela que tudo que eu fizer para retribuir o que ela fez por mim ainda

seria pouco. Então, eu a amo, minha mãe, e tudo de bom para senhora.
Mas, hoje, eu quero usar a tribuna desta Casa, para registrar o sucesso
que foi a programação de aniversario da cidade de Açailândia, foram
onze dias marcados por comemorações e inaugurações de obras, obras
inclusive importantíssimas para a população. Faço aqui o registro de
algumas dessas obras como a inauguração de duas unidades básicas de
saúde, uma no distrito industrial do Pequiá que, até o final do mês,
receberá outra UBS, totalmente equipada, a outra unidade básica de
saúde foi entregue na comunidade na zona rural, no Assentamento
Conquista da Lagoa na qual eu estive presente na entrega desta
importante obra. Uma das maiores do Brasil instaladas em
assentamento, diga-se de passagem. Também registro a entrega de uma
moderna quadra poliesportiva coberta, para a comunidade do bairro
Vila São Francisco e que vai beneficiar alunos das escolas vizinhas,
como também de toda a comunidade daquele bairro, e esse instrumento
público ainda vai beneficiar mais dois bairros, que é o bairro do Baixão
e o bairro Jardim América na cidade de Açailândia. O prefeito de
Açailândia, Juscelino, ele vem buscando a valorização do servidor
público e, dentro dessa busca de valorização, especificamente para a
classe dos professores, ele resolveu ampliar a carga horária da classe.
Agora os educadores que tinham o concurso de 25 horas poderão optar
pela mudança para 40 horas. O que isso significa? Isso significa que
dobram os seus salários. Nessa busca de valorização, o prefeito
Juscelino deixa facultado ao servidor, ao professor, a mudança na sua
carga horária para aumentar o seu salário. Com relação agora às
festividades em comemoração aos 36 anos, a prefeitura reuniu em
praça pública mais de 15 mil pessoas com shows como Psirico. No dia
seguinte, no mesmo local, houve uma festa para as crianças. Na sexta-
feira, dia 09, eu tive a grata satisfação de estar presente na entrega pelo
governo do Estado, e aí a gente faz um agradecimento ao governador
Flávio Dino pelos mais de seis quilômetros de asfalto que vão revitalizar
as ruas do centro da cidade e entorno. Nesse primeiro momento, são
seis quilômetros, mas, logo em seguida, já está lançado o edital para
mais 20 quilômetros do Programa Mais Asfalto para a cidade de
Açailândia. Logo em seguida, o prefeito Juscelino fará mais 12
quilômetros de pavimentação e bloqueteamento na cidade de Açailândia,
durante todo o segundo semestre, cumprindo assim um compromisso
que ele fez com a população que foi, assim que as águas deixassem de
cair, assim que o inverno diminuísse, que as chuvas diminuíssem, o
prefeito imediatamente começaria a fazer essas obras de revitalização
com parcerias com o governo do Estado, calando os críticos, calando
aqueles pessimistas da cidade, calando a oposição que critica sem
apontar soluções, cumprindo mais este compromisso, mais essa
promessa feita à população de Açailândia. É importante destacar que
Açailândia vem na contramão da crise, uma vez que o prefeito vem se
destacando porque vem mantendo seus compromissos em dias. Logo
depois, fechando com chave de ouro as festividades no último sábado,
foi feita a programação evangélica com show gospel que reuniu mais de
20 mil pessoas em praça pública. Então são exemplos que o prefeito
dá, ou seja, comemora-se o aniversário, mas também entrega obra para
a população de Açailândia, obras importantes, obra que veio ao encontro
da necessidade da população. Enfim, nobres colegas, mesmo em meio
a uma das maiores crises enfrentadas, principalmente pelos municípios,
a cidade de Açailândia continua andando na contramão da crise,
mantendo seus compromissos, entregando ferramentas públicas as
suas comunidades e principalmente garantindo o pagamento do servidor
público em dias, coisa que muitas prefeituras e até estados do Brasil
não vêm conseguindo honrar pontualmente. Na cidade de Açailândia, o
prefeito tem se esforçado, tem feito o planejamento, tem se sacrificado,
mas tem dado conta do recado, mostrando assim sua responsabilidade
para com a população de Açailândia. Também, no seio das
comemorações do aniversário da cidade de Açailândia, quero aqui deixar
registradas e parabenizar as quadrilhas juninas Flor de Mandacaru,
que tirou em primeiro lugar de Açailândia, e Matutos do Rei que tirou
em segundo lugar, uma quadrilha junina, também de Açailândia, no
Arraial da Mira em Imperatriz se destacando em nível estadual, tirando
a Flor de Mandacaru em primeiro lugar e a quadrilha junina Matutos
do Rei em segundo lugar, no Arraial da Mira que foi realizado em
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Imperatriz. Meus parabéns aos organizadores do evento e parabéns
aos organizadores das quadrilhas juninas. E mais uma vez parabéns à
população de Açailândia e à cidade de Açailândia pelos seus 36 anos
completados. Muito Obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa galeria
e servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, eu queria em
primeiro lugar registrar com muito pesar o falecimento do Mestre
Patinho, uma referência para a cultura maranhense, sobretudo, para a
capoeira, porque era um dos mestres mais conhecidos e um dos maiores
formadores que nós tivemos na história do Maranhão no que diz respeito
à capoeira. Portanto, eu não poderia deixar de registrar com pesar o
falecimento ainda jovem, com sessenta e poucos anos, por conta de
problemas de saúde, a perda inestimável do mestre Patinho. Ontem foi
o velório, hoje, o sepultamento. Estendo a minha solidariedade aos
familiares, a sua esposa e a todos os amigos. Eram muitos amigos e
amigas que compareceram hoje de maneira muito solidária ao
sepultamento do Patinho. E deixo a minha homenagem a esse grande
ícone da cultura maranhense. Quero, inclusive, propor por meio de
indicação própria. Eu quero propor que o Governo do Maranhão, a
Prefeitura renda uma homenagem permanente ao Patinho. Sugiro até
que a gente crie uma praça ou possa adequar uma das praças ou um
logradouro da cidade que possa ser um espaço dedicado à capoeira e
faça homenagem ao mestre Patinho, que a gente possa criar a Praça da
Capoeira Mestre Patinho, eu acho que é uma referência necessária
para nossa história, para nossa cultura e é um espaço necessário também
porque nós temos muitos grupos de capoeira, aqui em São Luís, no
Estado do Maranhão, e não temos um único lugar que sirva de referência
para a capoeira na nossa cidade. Portanto, a capoeira que é Patrimônio
Nacional e tem uma força incrível no Estado do Maranhão em razão da
população africana que veio para cá escravizada e trouxe para nós essa
herança fabulosa que está aí nas marcas da nossa cultura e das nossas
tradições. Portanto, a nossa homenagem ao mestre Patinho nesse dia
que ele foi sepultado hoje, exatamente hoje, dia 12 de junho, também
dia Dos Namorados. Senhor Presidente, em primeiro lugar, isso; em
segundo lugar, dizer que acompanhamos no último sábado, dia 10, com
muita alegria, a entrega de dois espaços importantes no município de
São José de Ribamar. A primeira etapa da Praia do Araçagy, toda orla
do Araçagy está sendo urbanizada com paisagismo muito bonito,
realmente, valorizando aquela área de maneira extraordinária. Eu via a
alegria tanto dos usuários da praia, os banhistas como também dos
empresários ali instalados, porque vê também uma perspectiva de
melhoria econômica. Então, essa foi a primeira iniciativa; a segunda foi
no Parque Vitória, uma luta que a gente vem acompanhando já há algum
tempo, desde muito tempo junto às comunidades, lideranças da região
do Parque Vitória que já fizeram protestos de diversas vezes porque
de fato é uma das regiões mais abandonadas que nós temos na Ilha de
São Luís, pois fica no limite entre os municípios de São Luís, Ribamar
e Paço do Lumiar, toda aquela região do Parque Vitória, embora o
Parque Vitória em si pertença a São José de Ribamar. Na ocasião, o
governador fez a entrega da obra da estrada Nossa Senhora da Vitória,
que interliga a Rei de França à Estrada da Maioba, que também está
sendo recuperada. Além disso, entregou a Praça da Juventude totalmente
revitalizada, com equipamentos esportivos. Ainda não está concluída,
há coisas a serem feitas, mas ficou bonito, a população abraçou e
aplaudiu e foi um momento muito rico. O governador anunciou a segunda
etapa das ações na região do Parque Vitória. Foram investidos, nessa
primeira etapa, três milhões de reais, e o governo anunciou agora
investimento de dez milhões de reais na infraestrutura da região do
Parque Vitória. Portanto, é uma alegria muito grande para toda a
população daquela região. Eu vi o semblante da população que estava
em festa realmente ao receber essa notícia. E teve outra notícia boa,
uma reivindicação que nós fizemos reforçada pelo prefeito de São José

de Ribamar, Luís Fernando. Nós pedimos ali publicamente a
implantação da primeira escola de ensino médio da região do Parque
Vitória. Vejam, uma região com mais de 50 mil habitantes, dentro da
Ilha de São Luís, mas que nunca teve uma escola de ensino médio. O
governador, graças a Deus, na mesma hora, anunciou publicamente o
seu compromisso de implantação dessa unidade de educação na região
do Parque Vitória. Eu peço até que ele seja mais generoso e leve para lá
uma unidade do IEMA, porque a alegria vai ser maior ainda, mas, se
não puder ser uma unidade do IEMA e for uma unidade regular da
Seduc, já será de grande contribuição para o desenvolvimento social de
toda aquela região. Parabéns a todas as lideranças, às entidades,
associações que participaram ativamente não só do momento solene
dessas entregas, mas, sobretudo, da luta concreta ao longo desse tempo.
Hoje a gente começa a colher os resultados. Parabéns ao governador
Flávio e ao secretário Clayton Noleto pelo brilhante trabalho que vem
fazendo nesta pasta da Infraestrutura. A região do Parque Vitória
agradece imensamente por este resultado positivo. E é só o começo.
Há muito trabalho, muita luta, muitas vitórias pela frente. Muito
obrigado, presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) - Deus Seja louvado e o nome do Senhor, exaltado! Senhores da
imprensa, colegas parlamentares, nossa amiga Francisca Primo, a única
mulher presente, mulheres da galeria do Maiobão e Paço do Lumiar.
Deus seja louvado, policiais e bombeiros militares, pois tenho boas
notícias para a categoria da Polícia Militar do Maranhão. É, temos
boas notícias. Estivemos com nosso governador do estado do Maranhão,
na sexta-feira, no programa Juro Zero que foi lançado, eu e o cabo
Mailson, em 2007. Nós tratamos dos seguintes assuntos: a nossa
LOB, Lei de Organização Básica, auxílio alimentação e promoção. Lá
nós fomos informados de que o relatório da LOB, senhores, deputado
Bira do Pindaré, já está na PGE onde a organização básica amplia o
quadro de oficiais administrativos que são os oficiais oriundos da
carreira dos praças, ou seja, aqueles que começam como soldado, e o
quadro de oficiais especialistas que são os oficiais oriundos das carreiras
das praças especialistas como músico, pessoal da manutenção de
armamentos e etc. A LOB visa à expansão do quadro das praças e
oficiais garantindo o maior número de cargos, além de garantir assessoria
jurídica e tratamento da saúde ao militar e sua família, inclusive também
os hospitais da Polícia Militar. Permite ainda uma nova estrutura
administrativa com criação de nova diretoria de comunicação, marketing,
inativos, núcleo de controle interno e operacional, a criação do BOPE,
Selva, Choque, Batalhão de Policiamento de Guarda, Batalhão de
Trânsito, Batalhão de Policiamento Turístico, Batalhão de Policiamento
Esportivo. Cabe ainda enfatizar que há um diálogo em relação ao reajuste
do auxilio alimentação. Senhores, o nosso auxílio alimentação do policial
militar está estagnado ainda em 300 reais e na reunião que nós tivemos
no dia 07 de maio, nós pedimos que o nosso Governador fizesse um
impacto financeiro e o nós, por meio do Maílson, que também é
contador, já fizemos impacto financeiro para que nós possamos
aumentar o vale alimentação dos nossos policiais e bombeiros militares.
Vale ressaltar que a SEGEP já realizou análise de seu impacto. Levamos
ainda uma sugestão ao Governador do Estado do Maranhão, nosso
querido Flávio Dino, para que o processo de transferência para reserva
sejam acelerados, visto que só neste ano de 2017 há 290 pedidos de
reforma não concluídos, o que impacta a folha salarial em um milhão e
duzentos mil reais. Senhores Deputados, só este ano de 2017, uns 200
policiais militares que fizeram seu pedido de reforma ou aposentadoria
e uma vez que esses homens vão para aposentadoria efetivamente, eles
saem da Folha do Estado e vai para um fundo próprio, que é o FEPA,
ou seja, não vai onerar o Estado e proporcionará aos policiais que
estão ficando 290 novos cargos. Isso, só no ano de 2015. No ano de
2016, também tem pessoas  que fizeram o seu pedido de reforma  e foi
essa mesma atitude  que nós tomamos no ano 2015 que proporcionou
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a maior promoção já feita  na  história da   Polícia  Militar  quando ainda
o Secretário de Gestão e Previdência era o nosso amigo  Felipe Camarão,
que hoje  é o nosso Secretário de Educação. Logo a aceleração desses
processos  possibilitará a ociosidade de cargos, consequentemente,
vagas  para a promoção de junho e mais: gerando um saldo que
possibilitará o reajuste  auxilio alimentação. Queridos, Deus seja
louvado, vida longa à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros. E
desafio  nos 180 anos da Polícia Militar dessa Assembleia Legislativa
se tem um deputado com mais mãos cheias  para a categoria  do que o
cabo Campos, a força que vem da fé. Deus seja louvado.

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

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimos Senhores
e Senhoras Deputados, imprensa, galeria, estudantes que estão chegando
aqui para acompanhar a Sessão, sejam bem vindos. Cumprimentar a
todos que nos acompanham em todo o Estado do Maranhão através
das redes sociais. Iniciar aqui a nossa explanação fazendo referência à
palavra de Deus. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida e
ninguém vem ao Pai senão por mim. (João 14: 06) Então, com essa
expressão bíblica, nós saudamos a todos, desejando a todos uma boa
tarde e que Deus nos abençoe. Eu queria também, Senhor Presidente,
destacar a programação da Conferência Nacional dos Legisladores e
Legislativos Estaduais, que foi a vigésima primeira conferência. O
Deputado Rigo Teles nos antecedeu aqui com muita propriedade e fez
referência a esta iniciativa. E todos nós que participamos dessa
conferência precisamos vir aqui, até para poder prestar contas com o
povo do Maranhão, porque estivemos participando de uma vasta
programação, que reuniu centenas de legisladores de todos os estados
brasileiros. Uma troca de experiência, buscamos realmente interagir,
ouvir, inclusive, iniciativas que estão sendo desenvolvidas em outros
estados. E essas interlocuções, diálogos foram possíveis através da
programação que começou no dia 07 de junho, desde o credenciamento,
dos eventos simultâneos e que foram inclusive... vou fazer referência
aqui: na quarta-feira, tivemos  a oportunidade de participar da reunião
do Parlamento Amazônico que aconteceu na 21ª Conferência. Lá
reunidos, deliberamos sobre vários pontos importantes, pauta para
esse próximo semestre, até para podermos ir aos Ministérios defender
as nossas propostas e as nossas ideias no Parlamento Amazônico
sempre no sentido de fortalecer o Estado do Maranhão, fortalecendo,
assim as questões sociais pertinentes aos Estados Amazônicos. Nessa
oportunidade, inclusive discutimos a questão da nova Mesa Diretora e
com anuência e com a participação de todos vamos continuar na
diretoria, contribuindo, ajudando com o Parlamento Amazônico. Claro
também, destacando aqui a presença dos nobres parlamentares,
deputado Hemetério Weba, Edilázio Júnior, Zé Inácio, Ricardo Rios,
deputado Stênio Rezende, César Pires, deputado Rigo Teles. Então foi
realmente a participação desta Casa, deputado Sousa Neto, importante,
o Maranhão esteve representado na 21ª Conferência Nacional dos
Legisladores. O Maranhão esteve lá discutindo, fazendo parte, ouvindo,
inclusive, nos painéis, entre eles, discutir a crise econômica nos estados,
com a participação de 4 governadores: governador Beto Richa,
Governador Geraldo Alckmin, Governador Marconi Perillo, Governador
Wellington Dias, com a mediação do jornalista Heraldo Pereira. E,
nesse debate, nós podemos enriquecer o nosso curriculum no sentido
de poder realmente entender essa problemática que está acontecendo
hoje nos estados brasileiros, e ter um parâmetro, trazer para a nossa
realidade e assim poder avaliar a conjuntura econômica, social do
Maranhão em detrimento do que foi deliberado dos estados
participantes nesse painel da crise econômica dos estados. Então, os
deputados todos interagindo, discutindo, inclusive os apontamentos,
as suas indagações todas muito pertinentes, a questão da crise. Tanto
a conjuntura política, a necessidade das reformas econômicas, de
reformas, no caso em questão da análise da questão previdenciária,

mas que já nos coloca uma preocupação, porque nós, claro, precisamos
pensar em como superar esta crise e as argumentações dos governadores
foram nesse sentido, fazendo parâmetros, inclusive de anos anteriores
à situação atual e, claro, fazendo uma análise do crescimento da dívida,
da situação dos Estados, do parcelamento de salário. E aí nós retornamos
o Maranhão e nós percebemos, Senhor Presidente, para nossa honra,
para nosso orgulho que o Maranhão tem se saído bem na questão
econômica, nós inclusive temos esse destaque no que se refere à questão
desta problemática que nós estamos passando por ela e que eu espero
que nós possamos ter o fim da crise política e, claro, também o fim da
crise econômica. A crise política tem prejudicado muito e foi muito
discutida essa problemática, porque realmente tem afetado e é um
parâmetro de análise  que todos que estavam ali estavam desenvolvendo.
Mas também destacar o panorama político e as reformas políticas, é
preciso termos políticas neste país, a análise inclusive foi muito
pertinente, a questão, por exemplo, da necessidade da questão do
financiamento público de campanha, precisamos repensar financiamento
público de campanha, pensar o financiamento público, repensar o
financiamento privado, estabelecer de fato parâmetros para que a política
tenha mais transparência para que nossos jovens que estão hoje
acompanhando esta sessão, todos que vieram conhecer esta Casa, sejam
bem-vindos, saibam que nós precisamos de reforma política, a juventude
precisa participar ativamente, nós precisamos, por exemplo, unificar
as eleições, ter menos gastos em eleições, nós precisamos fazer com
que todos os políticos que possam ser eleitos tenham análise, tenham
sido analisados pela conjuntura da sua vida pregressa para que não
sejam eleitos tendo aí problemáticas, por exemplo, de corrupção,
malversação de recursos públicos para que nós possamos ter boas
pessoas, bons representantes estande realmente à frente das questões
políticas do nosso Estado e do nosso país. Então, tudo isso foi discutido
lá 21ª Conferência, essa reforma política foi um dos painéis também,
Senhor Presidente, nos serviu para enriquecimento e podermos trazer
para esta Casa novas ideias, novas perspectivas para que nós possamos
continuar a defender o povo do Maranhão. Então, a todos o meu muito
obrigado, e que Deus nos abençoe.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, hoje que nos dão orgulho das
suas presenças, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
alunos do Instituto Federal Tecnológico do Estado do Maranhão, do
IFMA, sejam todos bem-vindos à Casa do Povo. Eu falo com muito
orgulho em ter a presença de vocês porque sou ex-aluno da antiga
Escola Técnica, IFMA, para mim é um orgulho tê-los na Casa do
Povo, tê-los na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, sejam
todos bem-vindos. Que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre a
vida de cada um de vocês. Imprensa que nos acompanha na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, difunde as nossas ações no
Parlamento estadual, internautas e telespectadores que nos acompanham
através da TV Assembleia. Sobre a reportagem de ontem no Fantástico:
“Cadê o Dinheiro que estava aqui?” Tenho sido muito cobrado nas
redes sociais e por onde eu ando, sobre o meu posicionamento sobre a
saúde no Estado do Maranhão, sobre o desvio de recursos, sobre as
operações da Polícia Federal, e eu posso falar com muita tranquilidade
sobre o tema e passo a ler a carta do doutor Erico, Presidente da
Associação dos Médicos de São Luís. Indignação. É no mínimo o
sentimento do maranhense após a reportagem no Fantástico de ontem
à noite sobre o desvio de cerca de um bilhão de reais ao longo dos
anos na área da saúde. Um bilhão de reais! Aí nós perguntamos:
Quantos hospitais dariam para ser construídos e mantidos com esse
dinheiro? Gerando empregos para médicos, demais profissionais da
área de saúde? Além de não ir as ambulâncias, pois o paciente teria
tratado no seu próprio logradouro. Quantas áreas de emprego nas
áreas de nível médio, superior podiam ser contempladas na respectiva
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pasta? Quantas mortes poderiam ter sido evitadas neste eterno
genocídio silencioso da nossa população ao longo dos anos. Será que
os envolvidos tem consciência de quantos irmãos conterrâneos morrem
diariamente esperando um leito, um tratamento, uma cirurgia?
Certamente não, pois políticos e empresários dessa estirpe se tratam
nos melhores hospitais no eixo Sul do País. Por que será que a resposta
dos gestores é sempre a mesma de não saber de nada? De que não
sabe de nada, de que não viu nada? Porque será que a resposta dos
gestores vai continuar sendo sempre a mesma? Será que a classe
médica e as áreas afins irão ter que pagar essa conta de toda essa
infundada roubalheira de nosso tão rico e tão pobre Estado? O que
nos enoja trabalhar na saúde pública e perceber o quanto esses
políticos e empresários matam progressivamente a saúde sendo assim
assassinos, pois não permitem uma segunda chance de vida à
população que padece a cada dia a espera de um milagre, num ciclo
tão vital, sádico e perverso. Enquanto não se investir em educação e
termos uma reforma política, teremos essa mesma população que
padece nas filas de marcação de consultas e exames que certamente
tornarão a votar nos mesmos políticos criminosos de sempre. Que
Deus tenha piedade de nós e do nosso estado. Dr. Erico Cantanhede.
Ontem, Jornal Nacional, ou melhor, o Fantástico abriu a sua matéria
falando de corrupção no Brasil, mais uma corrupção no Brasil. E o
palco da matéria sobre o estado do Maranhão. Vergonhosa e
vexativamente, mostrou o estado do Maranhão. Eu faço alguns
questionamentos: o governo informou que vai investigar as prestações
de contas do IDAC, mas por que só do IDAC? Por que não nos outros
institutos também? A PF diz que o Idac apresentava notas fiscais de
empresas de fachada, de prestação de contas, notas falsas, notas de
fachada, e o governo do Estado, com dois anos e seis meses, tem uma
Secretaria da Transparência, mas não foi capaz de detectar isso. Por
que será, então? Todas as Oscips e as OSs precisam ter as contas
investigadas, não só o IDAC. Não se sabe mais, após revelações sobre
IDAC, se os outros institutos que geram os recursos da Secretaria de
Saúde também não estão fornecendo notas fiscais de empresas de
fachada. Solicitação para que todos os institutos também sejam
investigados, possibilidade de investigação. Eu faço um questionamento,
senhoras e senhores. No ano passado foi instalada uma CPI na
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, e eu me pergunto: o
que deu a CPI da Saúde? Esta Casa não pode ser envergonhada. Esta
Casa tem um papel fundamental na sociedade. Senhoras e senhores,
diante de tantos desmandos, diante de tantas notícias de corrupção, eu
quero ressaltar que  a Lava  Jato  chega  ao Estado do  Maranhão.  Nos
últimos 15 dias, um advogado foi preso. Um advogado  estava
negociando a compra  de  uma  concessão pública  de   comunicação de
uma  emissora de  rádio e TV,  uma  das  maiores do Maranhão. E  não
se fala no assunto, não se  toca  no assunto. A partir de hoje, vou pautar
o meu posicionamento,  o meu pronunciamento nesta  Casa  em  defesa
da saúde do Estado do Maranhão e  não podemos conceber que o
Governo do Estado  não dê  nenhuma  satisfação, nenhuma  nota.  Se
fosse  em outro momento,  estariam todos  indo  para  cima e  cobrando
satisfação. Já  são dois  anos e seis meses na  atual gestão e  a  população
não quer  crer que  tenha  corrupção  na  saúde no  Estado do Maranhão.
O IDAC e outros institutos gerem  recursos da  saúde,  segundo a  PF,
desde 2008. E  o  Governo Flávio Dino passou  por  cima  disso  tudo
e  hoje mantém os mesmos  contratos.   E mais ainda: o Governo do
Estado, o Governador  Flávio Dino triplicou os  contratos com o
IDAC.  O Governador  Flávio Dino  criticava as OSCIPs  no passado
e triplicou  o contrato  com o IDAC. É  um  absurdo, é  um absurdo. E
não podemos  nos calar diante do que está  acontecendo.    Senhoras e
senhores, foi vexatória a situação que nós nos encontramos  com a  CPI
da  saúde  que  não foi para a frente. Estamos  fazendo um levantamento
de  todos os  dados e  informações  da  CPI e  vamos  propor de  forma
responsável, de  forma séria uma CPI da  Saúde  no Estado do Maranhão.
Senhor governador Flávio Dino, não manche a sua história, o governo
do Estado precisa ser passado a limpo, precisa ser esclarecido e não
admitimos que com dois anos e seis meses tenha corrupção no governo
do Estado do Maranhão e na área de saúde. E mais ainda, toda semana
eram sacados quinhentos mil reais, direto na boca do caixa e, segundo

informações nos bastidores, já estamos coletando, um secretário do
governo do Estado recebia parte desse dinheiro que era sacado na boca
do caixa. Isso é grave, isso é gravíssimo e precisa ser apurado. Com
certeza, as investigações na Polícia Federal vão se aprofundar e
precisamos subsidiar de mais informações e mais documentos para
que as averiguações possam ser concluídas e possam ser punidos todos
aqueles que tenham envolvimento com a fraude e máfia na saúde no
Estado do Maranhão. É inadmissível que o maranhense padeça nos
corredores de hospitais, padeça nas filas de marcações de consulta e
padeça nas procissões do interior do Estado para a capital, é
inadmissível! Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós. Senhor Presidente, galeria,
imprensa, senhores servidores. Queridos alunos do IFMA, de São
José de Ribamar, eu quero parabenizá-los pela oportunidade de estar
conosco, ao tempo que em nome da Mesa e do Presidente Othelino
Neto, agradecer a vocês e ao Torreão, a Fábia, ao Reinoldes, ao Edevan,
professores daquela Casa, por estarem aqui conosco e, sobretudo, a
vocês por compartilharem conosco desta tarde. Quero dizer que esta
casa legislativa opera dessa forma. Dizer que aqui ficamos nós,
deputados, a galeria, o nosso setor de imprensa e os nossos servidores,
serventuários nesta Casa. Aqui a Taquigrafia embaixo, os nossos
jornalistas e alguns amigos, ex-deputados presentes aqui na sessão.
Amanhã nós estaremos juntos de novo, trabalhando com a outra turma
do IFMA. Leve o nosso reconhecimento como deputado e professor
daquela entidade. Vamos crescer juntos, Reinoldes e nossa querida
Fábia. Um abraço a todos os diretores e outros colegas nossos que não
puderam vir. Uma certeza é de que esta Casa vai continuar aberta a
todos vocês, porque esta Casa é nossa, é do povo.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Requerimento 411, de autoria do deputado
Sousa Neto (lê). Deputado Sousa Neto está inscrito para discutir por
10 minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, deputadas, deputados,  a todos que estão
os estudantes na galeria,  que já até estão se retirando,   aos amigos da
imprensa, TV Assembleia. Senhor Presidente,  eu quero discutir este
requerimento  401/2017, que depois de ouvir o plenário seja enviado
expediente ao secretário  de Estado  de Administração Penitenciária,
senhor Murilo Andrade de Oliveira,  para que se faça presente a esta
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão  a fim de prestar
esclarecimento  acerca da fuga em massa  dos presos da Penitenciária
Estadual de Pedrinhas, ocorrida no dia 21 do corrente mês. Senhor
Presidente, eu venho aqui pedir  aos nobres colegas  parlamentares,
deputado Eduardo Braide,  por que  dia 21  houve essa fuga em massa
da Penitenciária  de Pedrinhas  e eu acho que nada mais  do que
conveniente  ele vir aqui explicar o que aconteceu.  Por que, deputado
Sérgio Vieira?  Porque todos nós  parlamentares, Poder  Executivo,
secretariado,  somos pagos pelos  tributos que todos os maranhenses
pagam.  Então, deputado Adriano, acho que nada mais justo, que esta
Casa aprove esse requerimento pra poder ele saber como é que está a
transparência, não só na questão da administração penitenciária, mas
na questão da infraestrutura que o deputado Edilázio tanto pede, Vossa
Excelência já pediu, a questão do meio ambiente, a questão da saúde, a
segurança pública, então assim, nada mais transparente que eles criaram
uma Secretaria de Transparência do que trazer o secretário para cá,
para poder dar as informações do que o contribuinte paga todos os
meses, eles querem saber o que é que está acontecendo com os tributos
pagos por eles. Então, aqui fica o meu pedido, deputado Rigo Teles,
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para que todos os secretários, assim como deputado Raimundo Cutrim,
entrou com o Projeto de Lei que, a cada seis meses,  todos os secretários
venham para esta Casa para poder prestar esclarecimentos sobre as
suas pastas, nada mais justo. Todos os contribuintes, que são os
maranhenses,  que pagam os seus impostos, deputado Adriano, querem
saber para aonde estão indo e como estão sendo investidos os seus
tributos, nada mais justo, deputado Fábio Braga, do que os secretários
virem para cá, para poder prestar contas com a sociedade e com a
população em geral. Então, eu faço esse pedido, deputado Cabo
Campos, que o secretário Murilo venha para cá, para poder prestar
esclarecimentos na pasta da Secretaria de Administração Penitenciária,
assim como outras secretarias, que todos são cobrados mensalmente,
aqui não se tem um requerimento, não se tem um pedido. Toda semana
a gente faz um pedido para que um secretário venha dar um
esclarecimento  de como estão sendo investidos os seus impostos, e
nessa Casa sempre é negado. E o próprio Governador diz que é o
governador da transparência. Deputado Adriano Sarney, que
transparência é essa? Eu queria saber que transparência é essa? Ele já
discursou várias vezes nessa tribuna dizendo que é um governo da
transparência, que todos os secretários, assim que foram convidados
ou convocados, estarão aqui nessa Assembleia.  E eu nunca vi, tem que
ser uma briga, é uma  briga que não se tem noção. Todos os secretários
para virem para cá, aí o líder do governo, Deputado Cafeteira, tem que
se desdobrar, porque não é convocação, Deputado Othelino, tem que
ser um convite e tem que ser daquele jeito, ninguém sabe. Eu só estou
querendo aqui um pedido simples de informação, porque se não fosse
pelo Delegado Thiago Bardal, ninguém saberia como foi essa fuga. Ele
disse que foram 21 que fugiram, Deputado Adriano. Foram  mais de
50, segundo o Delegado Thiago Bardal, e até hoje ninguém sabe. E o
caos da segurança pública está aí por falta de informações. Então a
minha discussão é essa, Deputado Othelino, Deputado Bira do Pindaré.
Eu queria só uma informação clara. Governador do Estado do Maranhão
Flávio Dino, V. Exa. tem ou não tem palavra? Porque se não tiver
palavra, vão rejeitar o meu requerimento, se tiver palavra ele estará
aqui prestando esclarecimentos da fuga que aconteceu no dia 21, porque
todas as vezes que a gente escuta o senhor governador ali, deputado
Eduardo Braide, o plenário está cheio de deputados, mas na hora que
ele fala, que ele promete, uma vez que as promessas dele hoje estão
indo com os ventos, ninguém acredita mais. Por quê? Porque ele falou
que qualquer secretário que for chamado, convocado ou convidado
estará aqui. Eu estou fazendo um requerimento para o senhor Murilo
Andrade estar aqui para poder esclarecer a fuga de Pedrinhas em massa,
porque, pelo que se soube pela imprensa e pelos órgãos competentes,
a Secretaria de Administração Penitenciária não tem credibilidade
nenhuma sobre seus dados, nenhuma. Se não fosse pela Seic, a gente
não saberia o que estava se passando. Parabéns ao delegado Tiago
Bardal. Eu tenho certeza, porque como o governador diz que tem
palavra, o Murilo Andrade estará aqui porque ele falou que qualquer
secretário que for chamado, convocado ou convidado estará aqui. Então
está aqui o meu requerimento para que o senhor Murilo Andrade esteja
aqui prestando esclarecimentos para esta Casa e principalmente para
o povo do estado do Maranhão que paga os impostos e quer saber
como são administrados seus impostos, paga o salário do governador,
dos secretário, dos seus deputados. A gente está solicitando a presença
do senhor Murilo Andrade aqui, porque, se não aparecer aqui e se for
rejeitado por esta Casa, não sabemos mais o que fazer e nem a população
sabe como se vai gastar os seus tributos, porque pagam os seus
impostos. Todos nós cobramos aqui como é que funciona a
transparência do Governador Flávio Dino. Se não vier, senhor Murilo
Andrade, estaremos dando um tapa na cara da população maranhense,
porque não saberemos de que forma a transparência desse Governador
e a transparência desse Governo está sendo tratada. Ninguém sabe o
que se faz na saúde como os impostos, ninguém sabe o que se faz na
infraestrutura com os impostos, ninguém sabe o que se faz na educação
com os seus impostos. E eu queria saber o que se faz na administração
penitenciária com os seus impostos, por isso eu fiz esse requerimento,
Deputado Sérgio Vieira. E eu espero que seja aprovado por esse plenário
e por esta Casa para passar a limpo e para poder mostrar que o

Governador do Estado do Maranhão, Deputado Eduardo Braide, tem
palavra ou se ele é um falso moralista.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Senhores deputados, vamos agora colocar em
votação o requerimento do Deputado Sousa Neto. Os deputados que
aprovam o requerimento do Deputado Sousa Neto, convocando o
Secretário Murilo, permaneçam como estão. Os que desaprovam
queiram levantar. O requerimento foi rejeitado com os votos do autor,
óbvio, deputado, contrário à rejeição, o autor o Deputado Braide,
Deputado Adriano... mais alguém? Três votos contrários. Deputado
Sousa. V.Exa. pode falar no tempo dos Blocos, porque agora nós estamos
na Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Eu só queria
pedir a questão do quórum, porque talvez não tenha quórum para
votação.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – V. Exa. quer que eu verifique quórum agora? Eu
posso verificar.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Eu queria...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Só que vai servir só para os próximos
Requerimentos.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Então tudo bem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Requerimentos nº 423 e 429 dos Deputados
Adriano Sarney e Raimundo Cutrim. (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Os
outros dois Requerimentos, os próximos itens 3 e 4 também são
solicitando que sejam registrados aniversários dos municípios de
Açailândia. Estes de autoria do Deputado Adriano Sarney e da Deputada
Francisca Primo, e o seguinte de congratulações à população do
município de São João dos Patos, de autoria da Deputada Francisca
Primo. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Os Requerimentos nº 427 e 428.
427 de autoria da Deputada Francisca Primo também de congratulações
à população de Tufilândia. Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº
428, do Deputado Edson (lê). Em Discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº
430/2017, de autoria do Deputado Rigo Teles. (lê).  Em Discussão. Em
Votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento nº 431/2017, de autoria do Deputado Eduardo
Braide. (lê). Em Discussão. Em Votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 435/2017, de
autoria da Deputada Valéria Macedo. (lê). A deputada está ausente.
Fica transferido para a próxima sessão. Convido o Deputado Stênio
Rezende a compor a Mesa. Deputado Stênio, V. Ex.ª pode vir à Mesa
para nós apreciarmos dois Requerimentos. Deputado Adriano Sarney,
V. Ex.ª pode vir à Mesa para nós apreciarmos dois Requerimentos.
Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento nº 436/2017, de
autoria do Deputado Sousa Neto. Deferido o Requerimento.
Requerimento nº 437/2017 (lê). Deferido. Inclusão na Ordem do Dia
da Sessão Ordinária de terça-feira, 13 de junho, Requerimentos nº 438,
439/2017, de autoria da Deputada Nina Melo; Requerimento nº 440/
2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não há oradores inscritos. Tempos dos Partidos
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ou  Blocos: Bloco Parlamentar Independente. Deputado Wellington do
Curso, por oito minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Senhor
Presidente, eu pedi o tempo da Liderança, homem de Deus.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Então, Deputado Cabo Campos, logo após o
Deputado Wellington, V. Exa., já está inscrito.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, Galeria, hoje ocupada pelo meu amigo
Iuri, Iuri do Paredão, seja bem-vindo à Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, seja bem-vindo à Casa do Povo, muito nos orgulha com
sua presença. Aproveito também para dizer,  Iuri, que eu sou o
testemunha do trabalho que você faz e da luta que você tem, muito
embora não seja do meio, mas você é um empreendedor, começou com
um trabalho  do zero e que hoje é sucesso nacional, um Villa Mix de
todo o Brasil, que é o trabalho junto com o Jonas Esticado. Então,
parabéns! E que esse trabalho todo floresceu, deu certo por conta do
seu dinamismo, da sua força de vontade, da forma como você conduz
seus trabalhos, do Cariri para o mundo. Iuri do Paredão, parabéns, que
Deus o abençoe! Abençoe seu trabalho. Abençoe o trabalho do Jonas
Esticado, com certeza, que possam conquistar mais e mais espaço no
Brasil e pelo mundo. Que Deus abençoe todos vocês. Um abraço ao
Zabar também, a todos que estão acompanhando meu amigo Iuri.
Imprensa, Internautas, Telespectadores que nos acompanham através
da TV Assembleia. Senhor Presidente, na semana passada, estava
ausente participando do 21º Congresso da UNALE  e havia feito uma
denúncia de uma escola abandonada em Paraibano, a Escola Edson
Lobão, abandonada em Paraibano. E não obstante a nossa denúncia,
nós falamos também que estavam construindo uma quadra dentro de
uma escola abandonada. E não conseguimos compreender a lógica da
construção de uma quadra dentro de uma escola abandonada. E aí veio
o Secretário de Educação e fez a seguinte tuitagem: “a referida escola
nem se chama mais Edson Lobão e, sim, Gonçalves Dias. Ela foi
municipalizada e cedida ao município a pedido da Prefeitura. Quanto à
obra da quadra, é execução do município e não do Estado. Portanto, a
escola é, sim, municipal e a obra da quadra também”. Só para esclarecer,
senhor Secretário e também com todo respeito que tenho a V. Ex.ª
como professor universitário, como advogado, com todo respeito que
tenho a V. Ex.ª, vamos a alguns pontos. Senhor Secretário, nós tivemos
conhecimento do termo de cessão, um termo de cessão assinado no dia
12 de dezembro de 2016. Eu estive lá em janeiro. A denúncia estava
guardada aguardando o momento apropriado e coletando os dados e as
informações. Então não fui à escola na semana passada e vim aqui
denunciar de forma infundada. Não, com fundamentos. No dia 12 de
dezembro, V. Ex.ª fez a cessão para o município, ou seja, até 12 de
dezembro de 2016 a escola ainda era do Estado com o nome de Edson
Lobão e, vergonhosamente, estão construindo uma quadra dentro de
uma escola abandonada. Senhor Secretário, no seu texto na internet o
senhor veio dizer que a escola  não é mais Edson Lobão, é Gonçalves
Dias.  O senhor tenta desqualificar a denúncia porque o nome da escola
não é mais o mesmo.  Se eu tivesse cometido esse equivoco,   tudo bem,
mas eu não cometi.  Lá no muro da escola  está Edson Lobão. No
documento do INEP  consta como Edson Lobão e consta como uma
escola do Estado,  senhor secretário. Vou fazer alguma observações de
acordo com as  informações  que tem no INEP. A escola é estadual e,
mais ainda, senhor secretário:  se o senhor cedeu a escola no dia 12 de
dezembro, eu fui em janeiro,  a quadra começou a ser construída em
2015  e 2016. É de  responsabilidade do Governo do estado,  sim.  A
quadra estava sendo construída antes.  Eu tenho aqui o documento da
prefeita solicitando, a prefeita Aparecida, solicitando a cessão da escola
em 2015  e só foi concretizada,   só foi realizada  no dia 12 de dezembro
de 2016. E ainda pergunto como é que  o Governo  tem,  vou tentar
amenizar os termos, tem a ousadia de ceder um espaço destruído,
deteriorado.  Eu teria vergonha. Ah, a prefeita solicitou  que fosse feita

a cessão.  Eu tinha dito prefeita:  “eu vou arrumar a escola,  eu vou
reformar a escola,  entrego a escola reformada.”  Uma escola deteriorada,
uma escola destruída  e  o Governo fez  em dezembro  de 2016. O
Governo do Estado se orgulha tanto de dizer  que melhorou a
transparência,  se os dados do INEP,  que  é do Governo Federal, ainda
não foram atualizados, o Governo do Estado já devia ter solicitado  ao
Governo Federal  que atualizasse  os dados do INEP, porque no INEP
ainda consta como escola do Estado e também ainda consta como
Escola Edison Lobão. III: o secretário do Estado se orgulha tanto que
o prédio foi cedido ao Município, mas senhor secretário, foi cedido
porque é uma cessão de prédio público. Eu pergunto a V. Ex.ª: entregar
a alguém que não irá cuidar? Como que V. Ex.ª cedeu um prédio
deteriorado para quem não tem condições de cuidar, que não vai cuidar?
Uma prefeitura pobre, uma prefeitura sem recursos, uma prefeitura
que não tem creche, também está abandonada construção da creche.
Uma cidade que não tem biblioteca, tinha o Farol da Educação, mas
também está fechado. Eu tenho essa denúncia aqui e vou fazer a
denúncia da biblioteca pública, do prédio do Farol da Educação. Senhor
secretário, há uma transferência momentânea, a cessão é momentânea
de responsabilidade. Recebemos a foto do secretário visitando o local,
o senhor secretário foi lá. Senhor secretário, com todo o respeito a V.
Ex.ª, o senhor visitou, constatou o abandono, verificou in loco o
abandono, mas V. Ex.ª não fez nada. Isso é omissão, é omissão por
parte de V. Ex.ª. Eu tenho as fotos de Vossa Excelência visitando a
escola. Como fica a responsabilidade quanto ao ensino médio? E os
alunos do ensino médio que ali estudavam ou estudaram foram para
onde? Não teve demanda? Quem disse que não teve demanda? As duas
escolas que estão lá são capazes de absorver a demanda de Paraibano?
De acordo com o Inep inclusive, senhor secretário, há três escolas em
Paraibano. Isso atende à demanda? Excluindo a Edison Lobão ou a
Gonçalves Dias, como V. Ex.ª quer deixar para a opinião pública, ainda
que atenda, qual a lógica de se construir uma quadra em um prédio
abandonado?! Eu continuo com a denúncia, senhor secretário, qual a
lógica? O prédio só foi cedido no dia 12 de dezembro de 2016, a quadra
estava sendo construída dentro da escola abandonada com recurso de
quem? Da prefeitura não era, pois não tinha dinheiro para construir
uma quadra dentro de uma escola abandonada, sendo que a escola ainda
nem da prefeitura era. Quem liberou os recursos para a construção
dessa quadra dentro da escola abandonada? Em 2015, já no primeiro
ano do governo Flávio Dino, em 2016, no segundo ano do governador
Flávio Dino. Por fim, senhor secretário, com todo respeito ainda, por
meio do projeto de Olho nas Escolas, já fizemos denúncias sobre
diversas escolas, uma vez que não consta o seu posicionamento. Nós
fomos à Escola Robson Martins, no Maiobão, e os alunos estão
estudando debaixo de uma árvore, no pátio, e V. Ex.ª nem sequer emitiu
uma nota. No final de semana, caiu o teto de uma escola em João
Lisboa, uma escola que aparentemente V. Ex.ª já tinha reformado. Não
estou inventando nada, é um documento de V. Ex.ª no qual consta a
Escola Rio Amazonas, 21 de abril, uma reforma em 2017. Outro
documento que conflita e que é o mesmo documento, dizendo que
também sofreu intervenção. Senhor secretário, o senhor mandou um
documento para esta Casa que diz que há 464 escolas sendo reformadas.
Tem mais outro que diz que são 114 escolas que estão sendo reformadas,
o que não chega a 574 escolas. E mais ainda: cuidadosamente, sentado
em meu gabinete, eu fui confrontar as duas listas e tem relação que está
duplicada, escola que está duplicada nas duas listas, ou seja, de 574
escolas reformadas, pelo menos 40 estão em duas listas, pelo menos
40 não podem ser somadas com escolas a mais, é a mesma escola duas
vezes. Mas, senhor secretário, voltando ao tema da Escola Edison
Lobão, como V. Ex.ª já cedeu a partir do dia 14 de dezembro ao
município...

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Deputado,
conceda-me um aparte?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Eu
preciso concluir, deputado Júnior Verde. Eu quero dizer a V. Ex.ª que
eu viajei, na ultima terça-feira, para participar do Congresso da Unale,



TERÇA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2017                                                                                         DIÁRIO DA ASSEMBLEIA14
mas ao sair protocolei no Ministério Público da Educação, em São
Luís, protocolei no Ministério Público da Improbidade Administrativa
e também protocolei para o promotor Gustavo, no Ministério Público,
em Paraibano, para que possa realmente averiguar e possa realmente
esclarecer o que aconteceu com a malversação do dinheiro público na
cidade de Paraibano, a fim de que os responsáveis possam ser realmente
identificados. E o que V. Ex.ª deveria fazer é não questionar a minha
denúncia, o que V. Ex.ª tentou fazer com todo respeito, ao questionar
e a talvez inviabilizar minha denúncia, V. Ex.ª deveria abrir era uma
sindicância e saber por que a escola não foi reformada e por que
entregaram ruínas, um prédio abandonado para uma prefeitura do interior
que não tem condições de arcar com essa escola. E mais ainda: uma
gestão que estava findando, a prefeita Aparecida perdeu a gestão, perdeu
a prefeitura, e assinou um termo recebendo a escola no dia 02 de
dezembro, ou seja, um abacaxi para o próximo prefeito. Com a palavra,
o senhor secretário Felipe Camarão.

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

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Deus seja louvado, o nome do Senhor exaltado. Senhoras e
senhores, eu volto a esta Tribuna, para falar de uma Indicação que nós
estamos fazendo, eu creio que o deputado Bira do Pindaré, é minha
testemunha, nessa luta que tivemos hoje aqui, na questão da Comissão
de Segurança, à época, no ano de 2007, o Presidente da Comissão de
Segurança era o hoje deputado federal Zé Carlos da Caixa, e tínhamos
o deputado Bira como membro da Comissão de Segurança também. Ali
começou uma luta, senhores, da redução do interstício da Polícia Militar
e Corpo de Bombeiros Militar, para que os senhores se situem, até o
ano de 2007, o soldado para chegar a patente Cabo, passavam-se 10
anos, oficialmente falando quando se tinha vaga ou quando se tinha
vaga no quadro para ele ir, por exemplo, este deputado que vos fala,
passou 17 anos como soldado, e com a ficha ilibada, com o
comportamento excepcional, disseram até que foi mais fácil eu ser
Deputado Estadual, do que 3º Sargento na Polícia, de tão difícil que as
promoções aconteciam, e o deputado Bira do Pindaré participou
conosco nesse momento histórico, na Sala das Comissões, onde nós
juntamos às associações e conseguimos reduzir na época de 10 anos
para 5 anos a promoção do soldado para o cabo. E agora estamos
fazendo uma Indicação, Senhor Presidente, ao Governador do Estado
do Maranhão, Flávio Dino, ao Secretário Jefferson Portela, ao Coronel
Pereira da Polícia Militar e também ao Coronel Célio Roberto do Corpo
de Bombeiros Militar do Maranhão para que se possam fazer estudos
para se reduzir ainda mais, porque nós entendemos que o soldado
passar 5 anos para chegar até cabo é muito tempo. Nas outras
instituições, deputado Adriano Sarney, o tempo é menor. Então, nós
precisamos valorizar a tropa também nesse quesito e estamos pedindo
a redução de interstício para os policiais e bombeiros militares. Por
isso, estamos usando esse tempo para esclarecer esta situação, dizer
que já avançamos muito, mas que precisamos avançar ainda mais. Vida
longa à Polícia Militar...

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Deputado Capo
Campos, um aparte?

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – É liderança.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – De qualquer
forma, deputado Sousa Neto, eu agradeço por sua vontade de participar
conosco. Encerrando, 2007, eram 10 anos para que soldado chegasse a
cabo, fomos para luta, na Comissão de Segurança, reduzimos para 5,
mas assim mesmo ainda é muito tempo para que os nossos soldados
cheguem a patente cabo, estamos pedindo estudos para as autoridades
para que possam reduzir ainda mais. Vida longa aos policiais e bombeiros
militares.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputada Andréa, nós não temos mais quórum,
só temos cinco deputados. Por ausência de quórum, declaro encerada a
presente Sessão.

Resumo da Ata da Sexagésima Sétima Sessão Ordinária
da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
oito de junho de dois mil e dezessete.

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

Braide.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Cabo

Campos.

Às nove horas, presentes os Senhores Deputados: Antônio
Pereira, Cabo Campos, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo,
Francisca Primo, Graça Paz, Léo Cunha, Max Barros, Nina Melo,
Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Raimundo Cutrim e Roberto
Costa. Ausentes os Senhores Deputados: Adriano Sarney, Alexandre
Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad, Bira do Pindaré, César Pires,
Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo,
Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Josimar de
Maranhãozinho, Júnior Verde, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Ricardo Rios,
Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sérgio Vieira, Sousa Neto,
Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do Curso
e Zé Inácio. O Presidente, em exercício, Deputado Othelino Neto,
declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do
resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado e do expediente
que foi encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos
Deputados: Raimundo Cutrim, Eduardo Braide, Francisca Primo,
Professor Marco Aurélio e Cabo Campos. Não havendo mais oradores
inscritos no Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem
do Dia, anunciando que não havia “quórum” regimental para apreciar a
Matéria, que ficou transferida para a próxima Sessão Ordinária e
submeteu à deliberação da Mesa, os seguintes Requerimentos que
foram deferidos: nºs: 432/2017, de autoria do Deputado Edson Araújo,
solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias
realizadas entre os dias 05 e 07 de junho do corrente ano, período em
que esteve participando de reunião com técnicos do Ministério da
Indústria e Comércio para discutir a questão da transferência das
atribuições das atividades da pesca, do Ministério da Agricultura para
o Ministério da Indústria e Comércio e, também, da Audiência Pública
da Câmara dos Deputados para debater “a importância e a
potencialidade do centro de lançamento de Alcântara” e 433/2017, de
autoria do Deputado Vinícius Louro, solicitando que seja justificada
sua ausência das Sessões Plenárias realizadas no período de 15 a 21 de
maio do corrente ano para acompanhar os prefeitos maranhenses junto
à Marcha dos Prefeitos em Brasília. Na forma do Artigo 113 do
Regimento Interno foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária os Requerimentos nº 435/2017, de autoria da Deputada Valéria
Macêdo; 436/2017, de autoria do Deputado Sousa Neto e 437/2017,
de autoria do Deputado Stênio Rezende. No primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. No tempo reservado aos Blocos
e Partidos não houve indicação pelas respectivas lideranças. No
Expediente Final não houve orador inscrito. Nada mais havendo a
tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e
aprovado, será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib
Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 12 de junho de
2017.

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 039/2016, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:
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RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 825 /2017

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Alex de Oliveira de Souza, Presidente da
Fundação de Amparo à Pesquisa e
Desenvolvimento Científico do Maranhão -
FAPEMA.

Art. 1º- Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Alex de Oliveira de Souza, Presidente da Fundação de Amparo
à Pesquisa e Desenvolvimento Científico do Maranhão - FAPEMA,
natural da cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba.

Art. 2º- 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 07 de junho de 2017.
Deputado Othelino Neto - Presidente, em exercício. Deputado
RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO RESENDE
- 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 003/2017, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 826 /2017

Concede o Título de Cidadã Maranhense à Senhora
Eliana Almeida, Coordenadora do Escritório do
Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef)
em São Luís - MA.

Art. 1º- Fica concedido o Título de Cidadã Maranhense à
Senhora Eliana Almeida, Coordenadora do Escritório do Fundo das
Nações Unidas para a Infância (Unicef), natural da cidade de Belém,
Estado do Pará.

Art. 2º- 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 07 de junho de 2017.
Deputado Othelino Neto - Presidente, em exercício. Deputado
RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO RESENDE
- Segundo Secretário.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 505 /2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 413/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 01 de junho do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizadas

nos dias 24e 25 do deputado Adriano Sarney, tendo em vista o mesmo
encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 05 de
junho de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO RIOS
- PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO RESENDE - SEGUNDO
SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 506 /2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 432/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 08 de junho do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA  da Sessão Plenária pelo período
de 05  a 07 de junho do deputado Edson Araújo, tendo em vista o
mesmo encontrar-se participando de reunião com técnicos do
Ministério da Industria e Comércio e da Audiência Pública no Plenário
da Câmara dos Deputados em Brasília -DF

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 12 de
junho de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO RIOS
- PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO RESENDE - SEGUNDO
SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 507 /2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 433/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 08 de junho do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no período
de 15 a 21 de maio do deputado Vinicius Louro, tendo em vista o
mesmo encontrar-se em Brasília acompanhando os prefeitos
maranhenses durante a “Marcha dos Prefeitos”, ocorrida naquele
período na Capital Federal.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 12 de
junho de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO RIOS
- PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO RESENDE - SEGUNDO
SECRETÁRIO.
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