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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06/06/2018 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06.06.2018

I - PROPOSTAS DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

SEGUNDO TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 262)

1. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 004/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA,
SUBSCRITA PELA TERÇA PARTE DOS DEPUTADOS, QUE
ALTERA O ARTIGO 15 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO
MARANHÃO, REDUZINDO PARA 3 (TRÊS) MESES DO
TÉRMINO DO MANDATO DO GOVERNADOR A VEDAÇÃO
PARA ALIENAÇÃO E CESSÃO DE BENS INTEGRANTES DO
PATRIMÔNIO ESTADUAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM
QUALIFICADO.

2. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 005/
2018, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, (MENSAGEM Nº
032/2018), QUE DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO NONO
DO ART. 19 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO
MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM
QUALIFICADO.

3. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 003/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE
DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 51 DO ATOS DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM
QUALIFICADO.

II - PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

PRIMEIRO TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 262)

4. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 013/
2015, DE AUTORIA DA DEPUTADA NINA MELO, SUBSCRITA
PELA TERÇA PARTE DOS DEPUTADOS, QUE ALTERA O ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
INTRODUZINDO ARTIGOS QUE CRIAM O FUNDO ESTADUAL
PARA TRANSPLANTES DE TECIDOS. ÓRGÃOS E PARTES DO
CORPO HUMANO. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

ACATANDO SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELA COMISSÃO.
– RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE.

III – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA.

5. PROJETO DE LEI Nº 032/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI A
SEMANA ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
DOMÉSTICOS COM IDOSOS, A SER REALIZADA
ANUALMENTE NA PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE JULHO.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, DEPUTADO
ANTÔNIO PEREIRA.

6. PROJETO DE LEI Nº 051/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, “CRIA O PROGRAMA
DE FISIOTERAPIA” PARA IDOSO (FISIOTERAPIA
GERIÁTRICA) EM TODA REDE ESTADUAL DE SAÚDE E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA;
E DE SAÚDE ACATANDO SUBSTITUTIVO, OFERECIDO PELO
RELATOR DAS COMISSÕES DEPUTADO ANTÔNIO
PEREIRA.

IV – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – REGIME DE URGÊNCIA

7. PROJETO DE LEI Nº 305/2015, DE AUTORIA DO
DEPUTADO LÉO CUNHA, QUE CONSIDERA PATRIMÔNIO
CULTURAL IMATERIAL DO MARANHÃO A CELEBRAÇÃO
DE CORPUS CHRISTI EM IMPERATRIZ.  – COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 04/06/18 POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL E 05/06/18, DEVIDO AUSÊNCIA DO
AUTOR EM PLENÃRIO. (1ª SESSÃO).

V – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 017/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE
CONCEDE A MEDALHA MANUEL BECKMAN AO
ENGENHEIRO AGRÔNOMO RAIMUNDO COELHO DE SOUSA
– COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 039/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE
CONCEDE A MEDALHA MANUEL BECKMAN AO PASTOR
EUDES RAULINO SARAIVA – COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO DOUTOR LEVI PONTES.

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

VI – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

11. REQUERIMENTO Nº 262/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO OFÍCIO AO SENHOR
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SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO MARANHÃO,
SENHOR CARLOS EDUARDO LULA, SOLICITANDO À
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO MARANHÃO – SES/
MA, INFORMAÇÕES SOBRE O ANDAMENTO DAS OBRAS
DOS 07 (SETE) CENTROS DE HEMODIÁLISE NO INTERIOR
DO ESTADO DO MARANHÃO, CUJA CONCLUSÃO FOI
OBJETO DE QUESTIONAMENTO EM AÇÃO PROMOVIDA
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. SUBSCRITO PELO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO. INDEFERIDO PELA
MESA, O AUTOR RECORREU DA DECISÃO AO PLENÁRIO,
COM BASE NO ART. 159 DO RI.

12. REQUERIMENTO Nº 274/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA SOLICITADA AO SECRETÁRIO DE ESTADO
DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE – STC, RODRIGO PIRES
FERREIRA LAGO, CÓPIA INTEGRAL DOS PROCESSOS
JUDICIAIS INSTAURADOS PELO ATUAL GOVERNO DO
ESTADO DO MARANHÃO QUE FIGUREM COMO POLO
PASSIVO DA DEMANDA A EX-GOVERNADORA ROSEANA
SARNEY OU QUALQUER UM QUE TENHA INTEGRADO SUA
EQUIPE DE GOVERNO. INDEFERIDO PELA MESA, O AUTOR
RECORREU DA DECISÃO AO PLENÁRIO, COM BASE NO
ART. 159 DO RI.

13. REQUERIMENTO Nº 275/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA SOLICITADA AO SECRETÁRIO DE ESTADO
DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE – STC, RODRIGO PIRES
FERREIRA LAGO, CÓPIA INTEGRAL DOS PROCESSOS
JUDICIAIS INSTAURADOS PELO ATUAL GOVERNO DO
ESTADO DO MARANHÃO QUE FIGUREM COMO POLO
PASSIVO DA DEMANDA ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE
CLASSE DO MARANHÃO.  INDEFERIDO PELA MESA, O
AUTOR RECORREU DA DECISÃO AO PLENÁRIO, COM BASE
NO ART. 159 DO RI.

14. REQUERIMENTO Nº 270/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO LÉO CUNHA, REQUER APÓS APROVAÇÃO DO
PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE LEI Nº 305/2017, DE SUA AUTORIA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DE 04/06/18 POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTA, E 05/06/18, DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

VII - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

15. REQUERIMENTO Nº 284/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA FALTA DA
SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DE
2018, TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO
REALIZADO PELA UEMA.

16. REQUERIMENTO Nº 285/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE PESAR,
À FAMÍLIA DO LÍDER COMUNITÁRIO TIMONENSE JAILSON
NASCIMENTO, CONHECIDO COMO ESCOPETA, EM
DECORRÊNCIA DO SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA
03/06/18, NA CIDADE DE TIMON-MA.

17. REQUERIMENTO Nº 286/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJAM JUSTIFICADAS AS SUAS FALTAS DAS
SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE
MAIO DE 2018, EM VIRTUDE DE VIAGEM OFICIAL À
BRASÍLIA-DF.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 06/06/2018 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 134/18, de autoria do Senhor

Deputado Paulo Neto, que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença
de profissionais de psicologia nas escolas de Ensino Médio, e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 135/18, de autoria do Senhor
Deputado Edson Araújo, que considera de Utilidade Pública o Sindicato
dos Pescadores, Pescadoras, Trabalhadores, Trabalhadoras na Pesca
em Regime de Economia Familiar do Município de Maracaçumé –
MA.

3. PROJETO DE LEI Nº 136/18, de autoria do Senhor
Deputado Edson Araújo, que considera de Utilidade Pública o Sindicato
dos Pescadores, Pescadoras, Trabalhadores, Trabalhadoras na Pesca
em Regime de Economia Familiar do Município de Maranhãozinho –
MA.

4. PROJETO DE LEI Nº 137/18, de autoria do Senhor
Deputado Edson Araújo, que considera de Utilidade Pública o Sindicato
dos Pescadores, Pescadoras, Trabalhadores, Trabalhadoras na Pesca
em Regime de Economia Familiar do Município de Centro Novo do
Maranhão.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 044/18,
de autoria do Senhor Deputado Júnior Verde, que concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor Flávio Gurgel Rocha.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 132/18, de autoria do Senhor

Deputado Cabo Campos, que considera de Utilidade Pública o Instituto
Soldado Fernandes – “Pantera”, com sede e foro em São Luís-MA.

2. PROJETO DE LEI Nº 133/18, de autoria do Senhor
Deputado Edson Araújo, que considera de Utilidade Pública a
Associação de Moradores e Pequenos Trabalhadores Rurais do Povoado
Novo Buriti P.A. Terra Bela, com sede e foro no Município de
Buriticupu-MA.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 043/18,
de autoria da Senhora Deputada Francisca Primo, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Tenente Coronel PM
Pedro Augusto Lima Brandão.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 130/18, de autoria do Senhor

Deputado Fábio Macedo, que determina a disponibilização aos
consumidores de informações para conferência de produtos
comercializados no Estado do Maranhão e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 131/18, de autoria do Senhor
Deputado Edson Araújo, que considera de Utilidade Pública a Colônia
de Pescadores, Z-139 do Município de Itaipava do Grajaú – MA.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 129/18, de autoria do Senhor

Deputado Paulo Neto, que considera de Utilidade Pública a Associação
dos Pescadores do Bairro da Tabatinga.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 042/18,
de autoria do Senhor Deputado César Pires, que concede a Medalha
Manoel Beckman ao empresário Antônio Oliveira Júnior.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 05 DE JUNHO DE 2018.

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

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

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer a
leitura da ata da sessão anterior e do texto bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE (lê texto bíblico e ata) - Ata lida, Senhor Presidente.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO SOUSA NETO (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI N° 134 / 18

“Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de
profissionais de psicologia nas escolas de Ensino
Médio, e dá outras providências.”

Art. 1° - Fica instituída no Estado do Maranhão a
obrigatoriedade de incluir o profissional de psicologia (Psicólogo
Escolar) nas escolas da rede pública estadual de ensino.

Art. 2º - O Psicólogo Escolar terá a função de atuar junto às
famílias, corpo docente, discente, direção e equipe técnica, com vistas
à melhoria do desenvolvimento humano dos alunos, das relações
professor-aluno e aumento da qualidade e eficiência do processo
educacional, através de intervenções preventivas, podendo recomendar
atendimento clínico, quando julgar necessário.

Parágrafo 1º – Em sua atuação, além do disposto no art. 2º
desta lei, o psicólogo escolar dará atenção especial à identificação de
comportamento antissocial relacionado problemas de violência
doméstica; assédio escolar, conhecido como bullying; abuso sexual e
uso de drogas.

Parágrafo 2º – A presença do psicólogo escolar se dará à
razão de um (01) para cada 200 (duzentos) alunos, com carga horária
mínima de 30 (trinta) horas semanais distribuídas de acordo com o
planejamento escolar.

Art. 3º - É vedado o serviço de atendimento psicológico dentro
da instituição / escola.

Parágrafo Único – É facultado às escolas oferecerem
atendimento terapêutico, desde que fora do ambiente escolar, em
parceria com clínicas devidamente legalizadas junto ao Conselho
Regional de Psicologia.

Art. 4° - As escolas terão um prazo de um 6 (seis) meses para
se adequarem às exigências desta lei, contados a partir da data de sua
publicação.

Art. 5° - O descumprimento desta lei implicará nas penalidades
legais aplicáveis pelos órgãos e entidades de controle social dessas
atividades.

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Art. 7º - As despesas para execução desta Lei correção por
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 29 de maio de 2018. - PAULO NETO
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados,

Submeto à apreciação desta Casa Legislativa o Projeto de Lei
n° ___ / 2018, que visa a inclusão do Psicólogo Escolar, com o intuito
de atender às demandas educacionais no que refere ao atendimento
psicológico do corpo docente, discente e pais nas escolas da rede
pública estadual de ensino.

A escola é um dos campos de reflexão e intervenção do Psicólogo
Escolar e a construção de intervenções no processo educativo constitui
uma das principais direções de trabalho na instituição escolar.

O profissional de Psicologia, para além da aplicação de testes
de quociente de inteligência ou vocacionais, reúne condições de atuar
como animador dessa construção, pois pode transitar nos diversos
ambientes da escola, trabalhar tanto na sensibilização das famílias para
a importância de sua presença na vida escolar dos alunos, na melhoria
das relações interpessoais da equipe, como também na relação
professor-aluno, colaborando assim, para estabelecer laços de confiança
entre o aluno, a família e a escola. O trabalho do Psicólogo Escolar,
numa carga horária que assegure sua permanência na escola durante
todo período de aula ao longo da semana, lhe possibilitará observar a
rotina dos alunos sob sua responsabilidade, de forma a perceber
mudanças de comportamento ou comportamento antissocial em suas
primeiras manifestações, quando ainda são passíveis de correção através
de intervenções simples, e que obtém excelentes resultados práticos
em função da idade dos alunos, crianças e pré-adolescentes. Essa
presença constante é, ainda, fundamental para estabelecer laços de
confiança, elemento facilitador para sua atuação, inclusive com pais e
responsáveis. O atendimento clínico dentro do ambiente escolar é
vedado para a proteção dos próprios alunos, que correm o risco da
estigmatizarão; entretanto, nada impede que as escolas ofereçam, a
favor do bom andamento da vida escolar, atendimento terapêutico em
anexo, ou em clínicas por elas credenciadas ou conveniadas. A exemplo,
no Ceará, há escolas públicas de ensino médio, que oferecem aos alunos
e seus familiares atendimento terapêutico gratuito, não apenas de
psicologia clínica, mas de terapias complementares ao bom desempenho
escolar, como a fonoaudiologia. Nelas os resultados são muito positivos,
seja no ambiente escolar saudável, seja nos índices de aprovação do
Enem. Assim, considerando a necessidade de reverter o quadro da
problemática que gira em torno das dificuldades que interferem no
perfeito andamento do processo de ensino-aprendizagem e de
desenvolvimento humano, justifica-se o presente projeto.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 29 de maio de 2018. - PAULO NETO
- Deputado Estadual
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PROJETO DE LEI N° 135 / 18

Considera de Utilidade Pública o Sindicato dos
Pescadores, Pescadoras, Trabalhadores,
Trabalhadoras na Pesca em Regime de Economia
Familiar do Município de Maracaçumé-MA.

Art. 1º - Fica considerado de Utilidade Pública o Sindicato dos
Pescadores, Pescadoras, Trabalhadores, Trabalhadoras na Pesca em
Regime de Economia Familiar do Município de Maracaçumé-MA,
com sede e foro no Município.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de
maio de 2018. - EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB

PROJETO DE LEI N° 136 / 18

Considera de Utilidade Pública o Sindicato dos
Pescadores, Pescadoras, Trabalhadores,
Trabalhadoras na Pesca em Regime de Economia
Familiar do Município de Maranhãozinho-MA.

Art. 1º - Fica considerado de Utilidade Pública o Sindicato dos
Pescadores, Pescadoras, Trabalhadores, Trabalhadoras na Pesca em
Regime de Economia Familiar do Município de Maranhãozinho-MA,
com sede e foro no Município.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de
maio de 2018. - EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB

PROJETO DE LEI N° 137 / 18

Considera de Utilidade Pública o Sindicato dos
Pescadores, Pescadoras, Trabalhadores,
Trabalhadoras na Pesca em Regime de Economia
Familiar do Município de Centro Novo do
Maranhão.

Art. 1º - Fica considerado de Utilidade Pública o Sindicato dos
Pescadores, Pescadoras, Trabalhadores, Trabalhadoras na Pesca em
Regime de Economia Familiar do Município de Centro Novo do
Maranhão, com sede e foro no Município.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de
maio de 2018. - EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual  - PSB

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 044 / 18

Concede o Título de Cidadã Maranhense ao Senhor
Flávio Gurgel Rocha.

Art. 1º - Fica concedido o título de cidadã maranhense ao
Senhor Flávio Gurgel Rocha, natural da cidade Recife, Estado de
Pernambuco.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 04 de junho de 2018. -
JUNIOR VERDE - DEPUTADO ESTADUAL - PRB

JUSTIFICATIVA

Nascido em 14 de fevereiro de 1958, no Recife, Flávio Gurgel
é um empresário brasileiro. Casado e pai de quatro filhos, atualmente

exerce a função de CEO do Grupo Guararapes, que integra a Rede de
Lojas Riachuelo, Confecções Guararapes, Midway Financeira,
Transporte Casa Verde e Shopping Midway Mall. O conglomerado é
um dos 15 maiores empregadores do ´País, com 40 (quarenta) mil
colaboradores.

VIDA PESSOAL
Com poucos meses de vida, mudou-se para Natal. O pai

Nevaldo Rocha, já vivia entre negócios de industrial e comerciante nas
duas cidades. O motivo da mudança do Recife para Natal foi para
buscar melhores condições de implementação da operação industrial.

Aos 8 (oito) anos, foi com a família para São Paulo. “ A indústria
vendia para o Brasil todo e tudo acontecia em São Paulo”, disse ele.
Rocha lembra de sua chegada ao Colégio Dante Alighieri e do preconceito
em relação ao seu sotaque. Tímido, costumava ter as melhores notas
da sala e não gostava de ser superado nos boletins. Estudou
Administração de Empresas na Fundação Getúlio Vargas (FGV).

 Pouco menos um ano antes de completar o curso de
administração na FGV, Flávio largou o curso para se dedicar ao trabalho
no grupo da família. Algo que ele se arrepende até hoje. “Apesar de
alguns exemplos de gente que se fez fora da universidade, como Steve
Jobs e Mark Zuckerberg, o embasamento é fundamental. “ O empresário
fez cursos de extensão, especialmente na Harvard Business School.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 04 de junho de 2018. -
JUNIOR VERDE - DEPUTADO ESTADUAL - PRB

REQUERIMENTO Nº 284 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após a deliberação da Mesa, seja
justificada a minha ausência, na sessão plenária no dia 04 de junho do
ano em curso, tendo em vista a minha participação no evento realizado
pela Universidade Estadual do Maranhão e pelo Núcleo de Tecnologias
para Educação que apresentou o documentário intitulado “Quais
caminhos levam à justiça? Protagonismo, mobilização e lutas sociais
em nosso tempo”, conforme documento em anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, 04 de junho de 2018. -
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. 06.06.18
EM: 05.06.18

REQUERIMENTO Nº 285 / 18

Senhor Presidente,

Na forma Regimental requeiro à Vossa Excelência, que após
ouvido o Plenário, seja encaminhada mensagem de pesar e condolências
à família do líder comunitário timonense Jaílson Nascimento, conhecido
como Escopeta, em decorrência do seu falecimento ocorrido no início
da noite do último domingo em sua cidade natal, Timon – MA.

Timon perde um grande cidadão e o Estado do Maranhão um
grande exemplo de pessoa, a ser seguido por todos da sociedade
maranhense pelo grande apreço ao esporte e a educação dos jovens.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), São Luís, 05 de junho de 2018. - Dep.Rafael Leitoa

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.06.18
EM: 05.06.18
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REQUERIMENTO Nº 286 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exa que, após a deliberação da Mesa, seja justificada a
minha ausência das Sessões Plenárias dos dias 28, 29 e 30 do mês de
maio, em virtude de viagem oficial à Brasília (DF) para tratar de assuntos
parlamentares.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís – MA, em 05 de junho de 2018. - Stênio Rezende
- Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.06.18
EM: 05.06.18

INDICAÇÃO Nº 374 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Flávio Dino, com encaminhamento para o Secretário de
Infraestrutura de Estado, Clayton Noleto, para que efetue com a
maior brevidade possível, a reforma da ponte ligando o Povoado Veados
ao município de Balsas, neste Estado.

Visando uma melhora na qualidade de vida dos moradores do
município de Balsas, localizado a 815 km de São Luís, solicitamos por
meio desta indicação a reforma de uma ponte de acesso do Povoado
Veados à sede do município de Balsas, para o ingresso através do Rio
Cocal, uma vez que naquela localidade residem aproximadamente 150
famílias que sofrem diversos transtornos e prejuízos provocados pela
ausência de um canal adequado de ingresso na referida área.

É sabido que na região existe apenas uma passagem, reformada
ainda no início do corrente ano, responsável pelo acesso a zona rural.
Contudo, a despeito da manutenção realizada, a ponte padece com
sérios problemas de infraestrutura, situação agravada recentemente,
quando a mesma quebrou, deixando os munícipes isolados,
inviabilizando a travessia da população.

A reforma da ponte ligando o município de Balsas ao Povoado
Veados, constitui antiga reivindicação dos moradores da região, além
daqueles que precisam trafegar no trecho, considerando que seu acesso
ocorre tão somente através do Rio Cocal, que corta a localidade.
Sopesando que a sua construção possibilitará o aumento do acesso de
veículos e maior segurança, garantindo comodidade aos usuários, além
de possibilitar o escoamento eficiente da produção local, concedendo
agilidade e mobilidade no trânsito de pessoas.

Outrossim, esta permitirá a integração do povoado ao
município, diminuindo a distância entre eles, promovendo uma melhora
na acessibilidade e elidindo, por consequência, o isolamento do povoado
em tela. Deste modo, torna-se imprescindível a construção da ponte
supracitada, a fim de proporcionar melhores condições de
infraestrutura, resultando no desenvolvimento das comunidades
envolvidas, justificando assim a presente demanda.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO SOUSA NETO - Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Alguém gostaria de se inscrever? Vou suspender a Sessão, por
cinco minutos, até que alguém se inscreva.

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

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, membros da Mesa, Senhoras e Senhores
Deputados desta Casa, eu quero felicitar o Pastor Otoniel pela passagem
do seu aniversário, parabéns! A galeria, aos amigos sempre da imprensa,
a TV Assembleia, a quem nos acompanha pelo WhatsApp, pelas redes
sociais. Senhor Presidente, eu venho a esta tribuna, após 30 dias do
escândalo que abalou o Estado do Maranhão de uma circular da Polícia
Militar para, Deputado Wellington do Curso, fazer a perseguição aos
opositores do Governador. A polícia política que o Governador quer
implantar no Estado do Maranhão, após 30 dias, ninguém sabe do que
deu essa sindicância, até porque nós parlamentares, a sociedade e o
povo do Estado do Maranhão, não sabe o que está acontecendo e até
em que pé está essa sindicância. Mais uma vez o Governador do
Estado do Maranhão e o Secretário de Segurança Pública estão jogando
uma cortina de fumaça para poder abafar um caso escandaloso. Um
caso escandaloso que foi descoberto, Deputada Graça Paz, e foi trazido
para esta Casa. Nós que fazemos oposição ao Governo do Estado do
Maranhão temos que tomar cuidado. Porque até agora a gente pediu
providências, a sociedade do Estado do Maranhão. Esse final de semana
eu estive em Santa Inês, o pessoal querendo saber e preocupado no
que essa sindicância deu, mas a gente não tem acesso. Infelizmente a
gente não tem acesso. Deputado Eduardo Braide entrou com o
requerimento para chamar os policiais envolvidos. Foi feito pelo
Deputado Cutrim solicitada a questão de uma CPI para poder tratar do
assunto também. Não tivemos as assinaturas necessárias. E mais uma
vez o Governo do Estado, como sempre, abafando um caso escandaloso,
tornando sempre e querendo tornar o Maranhão numa Venezuela ou
uma Coreia do Norte. Porque não se pode ter a oposição. Vou chamar
atenção aos meus colegas que fazem oposição a esta Casa: Deputado
Wellington, Deputado Alexandre, Deputada Graça, Deputado Edilázio,
Deputado Eduardo Braide, todos os deputados que fazem oposição.
Aconteceu um caso recente agora em São Bernardo, um prefeito de São
Bernardo, filho do Neto Carvalho, ex-prefeito de Magalhães de Almeida,
deram um baculejo no rapaz, que ele até perguntou o porquê. Deputado
Alexandre, ele estava fazendo uma vistoria nas obras da cidade na qual
ele é Prefeito. E desceram duas viaturas da polícia, pediram para ele
descer do carro. Ele se identificou, mesmo assim foi colocada a mão no
carro. Foi revistado o carro e ninguém entendeu o porquê. Faz oposição
ao Governo do Estado do Maranhão. Então essa oposição que nós
fazemos ao Governo do Estado e que nós, que Deus nos abençoe
nessas nossas andanças, não poderemos e não queremos ter essas
surpresas desagradáveis. Por quê? Foi feita a sindicância pelo Governo
do Estado para apurar de onde saiu essa circular e até agora não apareceu
para a sociedade, nem para os deputados, nem para a imprensa nem
para ninguém. Ninguém teve acesso. Já entrei com requerimento aqui e
foi recusado. Então eu não sei para quem eu tenho que recorrer, porque
pela Secretaria de Segurança Pública, eles não respondem nada. Pela
Mesa Diretora, para poder chamar atenção do Secretário, eles não
respondem nada, Deputado Alexandre. Pela comissão de Segurança já
mandei, também não respondem. Então a sociedade do Estado do
Maranhão quer uma resposta para saber em que pé está essa sindicância,
no caso para fazer esse levantamento. Mas, infelizmente, como o
Governo do Estado do Maranhão, que se dizia um governo transparente,



QUARTA-FEIRA, 06 DE JUNHO DE 2018                                                                                      DIÁRIO DA ASSEMBLEIA8
mostra mais uma vez a intransigência, governador ditador. É um
governador que até para a Polícia Civil, que colocou um outdoor
chamando de ditador o Governador, Deputado Alexandre, ele mandou
retirar o outdoor que chamava ele de ditador. Mas a pessoa que tem, no
seu espírito, na sua alma, esse poder de perseguição, todo o estado do
Maranhão sabe que esse governador é ditador. Agora me calar aqui na
tribuna o ditador não vai conseguir.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fábio Braga, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados,
imprensa, todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV
Assembleia, Plenário. Eu hoje venho a esta tribuna lamentar o
falecimento de uma amiga, de uma conterrânea da minha querida Vargem
Grande, a minha querida Nini Barros, nascida Eurides Garé Barros,
depois de mais de uma semana internada no hospital, teve um
falecimento na manhã de hoje. Eu sinto e tenho a tranquilidade de dizer
que, se tem uma pessoa que Deus deve pedir para seja uma auxiliar nos
seus trabalhos no céu, seria a minha Nini. Durante esses últimos anos,
Vargem Grande se acostumou com a voz, se acostumou com o jeito,
uma dedicação e com o carinho da Nini. Durante muitos anos, a voz
ouvida nos autofalantes da Igreja de Vargem Grande era a voz de Nini
Barros. Inconfundível, qualquer criança, na minha época, qualquer
adulto, qualquer pessoa conhecia de longe e parava para ouvir a voz de
Nini Barros. Durante muitos anos, foi ela que noticiou os acontecimentos
sociais, religiosos, os furtos, os roubos, a falta de energia, de água nos
bairros, ela era quem notificava, por meio da Voz do Santuário, os
acontecimentos da cidade. Vários e vários falecimentos na cidade de
Vargem Grande eram comunicados pela voz da Nini Barros, na Voz do
Santuário, e a população inteira tomava conhecimento. Minha amiga,
fiel companheira ao longo da minha vida política toda, Nini era
inconfundível na maneira de ser. Amável, sempre pronta para atender,
era companheira de primeira ordem de qualquer pessoa que precisasse
de alguma coisa na igreja. Durante muitos anos, foi o elo entre os
padres, entre as freiras e toda a comunidade de Vargem Grande. Nini
não teve filhos, mas Nini deixa uma multidão de amigos, de
companheiros, de filhos por afinidade. Durante anos, Nini
desempenhou o papel de amiga, de companheira, de pessoa ligada à
cultura de Vargem Grande. Não é a toa que foi homenageada várias
vezes no período carnavalesco, várias vezes nos blocos, principalmente
o Couro de Bode. Ela dedicava boa parte do seu tempo para essas
festividades. Durante muito tempo, Nini participou efetivamente da
vida social e religiosa de Vargem Grande. Os meus agradecimentos
como filho de Vargem Grande, eu acho que é extensivo a toda
comunidade, a toda população de Vargem Grande que faço aqui este
agradecimento, por esses longos e longos anos que Nini ficou conosco
na nossa cidade. Nini não gostava de se ausentar de Vargem Grande
porque encontrava em Vargem Grande o lugar para viver bem, a
companhia dos amigos, a casa sempre de portas abertas, muitas vezes,
romeiros de Vargem Grande e de outras cidades iam altas horas ou em
horários inconvenientes, mas Nini atendia, abria a igreja, esperava que
o romeiro fizesse as suas orações, entregasse seus votos ao glorioso
São Raimundo Nonato dos Mulundus e depois retornava à sua casa.
Nos últimos anos, Nini já se ausentava desse trabalho por conta da
idade e a dificuldade em subir as escadarias da Igreja Matriz de Vargem
Grande, mas mesmo assim, da sua casa, Nini ecoava sempre com sua
voz os acontecimentos que eram marcantes na cidade de Vargem Grande.
Eu tenho dito a todos que Nini deixa um marco, marco de amizade, de
carinho, de afeto pelo povo da minha terra, uma pessoa que aos longos
dos anos foi a figura mais marcante, a figura que todos tinham o maior
carinho na minha cidade foi de Nini Barros. Eu sei que aqui hoje toda
a sua família, seus amigos estão de luto, mas mais ainda, estamos
também agradecidos por Nini ter participado ao longo desses anos das
vidas de cada uma dessas pessoas que vivem e convivem em Vargem

Grande, de muitos romeiros que vinham de várias e várias cidades e
que tinham o ponto principal a casa da Nini, de várias e várias pessoas
que tinham como referencial a Casa da Nini Barros. Portanto, eu quero
aqui deixar e externar meu carinho, meu afeto da minha família, dos
meus amigos, a todos, a essa figura ímpar, figura que não tem sequer
alguém que chegue próximo de uma vida dedicada como foi a de Nini
para o povo de Vargem Grande, para o povo católico de Vargem Grande,
para todas as famílias de Vargem Grande. Eu quero nesta manhã deixar
bem claro que Vargem Grande agradece e muito durante muitos e muitos
anos que a Nini viveu conosco na nossa cidade.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Raimundo Cutrim, por 5 minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, imprensa,
internautas, cumprimentar nosso amigo aqui Rubens Pereira que está
prestigiando aqui a Casa. Ontem, eu falava, Senhores, sobre o
afastamento de prefeitos e recebi algumas ligações, isso são fatos que
nos causam espécie. Como eu dizia ainda há pouco, hoje, um
afastamento de um prefeito de qualquer município do Maranhão o
custo é altíssimo para o município. Então aquele que sai e o que fica,
para segurar uma liminar, segurar um período curto ou não, quebra o
município. Isso é uma verdade que todos nós sabemos. São fatos, o
que se ouve, o que se fala, o que se diz. Ainda há pouco o corregedor
me ligou para saber mais detalhes, o Dr. Marcelo. E eu estou
encaminhando um documento escrito sobre esses fatos que estão
ocorrendo no Maranhão para que a Corregedoria fiscalize e investigue,
para que que esses fatos não se tornem corriqueiros, não se tornem de
forma consuetudinária. Porque os municípios que estão passando por
essas situações estão efetivamente quebrados. São acordos bilionários.
Como eu dizia lá em São João do Caru, eu fiz uma denúncia aqui que eu
lia num blog onde cada vereador recebeu 50 mil reais, exceto um. Isto
eu vi num blog. Eu não sei se realmente se confirma. Mas se nós
levarmos ali o prefeito de São João do Caru, ele foi afastado por dívida
de INSS. Dos onze prefeitos que todos eles estão inelegíveis no caso
de São João do Caru, porque ali tornou-se uma organização criminosa
dos ex-prefeitos, com o presidente da câmara e com o vice-prefeito.
Agora se nós levarmos um paralelo, vamos levar um caso concreto,
Timon. Timon deve R$ 50 milhões de INSS de prefeitos anteriores. E
caiu no colo da ex-prefeita R$ 50 milhões. E ela foi absolvida aqui no
Tribunal de Justiça por ato de improbidade administrativa. Fizeram
um acordo, e vão pagar esses R$ 50 milhões em não sei em quantos
anos. Mas é um fato concreto: R$ 50 milhões. No caso de São João do
Caru, foi o valor porque o município é menor, mas o prefeito já tinha
feito um acordo. E mesmo assim os 11 vereadores, por que os vereadores
caçaram o prefeito? Porque eles queriam R$ 10 mil por mês. Como é
que um prefeito vai pagar R$ 10 mil para cada vereador? E cada um
tinha 50, 100, 200 serviços prestados. O que está acabando com o
nosso Estado é esse serviço prestado, principalmente quando se
aproximam as eleições. E o Ministério Público tem que fiscalizar isso.
É a quantidade de serviços prestados para compra de votos. No dia
que termina a eleição, no outro dia no mês de novembro, não fica
nenhum, todos exonerados. Em toda eleição é isso. O Ministério Público
tem que fiscalizar principalmente esse período que se aproxima as
eleições, o número de pessoas de serviço prestado. Esse caso de São
João do Caru é um caso emblemático, é um caso absurdo, é uma vergonha
para o Poder Judiciário do Maranhão ao manter o afastamento do
prefeito por chantagem de vereador. Nós temos que buscar o direito,
nós temos que denunciar, eu vou formalizar, vou viajar amanhã, mas
eu vou formalizar para o corregedor por escrito para que ele possa
investigar e tomar as providências. Nós não podemos ficar aceitando
que tire um prefeito e bote outro por liminares. O Superior Tribunal de
Justiça tem decisões que, para se tirar um prefeito, tem que ser trânsito
em julgado. Aí se afasta um prefeito, aí vem outro para se manter no
cargo e quebra o município. Isso é um caso sério e nós não podemos
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aceitar que, em pleno século XXI, isso possa ocorrer no Maranhão. A
prefeita lá de Amapá do Maranhão está afastada, não sei se voltou, que
é outro caso sério, e assim estão tirando prefeito de tudo que é canto.
Vamos analisar, pois não se pode ficar brincando de afastar prefeito
por liminares, isso é criminoso. E o custo para manter uma liminar?
Por isso é que eu estou formalizando por escrito e vou encaminhar ao
corregedor para que ele possa, o Doutor Marcelo, todo mundo conhece
o trabalho dele, ele tem uma história no Maranhão, assume a Corregedoria
e com certeza vai investigar, vai buscar a verdade. Nós não podemos
deixar uma independência absoluta de afastar com uma liminar e, para
manter aí o que assume, contrata um escritório de milhões de reais e
quebra o município. Isso é o que ocorre em todo o Maranhão. Todos
nós, deputados, sabemos disso, toda a população sabe e todo mundo
fica de braços cruzados, mas alguém tem que fazer alguma coisa. Vamos
fiscalizar o Ministério Público, Doutor Gonzaga, procurador, vamos
fiscalizar esse serviço prestado, principalmente quando se aproximam
as eleições e empregam milhões de pessoas no Estado, mas, quando é
em novembro, tiram todo mundo. É só captação ilícita de votos. O
Ministério Público tem que ficar fiscalizando, cada prefeitura sabe a
quantidade de serviço prestado durante o período eleitoral,
principalmente no ano de 2018, de janeiro até o dia das eleições, para
que podemos ter um pleito de maneira correta, de maneira coerente, e
não com a captação ilícita de votos, compras de votos, que do céu não
cai nada, mas de repente aparece um candidato que ninguém ouviu
falar, mas que tem 100 mil votos, 200 vêm da onde? É tudo comprado
porque voto não cai do céu. Não tem trabalho, não tem história, aí
aparece com 100 mil votos, 50 mil votos, como? Então, isto o Ministério
Público tem que fiscalizar, este modelo político nosso é criminoso,
não adianta querer trabalhar na Lava Jato se não muda o modelo político.
O Fundo Partidário é o maior índice de corrupção que existe no Brasil
e ninguém faz nada. Me digam para aonde é que vão os Fundos
Partidários do Maranhão? Os partidos grandes? O presidente do partido
dá para quem quer. Eu, no terceiro mandato, eu nunca recebi um real de
Fundo Partidário. Para aonde vai o Fundo Partidário de milhões? Aí o
presidente do partido dá para A, dá para B e bota o resto no bolso, não
há uma fiscalização, não há um controle, não há nada. Não tem...
Deputado federal, estadual que ninguém sabe para aonde vai, o
presidente de partido dá para quem quer. Então, o Tribunal Superior
Eleitoral tem que disciplinar, tem que haver uma fiscalização, ninguém
fiscaliza, o Tribunal de Contas não fiscaliza, o Superior Tribunal Eleitoral
simplesmente manda o dinheiro, o Superior Tribunal Eleitoral, mas
não diz como é para fazer. O presidente do partido embolsa, isso é
uma realidade no Maranhão e no Brasil. Era só isto, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado, que Deus estenda
suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão. Quero
cumprimentar, de forma especial, a galeria desta Casa está ocupada
por defensores e divulgadores da cultura do Estado do Maranhão, e
hoje ocupam de forma educada a galeria da Assembleia Legislativa para
protestar, para trazer a sua reivindicação, como os dois cartazes que
estão expostos para nós deputados: Diversidade cultural, a riqueza de
um país na história da sua gente. Queremos respeito e valorização.
Nossa deformação cultural nos faz pensar que cabe a um segmento da
sociedade levar cultura a outro, nós temos é que buscar a cultura do
povo, dando condições para aquele que... queremos respeito e
valorização. Senhor Presidente, demais Deputados, caros pares, se
hoje que estão ocupando a galeria desta Casa é porque não tem o
devido respeito do Governo do Estado e da Prefeitura de São Luís,

estamos aqui com a pauta de reivindicação e dessa pauta de
reivindicação muitas brincadeiras estão habilitadas e não têm o
reconhecimento e não têm atribuição do Governo do Estado. O Governo
do Estado está contratando cantores de fora, não temos nada contra
isso, mas e a valorização dos cantores da terra? E aí fica a pergunta,
Deputado Edilázio que já entrou nesta linha, nesta discussão nesta
Casa e fica a pergunta: O que tem a ver Aguinaldo Timóteo com Festa
Junina? Agnaldo Timóteo com a cultura do Maranhão? Se o Governador
quer que o Agnaldo Timóteo cante, leve o Agnaldo Timóteo para cantar
na casa dele. A reclamação aqui da cultura, Deputado Edilázio, a
reclamação aqui da cultura é que de várias brincadeiras que foram
habilitadas, olha o absurdo, de mais de 100 danças portuguesas, só 12
foram contratadas. Mais de 50 Cacuriás, somente 12 contratadas. De
quadrilhas juninas, mais de 50, somente 14 contratadas. De quadrilhas,
de dança do boiadeiro, ou seja, mais de 200 brincadeiras estão de fora
dos arraiais, das festividades. É o absurdo dos absurdos! É o cúmulo!
E ainda diz que é o Governo de todos nós. É o Governo de poucos nós.
É um governo que não dá atenção à cultura. É um governo, e o Deputado
Edilázio já falou aqui nesta Casa, que confunde matraca, festa junina,
com carnaval. Ele foi para o carnaval levando uma matraca. Nobre
amigo Zé Raimundo, ex-deputado estadual, homem forte do Raízes,
que nós acostumamos ver, assistir o programa Raízes e a grande cultura
lá no pandeirão, na matraca. Governador Flávio Dino tenha respeito
com a cultura do Maranhão. Governador Flávio Dino tenha respeito
com as brincadeiras. A cultura do Maranhão tão forte, o nosso Bumba
Boi, as nossas quadrilhas, festas juninas é a cara do nosso povo, é a
cara da nossa gente. Retrata a cara do nosso povo, Zé Raimundo.
Retrata a cara do povo do Maranhão. E o Governador Flávio Dino não
respeita. O Governador Flávio Dino simplesmente está acabando com
a cultura do Maranhão. Fica aqui o nosso apoio incondicional. Logo
após a Sessão, também ficamos à disposição para que nós possamos
conversar com vocês. E outra reclamação: o Governo do Estado fazia
tantos diálogos pelo Maranhão e agora não faz diálogos para receber a
cultura. Governador, que no passado fazia diálogos e teve diálogos
com a cultura, hoje faz os diálogos em um hotel cinco estrelas na
capital e não conversa com as brincadeiras, não conversa com a cultura.
Esse é o governo que nós temos. Esse é o governo do Maranhão,
governo da perseguição. É um governo que está acabando com a cultura
no estado do Maranhão. Fica aqui o nosso apoio incondicional a vocês,
o nosso respeito a todas as brincadeiras, o nosso respeito à cultura. E
logo após a Sessão, ficamos a disposição para que possamos dialogar,
para que possamos levar o pleito de vocês aos demais deputados, ao
Presidente da Assembleia, ao Governo do Estado, ao Secretário de
Cultura. Inclusive uma emenda nossa de R$ 100 mil reais que nós
destinamos, para que possa ser destinada a todas as brincadeiras no
dia de São Marçal, lá no João Paulo, para todos. Não é só para o boi,
só para uma brincadeira, para todos. Para que possa ser dividido e
possam ser alugados carros de sons, para que todos possam passar lá
no João Paulo, lá na festa de São Marçal. Então, mais uma vez, o nosso
apoio incondicional. E, logo após a Sessão, estaremos à disposição de
vocês para dialogar. Solicitar uma sala ao Presidente Othelino, para
que possa receber vocês e possamos levar o pleito de vocês e levar o
pleito tanto à Assembleia Legislativa como ao Governo do Estado e à
Secretaria de Cultura. Viva a cultura do Maranhão. Viva a todas as
brincadeiras e que Deus abençoe a todos vocês.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, imprensa, galeria, saúdo de forma especial todos aqueles
que fazem a cultura do estado do Maranhão e que vieram participar e
acompanhar esta sessão de hoje. Senhoras e senhores deputados, o
Governo do Estado do Maranhão está promovendo um verdadeiro
crime contra a cultura popular em nosso estado. Diversas manifestações
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culturais ficaram de fora da programação do Governo do Estado. Ontem
eu tive a oportunidade de me reunir com vários representantes de
brincadeiras, artistas que estavam aqui na sessão da tarde de ontem e
fiquei triste em ouvir depoimentos de pessoas que têm grupos que
trabalham todo ano para poder colocar, para se apresentar agora no
período de São João e que, há mais de 20 anos, participam dessa festa
que é tradicional em nosso estado, mas que pela primeira vez ficarão
de fora da programação oficial do Governo do Estado. Vi depoimentos
de pessoas que fazem e levam a cultura tão somente pelo amor que
têm, pela dificuldade que têm em fazer as fantasias, pela dificuldade
que têm em promover os ensaios, pela dificuldade que têm de levar a
cultura do Maranhão ao longo de vários anos para aqueles que realmente
merecem, que são os maranhenses e até os turistas que vêm acompanhar
aqui, mas que agora ficaram de fora da programação do Governo do
Estado. O engraçado é que o orçamento do ano passado foi possível
com que várias dessas brincadeiras pudessem estar presentes no São
João, mas esse ano acharam por bem contratar inúmeros artistas de
fora, que eu não tenho absolutamente nada contra, mas primeiro os
daqui. Se nós fizéssemos parte de um estado onde não tivéssemos as
manifestações culturais, não tivéssemos o que mostrar nessa época
cultural, até que eu não dizia nada em priorizar os artistas de fora, mas
não é o caso do Maranhão que é rico e abençoado pelas suas
manifestações culturais. Portanto, o que o Governo do Estado faz é
um crime contra a cultura popular maranhense. Ver depoimentos de
várias daqueles de Dança Portuguesa, do Cacuriá, do Tambor de Crioula,
os artistas, meu Deus, deixar de fora, Beto Pereira, Carlinhos Veloz,
Mano Borges, vários outros que fazem a cultura do nosso estado há
vários anos, para poder submetê-los e alguns chegaram a participar do
edital lançado pela Secretaria de Cultura, que eu acho até que esses não
devem participar, porque, reconhecidamente, ele já tem o apoio e o
respeito do povo do Maranhão, mas tiveram alguns artistas que
chegaram até participar e mesmo se submetendo a esse chamamento
do edital, não foram classificados para participar da programação do
Governo do Estado. Ora, Senhores, e aí vem o Governo do Estado e
chama os artistas de fora que não passam pelo edital, portanto não
tiveram que se submeter a este critério do Governo do Estado e que
recebem os cachês muito maiores do que aqueles que são os artistas da
terra. Portanto, Senhoras e Senhores, eu não sei sinceramente onde
estava a cabeça do Governador do Estado, Flávio Dino, quando recebeu
e decidiu tomar essa decisão de deixar os artistas do Maranhão de fora
para trazer os artistas de fora, pago, a preço de ouro, e sem passar pelo
critério da habilitação, todos aqueles que acompanham essa sessão, se
submeteram aos critérios do edital, tiveram que levar a documentação,
apresentaram, foram classificados, portanto, habilitados, mas não foram
escolhidos para poder participar e não tiveram o direito de levar as
suas brincadeiras, as suas manifestações para os arraiais do nosso
Maranhão, por conta desse absurdo que o Governador Flávio Dino
acha de fazer. Eu sempre disse aqui desta tribuna que o Governador
Flávio Dino só é bom quando ele pega um avião e viaja para fora,
quando diz as coisas que ele faz, porque quando ele volta para o
Maranhão, a política aqui é completamente diferente. Para os artistas
de fora no São João de 2018 tudo, não precisa passar pelos critérios do
edital e recebem os maiores cachês; para os artistas da terra nada,
aqueles que se submeteram não foram escolhidos e não terão a
possibilidade de participar do São João. E o que faço aqui, Senhor
Presidente, mais do que tudo, é uma cobrança da utilização da emenda
que destinei para o São João, que todos os Deputados têm direito, no
valor de duzentos mil reais destinei para o Governo do Estado fazer
um convênio com a Prefeitura de São Luís para que pudesse realizar o
São João, porque ouvi dizer que a Prefeitura talvez não fizesse o São
João este ano. E o que cobrarei, Senhoras e Senhores Deputados,
porque esse é um dos papéis do Poder Legislativo, é que esses recursos
da nossa Emenda sejam utilizados exclusivamente para artistas da
terra, que não sejam utilizados para pagar nenhum artista de fora,
como eu disse, nada contra, mas eu não posso participar e olhar e
fechar a minha boca para esse crime contra a cultura popular do

Maranhão. Governador Flávio Dino, V. Ex.ª não tem o direito de
destratar os nossos artistas da terra, V. Ex.ª não tem o direito de deixar
a manifestações que, historicamente, há vários anos fazem parte já da
cultura do nosso São João, de fora, como está acontecendo, tenha
humildade, reveja essa sua decisão, pelo menos, uma vez na vida tenha
aquilo que lhe falta e é muito, que é humildade de reconhecer quando V.
Ex.ª erra e chame os nossos artistas que estão classificados no edital,
chame os nossos artistas que não precisam participar no edital, porque
foi esse o critério utilizado para os que são de fora. E aí V. Ex.ª terá o
respeito de todos os maranhenses. Humildade não faz mal a ninguém.
E é isso que falta a V. Exa. Espero que tenha para corrigir - e ainda dá
tempo - essa injustiça contra a cultura do Maranhão, nós não ficaremos
calados para tudo aquilo que está acontecendo em relação a essa situação.
Qual será, Senhor Presidente, a nossa tristeza ao ir aos arraiais do
estado do Maranhão e ver ausência dessas brincadeiras que estão aqui
e que se apresentaram há vários anos. Não teremos nos arraiais a
participação de Beto Pereira, não teremos nos arraiais a participação
de Carlinhos Veloz, de Mano Borges. Onde é que o Governador
realmente está com a cabeça? E cadê aqueles que são defensores da
cultura? É hora de todos nós nos unirmos para evitar esse crime que o
Governo do Estado comete contra a cultura popular do Maranhão...

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Nós temos duas PECs, três PECs para apreciar. Ficaram
transferidos para a próxima sessão os deputados Zé Inácio, Bira do
Pindaré, César Pires, Edilázio Júnior e Roberto Costa, em razão de já
ser 10h30. Horário regimental.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Senhor Presidente,
Questão de Ordem. Deputado Sousa Neto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Horário regimental. Deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Essa nº 004 aqui
também vai ficar para amanhã?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Nós vamos transferir todas para amanhã, Deputado Sousa.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Ah, tudo bem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em razão do quórum qualificado.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Senhor
Presidente. Pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Senhor
Presidente, por que nós não vamos votar hoje as PECs? Qual a razão?
Porque nós temos quórum qualificado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano, normalmente quando o quórum está exato,
nós transferimos a sessão, transferimos a PEC para a sessão seguinte.
E para aprovar uma PEC são necessários 25 votos.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Nós temos
27 deputados, Senhor Presidente, vinte e sete deputados.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO – Se for do interesse de V. Exas., nós podemos apreciar as PEC.
Não tem problema.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Vamos
apreciar, Senhor Presidente. Eu acho que precisamos apreciar. Tem
quórum qualificado, vamos votar.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Eu
queria pedir a conferência de quórum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço que zere o painel e façamos a conferência do quórum.
Há quórum para os projetos de lei ordinários, mas não há quórum para
apreciar as PECs que ficam transferidas para a Sessão de amanhã.
Projeto de Lei 225, de autoria da Deputada Nina Melo. Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei 190, de autoria também da
Deputada Nina Melo, que institui a isenção do pagamento de passagem
em transportes intermunicipais e urbanos de passageiros para os
pacientes em tratamento de câncer. Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
sanção. Projeto de Lei 112, também de autoria da Deputada Nina
Melo, que institui normas gerais para a revitalização da Bacia
Hidrográfica do Rio Itapecuru. Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
sanção. Projeto de Lei 128, de autoria da Deputada Nina Melo, que
institui no âmbito do Estado do Maranhão a Semana de Conscientização
sobre a Importância da Vacinação em Adultos e Crianças. Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Projeto de Lei 305, de autoria do Deputado Léo Cunha,
que considera patrimônio cultural e imaterial. O Deputado está ausente,
fica transferido para a próxima Sessão. Projeto de Decreto Legislativo,
de autoria do Deputado Stênio Rezende, que dispõe sobre a consulta
plebiscitária aos municípios de Poção de Pedras e Bernardo do Mearim
acerca do desmembramento e anexação de povoados. Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à promulgação. Projeto de Resolução Legislativa 041/
2018, de autoria do Deputado Vinícius Louro, (lê). Este Projeto de
Resolução do Deputado Vinícius depende de parecer das comissões,
vou suspender a Sessão rapidamente para que a CCJ e as demais
comissões emitam o parecer (lê).

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Deputado Glalbert Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Projeto
de Resolução Legislativa nº 041/2018, de autoria do Deputado Vinícius
Louro, foi aprovado por unanimidade nesta comissão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em votação. O Projeto de Resolução nº 041/2018. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação.
Moção de Aplausos nº 23/2017, de autoria do Deputado Marco Aurélio
(lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação do
Plenário. Requerimento nº 198/2018, de autoria do Deputado Raimundo
Cutrim (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 261/2018, de
autoria da Deputada Nina Melo. Em discussão. Em votação. Os

deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento nº 270/2018, de autoria do Deputado Léo Cunha.
Ausente. Requerimento nº 271/2018, de autoria do Deputado Neto
Evangelista (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 279/2018, de
autoria do Deputado Raimundo Cutrim (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 280/2018, de autoria do Deputado Edson Araújo
(lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Convido o Deputado Zé Inácio
para compor a Mesa. Deputado Zé Inácio, vamos apreciar aqui uns
requerimentos. Vossa Excelência pode vir até a Mesa?

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Presidente, antes
de assumir a Mesa, eu quero fazer uma questão de ordem por um
minuto apenas. Eu quero tratar de um requerimento da minha autoria
que conta com a assinatura de 22 deputados e que solicita a criação da
CPI da Cyrela. Quero fundamentar no artigo 31, de nosso regimento
interno, que diz que as comissões temporárias compor-se-ão do número
de membros que for previsto no ato ou requerimento de sua constituição,
nomeado pela Mesa por indicação dos líderes ou independente deles
se, no prazo de 48 horas após criada a Comissão não se fizer a indicação.
Só que dialogando com os colegas parlamentares, sobretudo aqueles
que assinaram o Requerimento, já há sinalização por parte do Bloco
Independente, liderado pelo Deputado Max Barros, de indicar o
Deputado Wellington do Curso para fazer parte da Comissão. O PV/
PSD, liderado pelo Edilázio, faz a indicação do Deputado César Pires.
Do nosso Bloco, o Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, já tem
a pretensão de compor, tanto da minha parte como requerente como
por parte do Deputado Bira e já se passaram mais de 30 dias e a Mesa
ainda não se pronunciou e Vossa Excelência que tem conduzido de
forma democrática esta Casa dando total apoio ao funcionamento das
Comissões Permanentes, eu acredito que Vossa Excelência vai se
manifestar a respeito deste Requerimento que está paralisado aí na
Mesa já mais de 30 dias. E nós somos cobrados não só por alguns
parlamentares como também pela sociedade, há moradores que têm
nos cobrado porque consideram importante a CPI da CYRELA. Eu
queria que, com brevidade, a Mesa pudesse se pronunciar. Muito
obrigado aí pelo tempo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Zé Inácio, agora, por gentileza, venha até a Mesa.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Othelino, Deputado Wellington, Questão de Ordem quanto
ao Deputado...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Zé Inácio, os líderes devem indicar os membros, os
líderes dos Blocos. Agora, Deputado Zé Inácio, não vamos esticar a
discussão porque nós estamos em votação da Ordem do Dia, logo após
a Ordem do Dia, nós daremos continuidade, caso V. Exa. queira fazer
alguma nova consideração. Os líderes devem indicar e, a partir da
indicação dos líderes é que a Mesa Diretora vai fazer a composição da
CPI para que após a composição ser publicada no Diário possa se
reunir e definir, instalar definindo seu Presidente, Vice e Relator.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Senhor
Presidente...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Bira, Deputado Wellington, eu não vou conceder
agora Questão de Ordem porque nós estamos em votação, logo em
seguida, concederei. Requerimentos à deliberação da Mesa.
Requerimento nº 262, de autoria da Deputada Nina Melo (lê). Como
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vota o Deputado Stênio Rezende? Como vota o Deputado Zé Inácio?
Indeferido.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Questão de
Ordem, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Nina.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Eu gostaria de
recorrer ao plenário por tratar-se de um assunto tão sério e delicado da
saúde do Estado do Maranhão e que tem sido noticiado rotineiramente,
inclusive, em rede nacional, que é a questão das hemodiálises, do
transporte, inclusive, recentemente, nós tivemos mortes de pacientes
durante esse transporte e eu até solicito que os meus colegas se
sensibilizem e queiram, e se interessem com os casos desses pacientes
que estão sofrendo, que estão padecendo nas estradas. E que a
Secretaria de Saúde nos dê informações contundentes, que nos diga
quando serão inaugurados esses centros de hemodiálise no nosso estado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington, concederei a Questão de Ordem, em
seguida, nós estamos em votação. É relativo a esse requerimento?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – É
sobre o requerimento da Deputada Nina Melo, porque é um tema que
também nós já defendemos nesta Casa e quero ser solidário à Deputada
Nina Melo, e também subscrever não só o requerimento como também
para que possa ser trazido para o Plenário desta Casa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Nina, o recurso de V. Exa. estará na Ordem do Dia
de amanhã. Requerimento 268, de autoria do Deputado Sérgio Frota
(lê). Como vota o Deputado Stênio Rezende? Como vota o Deputado
Zé Inácio? Deferido. Requerimento 269, de autoria da Deputada Valéria
Macedo. A Deputada está ausente. Como se trata de justificativa de
falta, vamos apreciar. Requer que, depois de ouvida a Mesa, sejam
justificadas suas faltas nas sessões plenárias realizadas no período de
16 a 24 de maio do corrente ano, devido ao acompanhamento de seu
pai, que estava enfermo em um hospital no município de Imperatriz.
Como vota o Deputado Stênio Rezende? Como vota o Deputado Zé
Inácio? Deferido. Requerimento 272, de autoria do Deputado Antônio
Pereira. O Deputado está ausente. Fica transferido para a próxima
sessão. Como se trata de requerimento de pesar, vamos apreciar. Requer
que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhada a mensagem de pesar
à senhora Ivoneide de Sousa Castro, viúva dos senhor Barnabé Oliveira
Araújo, Betinho, extensiva a seus familiares, externando profundo pesar
pelo seu falecimento ocorrido no dia 26 de maio do ano em curso, em
Imperatriz. Como vota o Deputado Stênio Rezende? Como vota o
Deputado Zé Inácio? Deferido. Requerimento 273 de autoria do
Deputado Sousa Neto. Requer que, depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhada Mensagem de pesar aos familiares do senhor Francisco
das Chagas Sousa pelo seu falecimento ocorrido no dia 04/05/2018,
nesta capital. Como vota o Deputado Stênio Rezende? Como vota o
Deputado Zé Inácio? Requerimento...

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Pela
Ordem, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Senhor
Presidente, gostaria de encaminhar o Requerimento, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pois não. V. Exa. tem cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, senhoras e senhores
deputados e deputadas, imprensa, servidores desta Casa, galeria. Mais
uma vez também gostaria de me solidarizar com todos vocês que fazem
a cultura do Estado do Maranhão. E dizer que aqui na Assembleia
Legislativa tem mais um deputado que é completamente contra essa
cultura de perseguição do Governador Flávio Dino em relação a todos
que fazem a verdadeira cultura do Maranhão, que está aqui muito bem
representada hoje nesta galeria. Sejam bem-vindos aqui à Casa do Povo.
Mas, Senhor Presidente, eu estou utilizando esse tempo aqui na tribuna
para encaminhar o meu Requerimento de nº 274 e aproveitar para
encaminhar também o Requerimento de nº 275/2018 que requer
transparência no Governo do Estado. Esse requerimento é direcionado
ao Secretário de Transparência do Governo do Maranhão, Senhor
Rodrigo Lago. Olha o simbolismo deste requerimento. Ele é direcionado
ao Secretário de Transparência do Estado do Maranhão solicitando
dele informações sobre o Governo do Estado, informações dos
processos judiciais que essa secretaria impetrou contra a administração
passada e impetrou contra a administração atual, para que a gente
possa, nesta Casa, como deputados, como fiscalizadores, dentro da
nossa prerrogativa de parlamentares, fazer a fiscalização e o
acompanhamento do que o governo vem fazendo durante esses três
anos e meio de catástrofe administrativa no Estado do Maranhão.
Então, Senhor Presidente, esse requerimento não é nada mais, nada
menos do que uma solicitação de informação ao Secretário de
Transparência, pasmem, ao Secretário de Transparência, para que ele
possa nos enviar esses processos contra o governo passado e contra
membros do governo atual. Nós queremos também saber pelo
Requerimento nº 275/2018 os processos impetrados e representações
pela Secretaria de Transparência contra as entidades do Estado do
Maranhão, entidades representativas, de classes, de servidores públicos
que o Estado do Maranhão está combatendo com ações judiciais. Esse
é o nosso pedido simples para que esta Mesa aprove esses dois
requerimentos e que esses requerimentos de pedido de informação,
baseados na lei que o próprio Governador Flávio Dino e o próprio
Secretário de Transparência e Controle mandaram a esta Casa, e que
vendem em artigos, em entrevistas que esse é um governo transparente.
Então eu quero aqui que esta Casa seja coerente com o que nós
aprovamos, que foi a Lei de Transparência, e que solicite, que aprove
aqui os meus dois requerimentos para que o Governo do Estado mande
as informações necessárias. Desde já, digo que, se esta Mesa, que é
composta de aliados do Governo, não aprovar o meu requerimento, já
peço diretamente recorrer ao Plenário para que possa decidir. Caso o
Plenário, que tem a maioria governista, não aprove, vou mandar um
ofício do meu gabinete baseado na Lei de Transparência, aprovada
nesta Casa, votada inclusive com o meu voto a favor. Então, Senhor
Presidente, eu acredito que eu não preciso passar por todas essas
etapas para solicitar o mínimo, que é o cumprimento da lei que foi
aprovada nesta Casa. Peço que V. Ex.ª e os dois colegas que fazem
parte da Mesa, que eu também faço parte da Mesa, mas os colegas de
Mesa aqui possam aprovar esses meus dois requerimentos. É o mínimo
que posso fazer. Deixo aqui também, Senhor Presidente, eu já falei da
cultura, mas também deixo um registro hoje, que é o dia 05 de junho,
Dia Mundial do Meio Ambiente, porque o Maranhão é rico, porque o
Maranhão é rico tanto na cultura quanto a natureza, são dois bens
fundamentais, dois bens valiosíssimos, dois diferenciais competitivos
que nós temos no nosso Estado, que é a natureza e a cultura, que hoje
está muito bem representada nesta Casa. E quero também aqui
comunicar a todos os colegas que, no ano passado, aprovamos nesta
Casa um Projeto de Lei, de minha autoria, que estabelecia também no
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Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 05 de junho, o Dia Estadual dos
Povos Tradicionais, Deputado Bira Pindaré, que eu sei que também é
um defensor dos povos tradicionais, nós aprovamos aqui, no ano
passado, o Dia Estadual dos Povos Tradicionais que cai hoje, dia 5 de
junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi um projeto, de
minha autoria, foi sancionado pelo Governador Flávio Dino, e, hoje,
então, todos os povos tradicionais do Estado do Maranhão estão de
parabéns nesta data tão significativa do nosso Estado. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente,
quando puder pela Liderança do meu partido.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado César, logo que encerrarmos a Ordem do Dia, eu o
chamarei. Requerimento 274, como vota o Deputado Stênio? Como
vota o Deputado Zé Inácio? Indeferido

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Gostaria
de recorrer, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Adriano, vai estar na Ordem do Dia de amanhã.
Requerimento 275, de autoria do Deputado Adriano Sarney, requer
depois de ouvida a Mesa seja solicitado ao Secretário de Transparência,
Rodrigo Lago, cópia integral dos processos judiciais instaurados pelo
atual Governo do Estado do Maranhão que figura como polo passivo
a demanda de entidades representativas de classe do Maranhão. Como
vota o Deputado Stênio? Como vota o Deputado Zé Inácio? Indeferido.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Senhor
Presidente, eu gostaria de recorrer, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Estará na Ordem do Dia de amanhã, Deputado Adriano.
Requerimento 276, de autoria do Deputado Edson Araújo. Requer
depois de ouvida a Mesa sejam justificadas as suas ausências em
sessões plenárias realizadas no período de 14 a 18 de maio. Embora o
Deputado esteja ausente, mas como se trata de justificativa de faltas,
vamos apreciar. Ele estava cumprindo agenda em Brasília representando
este Poder. Como vota o Deputado Stênio Rezende? Como vota o
Deputado Zé Inácio? Deferido. Requerimento 277, de autoria do
Deputado Fábio Macedo. Requer depois de ouvida a Mesa sejam
justificadas as suas faltas nas sessões plenárias realizadas no período
de 21 a 28 de maio, por motivo de saúde, conforme atestado médico.
Como vota o Deputado Stênio Rezende? Como vota o Deputado Zé
Inácio? Deferido. Requerimento 281, de autoria da Deputada Andréa
Murad, requer depois de ouvida a Mesa sejam justificadas as suas
faltas nas sessões plenárias realizadas no período de 21 a 25 de maio,
por motivo de saúde, como vota o Deputado Stênio? Como vota o
Deputado Zé Inácio? Deferido. Requerimento 282, de autoria do
Deputado Alexandre Almeida, requer depois de ouvida a Mesa sejam
justificadas as suas faltas das sessões plenárias realizadas no dia 28 e
29 de maio, por motivo de visita à Câmara dos Deputados. Como vota
o Deputado Stênio? Como vota o Deputado Zé Inácio? Deferido.
Requerimento 283, de autoria do Deputado Alexandre Almeida, requer
depois de ouvida a Mesa sejam justificadas as suas faltas nas sessões
plenárias realizadas nos dias 16 e 17 de maio, por motivo de visita à
Casa Civil e ao Senhor Henrique Marra, Superintendente Nacional do
Programa de Habitação da Caixa Econômica Federal em Brasília. Como
vota o Deputado Stênio Rezende?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Como vota o Deputado Zé Inácio.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
quarta-feira, 6 de junho: Projeto de Lei nº 032, de autoria do Deputado
Wellington do Curso; Projeto de Lei nº 051, de autoria do Deputado
Wellington do Curso; Projeto de Resolução Legislativa nº 017, de autoria
do Deputado César Pires em segundo turno; Projeto de Resolução
Legislativa nº 039, de autoria do Deputado César Pires; Projeto de
Resolução Legislativa nº 006, de autoria do Deputado Roberto Costa;
Requerimento nº 284, de autoria do Deputado Wellington do Curso;
Requerimento nº 285, de autoria do Deputado Rafael Leitoa; além da
Proposta de Emenda Constitucional, de autoria da Deputada Nina
Melo de nº 013/2015, (lê). Encerrada a Ordem do Dia. Com a palavra,
o Deputado Bira do Pindaré.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Pela Ordem,
Senhor Presidente. Só para reforçar a solicitação do Deputado Inácio,
porque nós tivemos aqui, inclusive na Assembleia, uma audiência pública
para tratar sobre esse tema da Cyrela, uma audiência extremamente
concorrida. São mais de cinco mil unidades habitacionais, cinco mil
famílias que reclamam essa situação da Cyrela, aqui em São Luís do
Maranhão. Então eu queria fazer um apelo à Mesa Diretora para que a
gente pudesse dar os encaminhamentos devidos, a fim de que a CPI
possa ser instalada. Nós somos extremamente cobrados por essa
questão e acho que é importante que a Assembleia Legislativa dê a sua
contribuição como vem dando em relação a essa causa, porque é uma
causa que diz respeito ao interesse da nossa população. Então nesse
sentido eu reforço a argumentação. Inclusive solicitando à Mesa que
possa não só fazer a leitura como também a publicação desse
requerimento a fim de as lideranças possam indicar os membros para a
composição da referida CPI. Eram essas minhas palavras, Senhor
Presidente. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Senhor Presidente, com a sua atenção e atenção dos demais pares, só
reforçando o pedido do Deputado Zé Inácio. Nós já havíamos feito o
pronunciamento na semana passada, tendo em vista a quantidade de
cobranças que recebemos. Nada mais pertinente, nada mais natural e é
perfeitamente compreensiva as cobranças e estamos passivas a elas.
Mas só ratificar também, como o Deputado Zé Inácio já havia
registrado, que os blocos já fizeram indicação dos nomes. Então, na
verdade, só fazendo ratificação do estágio no qual já se encontra a CPI.
Então já foi feita a coleta de assinatura, temos 22 assinaturas. E já foi
feita também indicação dos membros dos blocos para que possa
efetivamente dar início a CPI. Então contando só com a benevolência
da Mesa, com atenção do trabalho da Mesa, para que a Mesa possa
fazer o agendamento necessário e possamos iniciar os trabalhos da
CPI.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não há oradores inscritos. Pela liderança da Oposição,
Deputado Roberto Costa por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Senhor
Presidente, Deputado Bira. Deputado Roberto Costa, só para solicitar
a permissão de vocês para registrar a presença desta grande liderança,
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o Carrinho, que é lá de Viana. Ex-vereador, grande companheiro de
caminhada e de luta. Seja bem-vindo aqui ao plenário da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Muito obrigado, Deputado Roberto
Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Tranquilo,
Deputado Bira.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Seja bem-vindo, Carlinhos.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, saudar aqui a
galeria com as manifestações culturais nossas, do Maranhão, que têm
um papel fundamental e importante no fortalecimento da nossa cultura.
Senhor Presidente, eu também quero entrar aqui nessa questão desse
debate que já ocorreu aqui na tribuna, em relação a essa situação da
cultura do nosso estado, mais precisamente em relação à questão do
São João. Eu estou vendo aqui representantes de brincadeiras
tradicionais, do Cacuriá, da Dança do Boiadeiro, da Dança Portuguesa.
Falo de uma forma muito tranquila, porque a minha relação com a
cultura do Maranhão sempre foi muito próxima, primeiro pela minha
relação de criação na comunidade da Madre Deus, mais precisamente
ali no Codozinho, e também já tivemos a alegria de participar dessas
brincadeiras tradicionais, Deputado Bira. Eu olhei aqui o Zeca, da
Cultura, nosso amigo lá do Lira, que representa hoje todo um trabalho
com as danças portuguesas. Eu também já fui brincante da Dança
Portuguesa lá no bairro do Lira e até me lembro de Dona Socorro que
teve uma das primeiras danças portuguesas aqui de São Luís, mas a sua
memória sempre foi no sentido de fortalecer também essa brincadeira.
Podem dizer: mas, Roberto, a dança portuguesa? Claro. A nossa relação
com Portugal é muito próxima e tudo o que diz respeito à relação nossa
entre Portugal e o Maranhão, claro e evidente que nós também temos
que prestigiar por que isso é cultura, isso é história. Como eu disse,
como brincante da dança portuguesa mais ainda, eu tenho o
conhecimento e vejo aqui essa manifestação de uma forma muito
tranquila, mas ao mesmo tempo preocupada, porque quem conhece
realmente essa questão da cultura sabe da importância que têm essas
brincadeiras, principalmente pelo lado social dentro das comunidades.
Muitos jovens, que poderiam não ter o que fazer dentro dessas
comunidades, por meio da cultura, do brincar o Cacuriá, uma Dança do
Boiadeiro ou uma Dança Portuguesa, estão conseguindo na verdade
conviver com aquilo que é mais importante na formação de um cidadão,
que é o reconhecimento da cultura da sua cidade, do seu estado. Vi aqui
também pela imprensa todo esse debate em relação a essas questões
em função também do edital e aí eu quero dizer, Senhor Presidente, que
eu também já fui membro do Conselho Estadual de Cultura e já presidi
o Conselho Estadual de Cultura. Nós temos que compreender duas
coisas: a questão do edital, que eu sempre defendi porque na verdade
ele é importante também para priorizar e dar dignidade a essas
brincadeiras, porque em muitas ocasiões o que ocorre? Essas
brincadeiras ficam sujeitas a determinadas associações e, quando chega
na hora de uma brincadeira como essa, num momento como esse, no
carnaval ou no São João, elas ficam prisioneiras dessas relações. Em
alguns casos, eu já vi inclusive, neste momento, fazerem pagamento de
brincadeiras em porta de banco. Isso é uma coisa que tem que acabar.
Primeiro, tem que ser dadas as condições para que as brincadeiras que
são importantes possam ter toda uma preparação da sua documentação,
e isso o Estado também precisa ajudar, porque não é fácil. Segundo: o
edital também não pode deixar de oportunizar um número muito maior
de vagas para atender às demandas existentes de brincadeiras. O edital
é importante? É, mas você não pode limitar, porque como disse, a
nossa cultura é muito rica. Quantas Danças Portuguesas nós temos
hoje, em São Luís e no Maranhão? Quantas Danças do Boiadeiro nós
temos em São Luís e no Maranhão como um todo? Quantos Cacuriais
nós temos? E é importante, claro, que o Estado possa dar essas

condições para essas brincadeiras. O momento de maior alegria de um
brincante, e eu falo por experiência própria, é quando nós saíamos
arrumados e íamos brincar nos arraiais, aqui em São Luís. Isso é que
proporciona a alegria, a satisfação de todos os brincantes. Eu sei que
montar uma Dança do Cacuriá, Dança do Boiadeiro e uma Dança
Portuguesa não é fácil e o custo é elevadíssimo, inclusive para a gente
que não tem condição e tem vontade de participar e é uma luta, na
verdade, anual destas brincadeiras para tentar se apresentar com uma
roupa bonita, com uma roupa digna da sua apresentação, da sua
importância. Então, essa realidade, Deputada Graça Paz, eu sei o que
é chegar, Deputada Graça Paz, todo arrumado de português e a gente
às vezes ter um arraial para se apresentar a 30, 40 km e o ônibus não
aparecer e a gente não ter como sair e ter que ficar brincando só dentro
da nossa comunidade. Estas dificuldades, assim, o Estado precisa dar
as condições de apoiar. E é exatamente por essa importância é que,
mais uma vez, eu falei com o Secretário Diego Galdino e que todas as
vezes, diga aqui de passagem, todas as vezes que eu procurei o Secretário
Diego Galdino ele nunca me faltou, inclusive em relação a isso, levei
essa questão, depois que inclusive o Zeca da Cultura estava me cobrando
muito, inclusive uma reunião com o Secretário. Mantive o contato com
o Secretário Diego Galdino para tratar desta situação porque nós
precisamos buscar uma solução rapidamente. Nós precisamos
oportunizar o maior número de vagas para essas brincadeiras dentro
de nosso São João. E Diego já confirmou aqui comigo que, na quinta-
feira, às 15h, vai receber a Comissão de Brincadeiras, para que a gente
possa tratar e buscar uma solução para esse problema, urgentemente,
então eu fico aqui, estaremos com certeza. Vamos buscar ao Diego uma
solução e a solução qual é? É oportunizar o maior número de
brincadeiras participando do nosso São João, porque eu tenho certeza
de que é isso o que nós queremos, porque quem faz a festa da cultura
são essas brincadeiras. E uma importância também, além disso, tratei
com o Diego, tem determinadas brincadeiras, como já disse aqui, o
Cacuriá, como a Dança Portuguesa, como a Dança do Boiadeiro não
podem ficar de fora, quando vi a discussão aqui também levantada a
respeito do César Nascimento, do Beto Pereira, do Mano Borges. E o
Diego também já me deu a notícia, Deputado Rafael Leitoa, que o
César Nascimento, ele já conversou ontem e ele já foi também, está
colocado também já na programação do Arraial, assim como o Beto
Pereira e o César Borges, já está no Arraial inclusive de São Luís, mas
deve entrar também já na programação como outros artistas que estavam
também de fora. Eu acho que isso é uma vitória na verdade da
mobilização das brincadeiras, mas agradeço aqui, Senhor Presidente,
para encerrar, o Secretário Diego Galdino por eu ter o procurado e ele,
mais uma vez, deu uma satisfação e está procurando uma solução para
esse problema, nós teremos exatamente é com a participação das
brincadeiras na busca dessa solução. Então, Senhor Presidente, eu quero
aqui mais vez agradecer, dizer às brincadeiras exatamente que eu sei o
que elas passam, sei da dificuldade que elas estão e, às vezes, da
frustração que é não ter o direito de se apresentar, principalmente de
todo um sacrifício anual que se faz na busca de se aprontar, de se
arrumar para se apresentar. Mas quero dizer que vamos buscar uma
solução para que todos ganhem com isso. E quem ganha com a
apresentação das brincadeiras, na verdade, é o povo do Maranhão. E
tenho certeza que o Diego não vai lhes faltar com essa resposta
extremamente positiva. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado César Pires, pela liderança do Bloco PV-PEN, por
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós! Senhor Presidente, galeria,
imprensa, meus caros servidores desta Casa, queridos amigos que
constroem a cultura ou sedimentam cada vez mais a cultura do nosso
estado. Presidente, eu vim aqui considerando que fui abordado por um
telefonema do pai do Prefeito de São Bernardo, meu amigo Neto
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Carvalho, me informando do constrangimento que passou o filho dele
por uma abordagem malsucedida, gestapiana, própria de uma polícia
truculenta. E aí eu me refiro que não se trata de uma polícia truculenta
como um todo, mas especificamente com aquela situação onde ainda
que ele dizendo ser médico, jovem, Prefeito da cidade, acompanhado
do Vice-Prefeito, do Secretário de Finanças, demonstrando claramente
o que ele estava fazendo ali, que era um trabalho de localização de
bases para colocar caixa d’água no município, nada disso valeu. O
abordaram, colocaram em ordem de fila todos eles. Mandaram abrir as
pernas, colocaram a mão para trás, maceraram as suas mãos. E ainda
que com as explicações de que eram profissionais, como médico, como
prefeito, de nada daquilo valeu. Parece simples aquele gesto, mas se
nós nos colocarmos, fizermos uma empatia, nos colocarmos na mesma
ordem dali vendo os nossos filhos, os nossos familiares, amigos ou
qualquer cidadão, nos remete a uma indagação que fica aqui para que a
Polícia Militar dê resposta: Vale a pena o modelo de ostentação que o
CRP está fazendo? A polícia, senhores, eu sou a favor de uma polícia
bem preparada, bem capacitada. E sou a favor também da parte
ostensiva, porque essa é a missão maior da Polícia Militar. Mas daí à
truculência, daí a uma forma de abordagem para mostrar força,
marginalizando quem não é marginal, colocando em nível inferior quem
não é dessa ordem me parece ser algo que eu não creio que o Governador
Flávio Dino dê, na verdade, as suas bênçãos e suas mãos estendidas a
esse tipo de comportamento. Recorro aqui ao Coronel Luongo, que
tenho como homem sério, capaz, para que investigue esse tipo de
profissional que está maculando a imagem da Polícia Militar. Polícia da
qual também eu pertenço, mas não faço parte desse tipo de
comportamento que eu vi ali. Parece uma polícia da Gestapo que
matava judeu a todo custo simplesmente porque aquelas pessoas eram
adversários do pensamento racista do patrão à época. Não creio que
por ser adversário do Governo, tenha sido feito esse tipo de
comportamento, esse tipo de abordagem, e o que é pior, o vice-prefeito
foi abordado duas vezes no mesmo dia com o mesmo comportamento
agressivo que fora feito ali no prefeito de São Bernardo. Que culpa tem
o prefeito pelos seus posicionamentos políticos, pela sua razão de
poder permanecer do mesmo lado do que sempre foi, que é o lado do
nosso grupo político? Peço ao Senhor Coronel Luongo que apure o
desmantelo, o desmando e, sobretudo, a opressão desnecessária, a
medida de força incomensurável em pessoas que sequer resistiram um
minuto a qualquer tipo de abordagem. Não sou contra abordagem
nenhuma, acho até que a polícia tem que cumprir o seu papel e é
importante, mas agressão? Posso afirmar que V. Exas. nunca irão
encontrar em minhas mãos e nem na minha defesa qualquer tipo de
comportamento agressivo. Está equivocado, está errado, é um
descaminho que faz de certa forma vender a Polícia Militar de uma
forma que ela não é. Ali também se alojam homens bons, pessoas
capazes de respeito, portanto, exijo, como parlamentar, que o Coronel
Luongo, sob pena de também levar embutido nesse pensamento as
suas bênçãos a esse tipo de comportamento, está errado, está errado,
parece brincadeirinha quando alguns começam até a rir em relação a
isso. Mas não é, rogo a Deus que não aconteça com o pai de vocês, com
os familiares de vocês, que aí, sim, talvez vocês tenham a exata
dimensão do que aquele prefeito passou ali. O João Igor é um médico,
pai de família, e não há nada na sua história política que venha macular
ou qualquer outra ação que faça imaginar, por mais perversa que seja a
mente do que eu vi ali. É um tipo de atitude insana, desqualificada, sem
nenhum mérito de abordagem do que fora feito. E não é a primeira vez
que acontece. Outro dia, um vereador também aqui aconteceu isso.
Não creio que o Governador Flávio Dino seja capaz disso, aí seria o
fim de todo pensamento político do meu Estado. Não creio que o
Coronel Luongo também comungue com isso, mas, se não apurarem os
fatos e não levarem a termo a investigação para saber esse tipo de
truculência, começa um processo de suspeição de que também se apoia
esse tipo de comportamento, e eu não quero de certa forma um dia
imaginar que um homem de formação como é o Coronel Luongo seja
capaz, que essas mãos aqui um dia colaram o grau dele como nível

superior, possa avinhar, apaniguar comportamentos exagerados como
esse que eu vejo na Polícia Militar ali em São Bernardo. Quero ficar
solidário ao Prefeito de São Bernardo, o médico João Igor, que todo o
tempo reiterava que não resistia a nenhum tipo de abordagem, mas não
queria se expor com as mãos para trás e os dedos macerados, justificando
a força da Polícia Militar. Não houve resistência de sua parte e nem
ninguém é contra qualquer tipo de abordagem. Agora quem for a favor
dos exageros que levante as mãos e faça qualquer tipo de defesa em
relação a isso. Fica aqui o meu registro e o meu apelo ao Coronel
Luongo para que apure esses comportamentos exagerados da nossa
Polícia Militar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Pela liderança do Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão, Deputado Bira do Pindaré, por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, eu também quero
entrar no tema da cultura, saudando todos que estão aqui, cujas
reivindicações devem ser analisadas pela secretaria e os
encaminhamentos necessários para que possa realmente ampliar cada
vez mais o acesso de todos os grupos e todos os movimentos de
cultura dentro da nossa programação. O Deputado Roberto Costa já
trouxe para cá elementos importantes que demonstram essa disposição
da secretaria de garantir essa conciliação, inclusive a política de edital
é uma política que não é excludente. Então permite que haja uma
flexibilidade e garanta a participação. Aqui, inclusive, também reafirmo
aquilo que o Deputado Roberto Costa já disse, que o Beto Pereira já
está garantido na programação, Mano Borges também. E outras situações
estão sendo observadas. Então isso faz parte de uma construção e que
aos poucos vai se resolvendo. E ainda bem que o Deputado Roberto
Costa aqui já deu o encaminhamento importante até pela ligação que
ele tem com a cultura com a Madre Deus. E que certamente vai ajudar
a fazer o São João do Maranhão de 2018 mais bonito ainda. Portanto
parabéns pela luta de vocês. Saúdo a todos. Sejam bem vindos a essa
Casa. Senhor Presidente, eu queria nesse tema da cultura abordar sobre
outra questão, que é a questão do Arraial no Cohatrac. Está havendo
um conflito muito grande na praça Nossa Senhora de Nazaré, que fica
em frente à Igreja Católica da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré. E
essa situação precisa ter uma mediação. O Poder Público tem que
mediar essa situação. Eu ouvi o comitê de praça que reuniu comigo.
Ouvi os representantes da Igreja que reuniram comigo e demonstraram
toda a inquietação da comunidade em relação à realização daquele arraial
naquela localidade. Eles reclamam da aglomeração que é muito grande e
que isso causa um impacto muito forte do ponto de vista da segurança,
do ponto de vista das condições sanitárias, do ponto de vista do barulho
que isso provoca em toda região, porque é uma área residencial a região
do Cohatrac. Então nós entendemos a importância da cultura popular
e defendemos, inclusive como estamos fazendo aqui neste momento,
mas é preciso que haja uma conciliação, o espaço que vai ser ocupado
é um espaço público e não pode ser a imposição de ninguém, tem que
ser uma construção conciliatória que envolva, principalmente a
comunidade, a comunidade tem que ser ouvida em relação a ocupação
do espaço público, sobretudo, as praças, logradouros porque quem
habita aquela região é que recebe o impacto maior dessas programações
que acontecem em alguns bairros da nossa cidade, então, nesse sentido,
eu estou fazendo um apelo até ao Ministério Público que nós temos
uma Promotoria Ambiental que pode fazer uma mediação dessa
situação, até para diminuir as animosidades políticas e tratar o assunto
de maneira técnica, de maneira fundamentada sem que exponha a
comunidade a um confronto que é o que nós estamos observando nesse
momento, ali na situação do Cohatrac. Então eu entendo a necessidade
urgente da gente buscar uma conciliação em relação à questão do arraial
do Cohatrac, porque as reclamações são muito bem fundamentadas e
tem uma força grande porque vêm da própria comunidade, então é
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preciso buscar o caminho que haja um entendimento que permita a
valorização da nossa cultura, mas também o respeito ao meio ambiente,
o respeito à comunidade, o respeito à população que habita aquela
localidade. O Cohatrac é um bairro tradicional da nossa cidade e que
tem uma força cultural muito grande, uma força da fé também o Círio
de Nazaré é uma grande expressão da manifestação de fé do nosso
povo, aqui em São Luís como também tem a presença de várias igrejas
evangélicas que são fortes e fortemente enraizadas naquela área da
nossa cidade de São Luís. Portanto é preciso que a gente busque a
conciliação. Em situações como essa o caminho é o diálogo não é o
confronto. Então nós estamos aqui para defender que a gente possa ter
uma mediação e resolver isso com urgência ouvindo a comunidade,
atendendo a seus reclames e buscando o caminho que possa valorizar
nossa cultura, sem prejudicar o direito da população local. Eu acho que
é esse o caminho que nós temos que dar para essa questão. Portanto
quero aqui parabenizar a toda a comunidade do Cohatrac que se mobiliza
nesse momento, aos representantes da igreja, ao Padre Flávio, que é
uma pessoa extremamente representativa, por seu pároco e também
pela sua liderança, pelo seu carisma, e todos aqueles que nesse momento
levantam essa questão de maneira legítima de maneira pertinente, de
maneira respeitosa. Nós precisamos encontrar uma solução. É o apelo
que faço ao poder público, porque é uma solução que tem que partir de
uma mediação legítima do poder público nesse momento. Senhor
Presidente, eram essas as minhas palavras. Muito obrigado pela atenção.
Nós vamos acompanhar esse caso de perto até a sua solução final,
muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Pela liderança do bloco independente, Deputado Max
Barros, por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente em Exercício Deputado Zé Inácio, senhoras
deputadas, Deputada Graça Paz, senhores deputados, jornalistas,
galeria, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia e pela internet,
eu quero tratar de um assunto que é muito importante para o Maranhão
e particularmente para a cidade São Luís. Um tema que foi lembrado
pelo Jornal Pequeno quando fez seu aniversário agora. Pautou esse
tema que é muito importante e tem que ser discutido pela sociedade
maranhense, particularmente pela sociedade de São Luís. E aqui eu
chamo a atenção do Deputado Rafael Leitoa, que é engenheiro, porque
é um tema que afeta a engenharia, ao Deputado Wellington, que foi
candidato a prefeito de São Luís, porque diz respeito a um novo plano
diretor da cidade de São Luís. É um tema fundamental para o
planejamento e para o desenvolvimento da cidade de São Luís. E eu
queria lembrar ao Deputado Rafael que São Luís, quando nasceu como
cidade, talvez tenhamos uma das cidades que tenha tido um dos
melhores traçados urbanísticos do Brasil, porque ela foi concebida
pelo engenheiro-mor do Brasil. À época, Deputado Wellington, era o
Francisco Frias Mesquita. Ele veio para o Maranhão ainda no século
XVII acompanhando Jerônimo de Albuquerque e Bento Maciel Parente
na retomada da cidade de São Luís para a coroa portuguesa, retomando
dos franceses que haviam fundado a cidade de São Luís. Então veio
para cá uma expedição vinda de Pernambuco, comandada por Jerônimo
de Albuquerque. E fazia parte o engenheiro Francisco Frias Mesquita.
E eles conseguiram retomar a cidade de São Luís. Teve, inclusive, uma
batalha que ficou célebre, a Batalha de Guaxenduba, em que foi a luta
entre os franceses e os portugueses. E diz a história que os portugueses
estavam em menor número para retomar e com muito menos munição.
E naquela batalha, Nossa Senhora veio, desceu e transformou areia em
pólvora. E graças àquele milagre, a cidade de São Luís pôde ter sido
retomada pelos portugueses. Por isso a padroeira de São Luís é Nossa
Senhora da Vitória. Esse evento inclusive ficou registrado pelos maiores
escritores brasileiros, como Humberto de Campos, que fez um soneto
só sobre esse tema: “O Milagre de Guaxenduba”. E aí o que aconteceu?
O engenheiro Francisco Mesquita, Frias Mesquita, fez o traçado urbano

de São Luís, um traçado ortogonal com ruas perpendiculares, sempre
no sentido dos pontos cardeais e com alinhamento, e assim cresceu a
cidade ordenada, ficando a parte alta para as repartições e para as casas
residenciais e a parte baixa, onde é a Praia Grande, ficou para o comércio.
Assim cresceu a cidade por 300 anos, obedecendo a um traçado que foi
planejado por esse engenheiro. Isso foi feito, Deputado Wellington,
sem nenhum código, sem nenhuma lei, apenas com um traçado
urbanístico que foi concebido por esse engenheiro. Já em 1936, foi
feito o primeiro plano diretor da cidade de São Luís, o engenheiro que
veio na época do Estado Novo, do Ceará, Otacílio Saboia, fez o primeiro
plano diretor de São Luís em 1936. Em 1938, dois anos depois, veio o
segundo plano na época em que o ex-governador, e o Fábio Braga
conhece bem, Pedro Neiva de Santana era prefeito de São Luís. Então
quando ele era prefeito de São Luís, fez o segundo plano diretor da
cidade que já dividia em zonas e também estabelecia gabaritos. Então
foi importante para o crescimento da cidade. E o grande plano que foi
concebido para a cidade de São Luís, um dos maiores engenheiros que
estiveram aqui no Maranhão, o engenheiro Rui Mesquita que, em
1962, planejou e foi feito o plano de expansão da cidade de São Luís,
concebendo o crescimento da cidade de São Luís para o norte, onde
estão as praias. Naquela época, não existia a Ponte José Sarney ligando
o Centro Histórico com a Cidade Nova, a Zona Sul que seria a zona
industrial, que é a área Itaqui Bacanga, e uma zona residencial ao longo
do caminho grande, que é a Avenida Getúlio Vargas, crescendo no
sentido do Monte Castelo, Filipinho até chegar ao Anil. Então esse
plano foi concebido por Rui Mesquita, baseado na época na teoria
modernista de um grande arquiteto francês, Corbusier, que concebeu
esse plano de expansão horizontal da cidade que não podia fazer prédio,
mas crescer horizontalmente. Depois houve outro plano em 1975 e, a
partir de 1988, todos os planos diretores levaram também em
consideração a função social do solo e houve outros planos diretores,
sendo que o último foi feito em 2006 o qual já previa a revisão, dez
anos depois, ou seja, a Câmara Municipal já deveria ter feito a revisão
do plano diretor em 2016, não está cumprindo o que previu a legislação.
Então é importante que a gente faça essa discussão, até para priorizar
determinadas áreas, e eu chamo a atenção aqui, Deputado Roberto
Costa, que é muito ligado com a cultura do Maranhão, com a preservação
do Centro Histórico de São Luís. O Centro Histórico de São Luís é um
selo para o turismo do Maranhão. São Luís é patrimônio. Presidente,
eu solicito a V. Ex.ª que agregue o meu tempo de líder, eu estou falando
pelo bloco e mais cinco minutos do tempo de líder, só para concluir.
Ele registrou equivocadamente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Vossa Excelência está falando pela liderança do bloco.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Não, pelo Bloco
Independente. Eu pedi pelo bloco. Agora peço para agregar pela
liderança.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Vossa Excelência está falando pela liderança, tanto que
teve a prerrogativa de falar na frente do Deputado Wellington por
conta de estar falando pela liderança.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Pelo Bloco
Independente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Use cinco minutos do seu bloco.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Muito obrigado.
Agradeço pela deferência Presidente, V. Exa. como sempre benevolente
e fazendo um grande trabalho na Presidência desta Casa, o que credencia
V. Exa. a futuras disputas, aqui na Casa, muito obrigado. Então, este é
o momento, como eu ia falando, Deputado Roberto Costa, de valorizar
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o Centro Histórico de São Luís, o Centro Histórico de São Luís é uma
preciosidade, é um selo para o turismo do Maranhão. Lá tem toda a
infraestrutura elétrica, hidráulica, sanitária, saneamento, iluminação e
hoje está se acabando. Então, uma solução é valorizar nesse plano
diretor o entorno do Centro Histórico para que ele tenha atratividade
econômica, nós não podemos deixar a preservação do Centro Histórico
apenas naquelas pessoas que têm propriedade de imóvel naquela área,
porque se aquela área não tiver um valor econômico, ela vai se deteriorar.
Um exemplo que eu daria também: O próprio Governo do Estado, ao
invés de alugar prédios no Calhau para funcionar repartições públicas,
ele poderia reformar prédios do Centro Histórico e botar a repartição
pública funcionando lá para dar mais vida para o Centro Histórico.
Então, o plano diretor tem que dá um tratamento especial para o
entorno do Centro Histórico, para valorizar economicamente aquela
área. A outra questão de fundamental importância é a questão ambiental,
a preservação das bacias hidrográficas que têm na ilha de São Luís, do
Bacanga, do Rio Anil, para que a gente preserve as nascentes desses
rios e também as matas ciliares. Então, isso tem que estar previsto no
plano diretor e outra questão que é fundamental, como eu fiz um breve
histórico e disse que a cidade de São Luís, em 1960, foi concebida para
crescer de maneira horizontal, o que aconteceu, Deputado Rafael Leitoa?
As casas, as habitações foram feitas distantes do Centro Histórico,
então distante da cidade. E o que aconteceu com esse crescimento
horizontal? Os trabalhadores, os moradores ficaram longe da
infraestrutura. Então, você tem que construir toda uma infraestrutura
para quem mora em lugares distantes, bairros importantes que cresceram
e que foi necessário fazer toda uma infraestrutura viária, elétrica, de
saneamento para aqueles funcionários a contento, como é o caso da
Cidade Operária, do Maiobão, distante do centro e também gastam um
tempo muito grande do deslocamento desses moradores para vir ao
seu local e trabalho. Então, esse plano diretor tem que verificar também
que essa concepção de crescimento horizontal demanda uma
infraestrutura muito grande, valoriza demais o solo para especuladores
e que tem que levar em conta que os grandes centros urbanos do Brasil
se fizeram com crescimento vertical que aí agrega muito mais pessoas,
necessita de uma infraestrutura menor e eles ficam mais próximos de
seu local e trabalho. É claro que tudo isso preservando os afastamentos
necessários para preservar a intimidade, para preservar as distâncias
mínimas de um prédio para outro. Tudo isso tem que está previsto no
plano diretor, mas não faz mais sentido que nós permaneçamos com
um planejamento de crescimento horizontal da cidade com uma demanda
enorme de infraestrutura que o Estado não dá conta de suprir. Então,
há necessidade da gente flexibilizar o plano diretor para que permita o
crescimento vertical de maneira que caia o valor dos terrenos e as
pessoas fiquem mais próximas do seu local de trabalho e que trabalhem
em áreas que já tenham toda uma estrutura e que não necessite do
Estado para construir essa nova estrutura. Então, este o apelo que eu
faço, eu parabenizo o Jornal Pequeno por pautar esse tema do Plano
Diretor. É uma competência da Câmara Municipal, mas todos nós que
fazemos política no Maranhão, que fazemos política em São Luís
somos interessados nessa questão, porque São Luís é a capital do
nosso Estado. Então eu faço esse chamamento e solicitando aos senhores
vereadores que levem em consideração a questão do Centro Histórico,
da preservação ambiental e do crescimento urbano de maneira vertical,
de maneira que as pessoas não tenham que morar longe do seu local de
trabalho e longe do comércio. É um tema muito importante e que
promove o planejamento e crescimento de uma cidade de maneira
ordenada, sustentável, preservando o meio ambiente e valorizando o
cidadão e a pessoa humana. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Pela Liderança do Bloco Parlamentar PV-PSD, Deputado
Edilázio Júnior, cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente, caros colegas parlamentares,

imprensa, galeria. Senhor Presidente, eu já falei algumas vezes aqui
nesta tribuna que é isso que dá nós termos um governador que não sabe
diferenciar a matraca de um maracá. E aí chega o período junino e o que
nós estamos vendo aqui é essa tristeza com as brincadeiras locais, com
os artistas locais. E o Governador trazendo para cá, eu achei até que
era uma fakenews, como ele gosta, Agnaldo Timóteo por duzentos e
cinquenta mil reais. Aí eu faço um questionamento aos colegas, a você
que está assistindo pela TV Assembleia, aos produtores culturais
principalmente: Qual o produtor traria Agnaldo Timóteo para fazer
um show privado em nossa capital por cem mil reais que fosse? Eu
queria ouvir de algum produtor de show que traria para cá Agnaldo
Timóteo. Isso é brincar com o dinheiro público, é brincar com a nossa
cultura e é brincar com os maranhenses. A Leci Brandão, que o único
estado que ela ainda se apresenta, por coincidência, é o estado em que
é governado por um comunista. E ela é Deputada Estadual pelo PCdoB
em São Paulo, por duas vezes esteve aqui já no réveillon. Agora eu
pergunto: Por que não vem para um show privado? Eu desafio um
produtor a trazer um show de Leci Brandão para saber o público.
Quanto seria o ingresso? Quem teria coragem? Ela teve os tempos
áureos nos anos 90, agora caiu no ostracismo. Mas o Governador,
como diz, é o governador de todos nós, mas na verdade todos nós da
panelinha dele. E a Leci se encontra nessa panelinha. Governador este
que ainda oposição ao governo tanto questionou os shows que havia
aqui da Alcione, da Marrom, que é ícone nacional homenageada no
Faustão alguns dias atrás. Sempre em temas de novela, no Fantástico
alguns dias atrás também. E genuinamente maranhense, por onde passa,
leva a bandeira do Maranhão, enaltece a sua terra. Mas essa o
Governador não traz. Não traz porque ela tem a sua opinião política
que não é favorável ao governador, ela tem simpatia por um outro
grupo político. O princípio da impessoalidade foge longe do jurista
governador, porque, se fosse por competência, se fosse por notoriedade
nacional, tenho certeza de que a nossa Marrom teria espaço aqui.
Nesse momento, o nosso saudoso Papete está sofrendo em seu túmulo,
olhando essas armações, essas tramoias que a Secretaria de Cultura
vem fazendo em nosso estado, apenas com brincadeiras que são
apadrinhadas por políticos ligados ao PCdoB. Quem sofre com isso,
quem perde com isso são os maranhenses, são os nossos arraiais que
perdem o brilho, que perdem a alegria, assim como vem sendo no
carnaval e agora será no período junino, porque mais uma vez, repito,
a culpa é de nós termos um governador que é avesso á cultura
maranhense, que é avesso ao nosso folclore e que não sabe distinguir a
matraca de um maracá, por isso que nós vamos ter Agnaldo Timóteo a
250 mil reais pagos com o dinheiro público. Faço o desafio a algum
produtor cultural a falar quanto valeria um show desses para cantar
aqui no Maranhão. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Por falta de quórum, declaro encerrada a presente Sessão.

LEI Nº 10.864, DE 05 DE JUNHO DE 2018.

Dispõe sobre o reajuste do vencimento-base dos
cargos efetivos dos Quadros de Pessoal
Permanente, da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da
Constituição do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte
Lei:

Art. 1° - Fica reajustado em 2,84% (dois vírgula oitenta e
quatro por cento) o vencimento-base dos cargos efetivos dos Quadros
de Pessoal Permanente da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão.
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Art. 2º – O percentual de que trata o art. 1º, será também

aplicado aos valores da Função Gratificada – FG.
Art. 3º - O disposto nos arts. 1º e 2º desta Lei se aplicam aos

proventos de aposentadoria e as pensões amparadas pelo Art. 7º da
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão
à conta do orçamento próprio da Assembleia Legislativa.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2018,
revogadas as disposições em contrário.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 05 de junho de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2018, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º  493/2018

Dispõe sobre a Consulta Plebiscitária aos
Municípios de Poção de Pedras e Bernardo do
Mearim acerca de desmembramento e anexação
de Povoado, e dá outras providências.

Art. 1º - O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão
realizará consulta plebiscitária aos eleitores dos Municípios Poção de
Pedras e Bernardo do Mearim, no sentido de saber se estes aceitam ou
não o desmembramento legal do território do Povoado Belém dos
Lages, pertencente ao Município de Poção de Pedras/MA e a anexação
deste ao Município Bernardo do Mearim/MA.

Art. 2º - A população, dos Municípios envolvidos a que se
refere o art. 1º, deste Decreto Legislativo, será chamada a responder
SIM ou NÃO.

Art. 3º - O Plebiscito realizar-se-á, preferencialmente, nas
Eleições de 2018, de acordo com normas expedidas pelo Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão ou em outra data a ser fixada pela
Justiça Eleitoral.

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

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

 PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 05 de junho de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado STÊNIO
REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado ZÉ INÁCIO
- Segundo Secretário, em exercício.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 552/2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 248/18, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 23 de maio do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias no período

02 a 18 de abril de 2018, do deputado Hemetério Weba, tendo em vista
o mesmo encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 28 de
maio de 2018. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputado
Ricardo Rios - PRIMEIRO SECRETÁRIO. Deputado Stênio Resende
- SEGUNDO SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 553/2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 251/18, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 23 de maio do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no dia 16 de

maio de 2018 do deputado Junior Verde, tendo em vista o mesmo
encontrar-se participando da “Agro Balsas 2018”, representando esta
Casa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 28 de
maio de 2018. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputado
Ricardo Rios - PRIMEIRO SECRETÁRIO. Deputado Stênio Resende
- SEGUNDO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 554/2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 252/18, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 23 de maio do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária nos dias 09 e

10 de maio de 2018 do deputado Rigo Teles, tendo em vista o mesmo
encontrar-se participando da “XXII Conferência Nacional dos
Legisladores e Legislativos Estaduais”, realizada em Gramado/RS,
representando esta Casa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 28 de
maio de 2018. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputado
Ricardo Rios - PRIMEIRO SECRETÁRIO. Deputado Stênio Resende
- SEGUNDO SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 555/2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 254 /18, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 24 de maio do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias realizadas

no dia 10 de maio/2018 do deputado Adriano Sarney, tendo em vista o
mesmo encontrar-se sob cuidados médicos

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 29 de
maio de 2018. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputado
Ricardo Rios - PRIMEIRO SECRETÁRIO. Deputado Stênio Resende
- SEGUNDO SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 556/2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 257/18, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 28 de maio do ano em curso.
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RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no dia 10 de
maio de 2018 do deputado Rafael Leitoa, tendo em vista o mesmo
encontrar-se participando da “XXII Conferência Nacional dos
Legisladores e Legislativos Estaduais”, realizada em Gramado/RS,
representando esta Casa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 29  de
maio de 2018. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputado
Ricardo Rios - PRIMEIRO SECRETÁRIO. Deputado Stênio Resende
- SEGUNDO SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 557/2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 258/18, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 28 de maio do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no dia 26 de
abril de 2018 do deputado Rafael Leitoa, tendo em vista o mesmo
encontrar-se participando da Audiência Pública para implantação do
Pré Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru, realizada na cidade
de Caxias-MA.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 29  de
maio de 2018. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputado
Ricardo Rios - PRIMEIRO SECRETÁRIO. Deputado Stênio Resende
- SEGUNDO SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 558/18

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

RESOLVE:

Convocar SESSÕES SOLENES:
1) Em 06 de junho de 2018, às 15 horas, para homenagear o

Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE), tendo em vista a
comemoração dos 13 anos de sua criação.

2) Em 08 de junho de 2018, às 10 horas, para homenagear o
Instituto Federal do Maranhão – IFMA, entidade que preza pela
excelência do ensino público profissionalizante, na pessoa do Magnifico
Reitor Roberto Brandão.

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

em 05 de junho de 2018. Deputado Othelino Neto - Presidente.
Deputado Stênio Resende - Primeiro Secretário. Deputado Zé Inácio -
Segundo Secretário.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 041/2018, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 879/2018

Concede Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Padre José Geraldo Teófilo da Silva.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Padre José Geraldo Teófilo da Silva.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 05 de junho de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado STÊNIO
REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado ZÉ INÁCIO
- Segundo Secretário, em exercício.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 05 DIAS DO MÊS DE JUNHO, DO ANO  DE
2018,  ÀS  10 HORAS E 40 MIUNUTOS,  NO PLENÁRIO
DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – PRESIDENTE
ROGÉRIO CAFETEIRA
CÉSAR PIRES
FÁBIO BRAGA
WELLINGTON DO CURSO
VINICIUS LOURO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº  041/2018  – CONCEDE a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Padre JOSÉ GERALDO
TEÓFILO DA SILVA.

AUTORIA: Deputado VINICIUS LOURO
RELATORIA:  Deputado  GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA  ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO,  em  05 de  Junho de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2630/2018-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788,
de 09 de agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio
de 2010 e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO
a inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, caput, c/c art.13,
inciso VI da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão
da Nota de Empenho com a empresa ELO CONSULTORIA
EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA (MATRIZ
E FILIAIS), CNPJ n°. 00.714.403/0001-00, para as inscrições dos
servidores, a Sra. Nilene Pereira Guimarães (matrícula n°
1407329) e o Sr. Valterlan Oliveira da Costa (matrícula n°
1629666),  no Curso “Entendendo a Planilha de Custos e Formação
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de Preços da IN n° 05/2017 Abordagem Prática – Impacto da Reforma
Trabalhista – 2° Edição”, a ser realizado na cidade de Brasília/DF, nos
dias 04 a 06 de junho de 2018, no valor total de R$ 5.850,00 (cinco
mil oitocentos e cinquenta reais),  visando proporcionar a melhoria
na qualidade das técnicas e procedimentos em busca de maiores e
melhores resultados dos profissionais na execução dos serviços
prestados neste Poder. Determino a publicação do Ato na imprensa
oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia,
consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO,
SÃO LUÍS- MA, 05 DE JUNHO DE 2018. Deputado Othelino Nova
Alves Neto- Presidente ALEMA.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/
2018-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5557/2017-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão, sob a forma Presencial, de nº 010/2018-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata do Registro de Preços de serviços de engenharia referentes
à impermeabilização com aplicação de manta asfáltica, visando futuras
e eventuais aquisições pela Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. O recebimento e abertura dos envelopes de Proposta de
Preços e de Documentação de Habilitação será em Sessão Pública a ser
realizada às 09:30 horas do dia 19 de junho de 2018, na Sala de
Licitações da CPL, localizada no térreo do prédio da sede da Assembleia,
sito no Palácio Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n,
Sítio Rangedor, Cohafuma, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão
à disposição dos interessados, na sala da Comissão Permanente de
Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser
consultados e/ou obtido gratuitamente por meio digital, bem como
pela internet através do endereço eletrônico www.al.ma.leg.br, na opção
“Licitações”. São Luís, 04 de junho de 2018. ALEXANDRE
HENRIQUE PEREIRA DA SILVA. Pregoeiro da ALEMA. De acordo:
André Luís Pinto Maia Presidente da CPL.

P O R T A R I A   Nº 558/2018

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no
Memorando nº 34/2018-ELEMA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores LUIS ALBERTO TRABULSI
LISBOA, matrícula nº 1634336 e MIQUEAS SANTOS DE
CARVALHO, matrícula nº 1618602, ambos lotados na Escola do
Legislativo, para atuarem, respectivamente, como Gestor e Substituto
da Ata de Registro de Preços nº 010/2018, para aquisição de material
de consumo na espécie “material de ensino e impressão gráfica”,
destinado a atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, conforme determina o Art. 20 da Resolução
Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 05
de junho de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
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