
 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                               QUARTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2017 1

ANO XLIV - Nº 083 - SÃO LUÍS, QUARTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2017. EDIÇÃO DE HOJE: 24 PÁGINAS
182º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

73.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 3.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18.ª LEGISLATURA

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

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

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

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA..............................06

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

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

SUMÁRIO

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
PALÁCIO MANUEL BECKMAN

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

RESUMO DA ATA..........................................................................19

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA.....................................................20

RESENHA......................................................................................21

ATO DE RATIFICAÇÃO...............................................................22

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO......................................................22

DESPACHO...................................................................................22

COMUNICADO............................................................................22

OFÍCIO.........................................................................................22

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS..................................................23

01. Deputada Ana do Gás (PC do B)
02. Deputado Antônio Pereira (DEM)
03. Deputado Bira do Pindaré (PSB)
04. Deputado Cabo Campos (DEM)
05. Deputado Dr. Levi Pontes (PC do B)
06. Deputado Edivaldo Holanda (PTC)
07. Deputado Edson Araújo (PSB)
08. Deputado Fábio Braga (SD)
09. Deputado Fábio Macedo (PDT)
10. Deputada Francisca Primo (PC do B)
11. Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
12. Deputado Humberto Coutinho (PDT)
LÍDER
Deputado Rafael Leitoa

MESA DIRETORA

13. Deputado Júnior Verde (PRB)
14. Deputado Othelino Neto (PC do B)
15. Deputado Paulo Neto (PSDC)
16. Deputado Professor Marco Aurélio (PC do B)
17. Deputado Rafael Leitoa (PDT)
18. Deputado Raimundo Cutrim (PC do B)
19. Deputado Ricardo Rios (SD)
20. Deputado Rogério Cafeteira (PSB)
21. Deputado Stênio Resende (DEM)
22. Deputada Valéria Macedo (PDT)
23. Deputado Zé Inácio (PT)

VICE-LÍDERES
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Fábio Braga

BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO

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

BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO

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

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE

03. Deputada Graça Paz (PSL)
04. Deputado Max Barros (PRP)
05. Deputado Wellington do Curso (PP)

01. Deputado Adriano Sarney (PV)
02. Deputado Edilázio Júnior (PV)
03. Deputado Hemetério Weba (PV)
04. Deputado Rigo Teles (PV)

PV

PEN
01. Deputado César Pires (PEN)
02. Deputado Sérgio Vieira (PEN)

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

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

LÍDER
Deputado Vinicius Louro

LICENCIADOS
Deputado Carlinhos Florêncio (PHS)
Deputado Neto Evangelista (PSDB)

Deputado Humberto Coutinho (PDT)
Presidente

1.  Vice-Presidente: Deputado Othelino Neto (PC do B)
2.° Vice-Presidente: Deputado Fábio Macedo (PDT)
3.° Vice-Presidente: Deputado Josimar Maranhãozinho (PR)
4.° Vice-Presidente: Deputado Adriano Sarney (PV)

° 1.° Secretário: Deputado Ricardo Rios (SD) 
2.° Secretário: Deputado Stênio Resende (DEM)
3.° Secretário: Deputado Zé Inácio (PT)
4.° Secretário: Deputada Nina Melo (PMDB)

LÍDER
Deputado Max Barros

VICE-LÍDER
Deputado Eduardo Braide



QUARTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2017                                                                                      DIÁRIO DA ASSEMBLEIA2

Titulares
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide
Deputado Vinicius Louro
Deputado Roberto Costa

Suplentes
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Cabo Campos
Deputado Max Barros
Deputado Sérgio Frota
Deputada Andréa Murad

COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA    
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)

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

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Glacimar Melo Fernandes

Titulares
Deputado Glalbert Cutrim
Deputada Ana do Gás
Deputado Cabo Campos 
Deputado Fábio Braga
Deputada Graça Paz
Deputado Léo Cunha
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Júnior Verde
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Antonio Pereira
Deputado Max Barros
Deputado Vinicius Louro
VAGA BPO - PV

Titulares
Deputado Júnior Verde
Deputada Francisca Primo
Deputado Fábio Braga
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Wellington do Curso
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputado Cabo Campos
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Paulo Neto
Deputado Eduardo Braide
Deputado Léo Cunha
VAGA BPO - PV

Titulares
Deputada Ana do Gás
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Edson Araújo
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Wellington do Curso
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Andréa Murad

Suplentes
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Júnior Verde
Deputado Paulo Neto
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Léo Cunha
Deputado Sousa Neto

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

Titulares
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Antonio Pereira
Deputado Edson Araújo
Deputado Paulo Neto
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Andréa Murad

Suplentes
Deputada Francisca Primo
Deputado Cabo Campos
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Fábio Braga
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputado Sousa Neto

Titulares
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Paulo Neto
Deputado Cabo Campos
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Eduardo Braide
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputada Francisca Primo
Deputado Fábio Braga
Deputado Edson Araújo
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Max Barros
Deputado Carlinhos Florêncio
VAGA BPO - PV

V - Comissão de Saúde

Titulares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputado Roberto Costa

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

Titulares
Deputado Fábio Braga
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Max Barros
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputada Ana do Gás
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Antônio Pereira
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Eduardo Braide
Deputado Vinicius Louro
VAGA BPO - PV

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional

Titulares
Deputado Rafael Leitoa
Deputada Ana do Gás
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Raimundo Cutrim
Deputada Graça Paz
Deputado Léo Cunha
Deputado Sousa Neto

Suplentes
Deputado Paulo Neto
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Edson Araújo
Deputado Fábio Braga
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Vinicius Louro
Deputado Roberto Costa

Titulares
Deputada Francisca Primo
Deputado Paulo Neto
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Glalbert Cutrim
Deputada Graça Paz
Deputado Léo Cunha
Deputado Hemetério Weba

Suplentes
Deputado Júnior Verde
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Edson Araújo
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Vinicius Louro
Deputado Edilázio Júnior

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

X - Comissão de Ética

Titulares
Deputado Júnior Verde
Deputado Edson Araújo
Deputado Antonio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Vinicius Louro
Deputado Edilázio Júnior

Suplentes
Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Ana do Gás
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Wellington do Curso
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Sousa Neto

Titulares
Deputado Júnior Verde
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Cabo Campos
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Sérgio Frota
Deputado Sousa Neto

Suplentes
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputado Roberto Costa

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

PRESIDENTE
Dep. Prof. Marco Aurélio

VICE PRESIDENTE-
Dep. Dr. Levi Pontes

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Leibe Barros

PRESIDENTE
Dep. Glalbert Cutrim

VICE PRESIDENTE-
Dep. Ana do Gás

PRESIDENTE
Dep. Sérgio Frota

VICE PRESIDENTE-
Dep. Bira do Pindaré

PRESIDENTE
Dep. Dr. Levi Pontes

VICE PRESIDENTE-
Dep. Alexandre Almeida

PRESIDENTE
Dep. Bira do Pindaré

VICE PRESIDENTE-
Dep. Sérgio Frota

PRESIDENTE
Dep. Léo Cunha

VICE PRESIDENTE-
Dep. Graça Paz

PRESIDENTE
Dep. Francisca Primo

VICE PRESIDENTE-

PRESIDENTE
Dep. Edilázio Júnior

VICE PRESIDENTE-
Dep. Rafael Leitoa

PRESIDENTE
Dep. Wellington do Curso

VICE PRESIDENTE-
Dep. Glalbert Cutrim

PRESIDENTE
Dep. Fábio Braga

VICE PRESIDENTE-
Dep. Sérgio Frota

PRESIDENTE
Dep. Roberto Costa

VICE PRESIDENTE-
Dep. Rafael Leitoa

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Nadja Silva

PRESIDENTE
Dep. Júnior Verde

VICE PRESIDENTE-
Dep. Cabo Campos

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

REUNIÕES:

SECRETÁRIO
Antônio Guimarães

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Valdenise Dias

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Elizabeth Lisboa

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Dulcimar Cutrim

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Silvana Almeida

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Eunes Maria Borges

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Célia Pimentel

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Carlos Alberto

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Lúcia Furtado



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                               QUARTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2017 3
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21/06/2017 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE.........08 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............06 MINUTOS
3. PARTIDO VERDE .....................................................06 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO.........08 MINUTOS
5. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO......32 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21.06.2017

I – MEDIDAS PROVISÓRIAS
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO -  ÚNICO TURNO

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 232/2017, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 024/2017), QUE ALTERA
A LEI Nº 9.858, DE 1º DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE
A CRIAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO
PROFISSIONAL AOS INTEGRANTES DO SUBGRUPO APOIO
TÉCNICO E SUBGRUPO APOIO ADMINISTRATIVO DO
GRUPO ADMINISTRAÇÃO GERAL E GRUPO OCUPACIONAL
ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
- ADO.  - COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM
CONFORMIDADE COM O INCISO I, § 4º DO ART. 5º DA
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 450/2004. – RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO. – TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

2. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 233/2017, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 027/2017), QUE INSTITUI
O PROGRAMA MARANHÃO JUROS ZERO, QUE TEM COMO
OBJETIVO INCENTIVAR O EMPREENDEDORISMO,
ALAVANCAR O INVESTIMENTO PRODUTIVO E PROMOVER
A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO ESTADO. - COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM O
INCISO I, § 4º DO ART. 5º DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº
450/2004. – RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

II – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
 1º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

3. PROJETO DE LEI Nº 100/2017, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 021/2017), QUE INSTITUI
O PROGRAMA ESTADUAL “MAIS ALFABETIZAÇÃO” E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. - COM PARECERES FAVORÁVEIS
DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. – RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO;
EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA. – RELATOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA.

4. PROJETO DE LEI Nº 101/2017, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 022/2017), QUE CRIA O
SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DO
ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. -
COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO; EDUCAÇÃO,

CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. –
RELATOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA.

III – MOÇÃO EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
 ÚNICO TURNO -  TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5. MOÇÃO Nº 005/2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO
RAIMUNDO CUTRIM, MOÇÃO DE APLAUSOS À
EXCELENTÍSSIMA SENHORA LETÍCIA OLIVEIRA
MILHOMEM GAMA, DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL DO
ESTADO DO MARANHÃO, TITULAR DA DELEGACIA
ESPECIAL DA MULHER DE BALSAS/MA, PELO PROFÍCUO
TRABALHO REALIZADO À FRENTE DAQUELA DELEGACIA
ESPECIALIZADA. - COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO.

IV – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

6. REQUERIMENTO Nº 438/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
E ENCAMINHADOS VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO BOI
DA MAIOBA, PELA PASSAGEM DE SEU ANIVERSÁRIO DE
120 (CENTO E VINTE) ANOS DE FUNDAÇÃO, EM 07 DE JUNHO
DO ANO EM CURSO. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL. (4ª
SESSÃO).

7. REQUERIMENTO Nº 448/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANDRÉA MURAD , QUE NOS TERMOS
REGIMENTAIS E DE ACORDO COM O ART 28 DO CÓDIGO
DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO MARANHÃO, SEJA SUBMETIDO A
APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO O PARECER Nº 001/17, ORIUNDO
DA COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR,
CONTRÁRIO A REPRESENTAÇÃO Nº 001/17, DE SUA
AUTORIA, POR DISCORDAR DOS TERMOS DO PARECER E
DA DECISÃO DA REFERIDA COMISSÃO. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL. (3ª SESSÃO).

8. REQUERIMENTO Nº 453/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA
CASA E ENCAMINHADO VOTO DE CONGRATULAÇÕES À
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BEQUIMÃO, PELA
PASSAGEM DE SEU 82º (OCTOGÉSIMO SEGUNDO)
ANIVERSÁRIO, QUE OCORRERÁ NO DIA 19 DE JUNHO DE
2017; REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO
EXCELENTÍSSIMO PREFEITO ZÉ MARTINS E À CÂMARA DE
VEREADORES NA PESSOA DE SEU PRESIDENTE, SENHOR
VEREADOR AMARILDO PAIXÃO. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL. (1ª SESSÃO).

9. REQUERIMENTO Nº 454/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA
CASA E ENCAMINHADO VOTO DE CONGRATULAÇÕES À
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUFILÂNDIA, PELA
PASSAGEM DE SEU 20º (VIGÉSIMO) ANIVERSÁRIO, QUE
OCORRERÁ NO DIA 19 DE JUNHO DE 2017; REQUER,
TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO
PREFEITO VILDIMAR RICARDO E À CÂMARA DE
VEREADORES NA PESSOA DE SEU PRESIDENTE, SENHOR
VEREADOR ISAQUE DE JESUS NASCIMENTO SILVA. –
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TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL. (1ª SESSÃO).

10. REQUERIMENTO Nº 455/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA
CASA E ENCAMINHADO VOTO DE CONGRATULAÇÕES À
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO
MARANHÃO, PELA PASSAGEM DE SEU 22º  (VIGÉSIMO
SEGUNDO) ANIVERSÁRIO, QUE OCORRERÁ NO DIA 19 DE
JUNHO DE 2017; REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA
AO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO FRANCISCO PEREIRA
TAVARES E À CÂMARA DE VEREADORES NA PESSOA DE SEU
PRESIDENTE, SENHOR VEREADOR JAQUEILSON DE
OLIVEIRA, “BRANCO DO RIACHÃO”. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL. (1ª SESSÃO).

11. REQUERIMENTO Nº 456/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA
CASA E ENCAMINHADO VOTO DE CONGRATULAÇÕES À
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BACURITUBA, PELA
PASSAGEM DE SEU 22º (VIGÉSIMO SEGUNDO)
ANIVERSÁRIO, QUE OCORRERÁ NO DIA 19 DE JUNHO DE
2017; REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO
EXCELENTÍSSIMO PREFEITO JOSÉ SISTO RIBEIRO SILVA E À
CÂMARA DE VEREADORES NA PESSOA DE SEU PRESIDENTE,
SENHOR VEREADOR GENIVALDO DE JESUS. – TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL. (1ª SESSÃO).

12. REQUERIMENTO Nº 457/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA
CASA E ENCAMINHADO VOTO DE CONGRATULAÇÕES À
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ
ROCHA, PELA PASSAGEM DE SEU 20º (VIGÉSIMO)
ANIVERSÁRIO, QUE OCORRERÁ NO DIA 19 DE JUNHO DE
2017; REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO
EXCELENTÍSSIMO PREFEITO JOSÉ DE RIBAMAR SILVA
SANTOS. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL. (1ª SESSÃO).

13. REQUERIMENTO Nº 458/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA
CASA E ENCAMINHADO VOTO DE CONGRATULAÇÕES À
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, PELA
PASSAGEM DE SEU 59º (QUINQUAGÉSIMO NONO)
ANIVERSÁRIO, QUE OCORRERÁ NO DIA 14 DE JUNHO DE
2017; REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO
EXCELENTÍSSIMO PREFEITO JOÃO DOMINICI E À CÂMARA
DE VEREADORES NA PESSOA DE SEU PRESIDENTE, SENHOR
VEREADOR ASSIS ARAÚJO. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL. (1ª
SESSÃO).

14. REQUERIMENTO Nº 461/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O
PROJETO DE LEI Nº 174/2015, QUE DISPÕE SOBRE A
NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DA VIOLÊNCIA CONTRA AS
MULHERES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E

EMERGÊNCIA, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.
– TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

15. REQUERIMENTO Nº 462/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO SINDIMÓVEIS-MA
(SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO
DO MARANHÃO) QUE COMPLETA 30 ANOS NO DIA 19 DE
JUNHO DO CORRENTE ANO. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

16. REQUERIMENTO Nº 468/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RIGO TELES, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM DISPENSADOS DE PAUTA E ENVIADOS
À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER, OS PROJETOS DE
LEI Nºs 156, 157, 158 E 159/2017, TODOS DE SUA AUTORIA,
QUE TRATAM DO RECONHECIMENTO DE UTILIDADE
PÚBLICA DE ENTIDADES LEGALMENTE CONSTITUÍDAS EM
NOSSO ESTADO.

V– REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

17. REQUERIMENTO Nº 449/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA, REQUER QUE DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA
NOS DIAS 01 A 15/06/17 DEVIDO A PROBLEMAS DE SAÚDE,
CONFORME ATESTADO MÉDICO. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL. (1ª SESSÃO).

18. REQUERIMENTO Nº 451/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DAS
SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 08 A 13
DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM VIRTUDE DA
IMPOSSIBILIDADE DO SEU COMPARECIMENTO NESTA
CASA, CONFORME ATESTADO MÉDICO. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL. (1ª SESSÃO).

19. REQUERIMENTO Nº 452/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANDREA MURAD, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA ÀS
SESSÕES PLENÁRIAS REFERENTES AO PERÍODO DE 07 A 11
DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME ATESTADO
MÉDICO. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

20. REQUERIMENTO Nº 459/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA
PERANTE ESTA CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE 07 A 09
DE JUNHO EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO DE
SUA ESPOSA, JACILEIDE DA SILVA SOUSA, EM TRATAMENTO
DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO MÉDICO. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL. (1ª SESSÃO).

21. REQUERIMENTO Nº 460/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DAS
SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE
JUNHO DE 2017, EM VIRTUDE DE VIAGEM REPRESENTANDO
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO NA XXI
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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS LEGISLADORES E
LEGISLATIVOS ESTADUAIS (CNLE), REALIZADA NA CIDADE
DE FOZ DO IGUAÇU/PR. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL. (1ª
SESSÃO).

22. REQUERIMENTO Nº 463/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
PESAR AOS FAMILIARES DA SENHORA LEONORA DE
FRANÇA PEREIRA, FALECIDA NO DIA 18 DE JUNHO. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

23. REQUERIMENTO Nº 464/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA SEJA JUSTIFICADA A SUA
AUSÊNCIA NAS SESSÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 A 09 DE
JUNHO DO ANO EM CURSO, TENDO EM VISTA A SUA
PARTICIPAÇÃO NA XXI CONFERÊNCIA NACIONAL DOS
LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 21/06/2017 - QUARTA-FEIRA

PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 160/17, enviado pela Mensagem

Governamental Nº 044/17, que ratifica o Protocolo de Intenções do
Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central.

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 161/17, de autoria do Senhor

Deputado Eduardo Braide, que altera a Lei Nº 10.302 de 1º  de setembro
de 2015.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 024/17,
de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que concede a Medalha
“Manuel Beckman” ao Governador do Estado do Piaui, Wellington
Dias,

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 156/17, de autoria do Senhor

Deputado Rigo Teles, que considera de utilidade pública a Colônia de
Pescadores Z-150.

2. PROJETO DE LEI N° 157/17, de autoria do Senhor
Deputado Rigo Teles, que considera de utilidade pública a Associação
Comunitária Indígena Ipirá.

3. PROJETO DE LEI N° 158/17, de autoria do Senhor
Deputado Rigo Teles, que considera de utilidade pública a Associação
de Pais e Mestres Tentehar Pita Ipo Taw.

4. PROJETO DE LEI N° 159/17, de autoria do Senhor
Deputado Rigo Teles, que considera de utilidade pública a Associação
Comunitária Indígena da Adeia Chapadinha.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 153/17, de autoria do Senhor

Deputado Adriano Sarney, que dispõe sobre a criação do “Dia Estadual
da Micro e Pequena Empresa” e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 154/17, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que considera de Utilidade Pública, Instituto
de Promoção e Defesa Social – IPEDS.

3. PROJETO DE LEI Nº 155/17, de autoria do Senhor
Deputado Sérgio Frota, que dispõe sobre incentivo a doação de sangue
no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 151/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que proíbe a comercialização de cigarros

e de derivados do tabaco em um raio de duzentos metros das instituições
de ensino do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 152/17, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que autoriza o Poder Executivo a
instituir o Programa de Desconto Parcelado dos valores relativos aop
IPVA na Folha de Pagamento dos Servidores Públicos e Militares no
âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 20/06/17.

Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da
Décima Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia vinte de junho de dois mil de
dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Ricardo Rios.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Edilázio Júnior.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Eduardo

Braide.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para
fazer a leitura da Ata da Sessão anterior e do texto bíblico.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Ata lida e considerada aprovada.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.
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PROJETO DE LEI Nº 161 / 17

Altera a Lei 10.302 de 1º de setembro de 2015.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão resolve:
Art. 1º. O Conselho Escolar Antidrogas passa a ter a

denominação “Conselho Escolar de Políticas sobre Drogas”.
Art. 2º.  A ementa da Lei 10.302 de 1º de setembro de 2015

passa a vigorar com a seguinte redação:

Estabelece diretrizes para a criação do Conselho Escolar de
Políticas sobre Drogas em todos os estabelecimentos de
ensino do Estado do Maranhão e do selo “Escola Consciente”
e dá outras providências.

Art. 3º O artigo 1º da Lei 10.302/2015 e seus parágrafos passam
a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 1º A presente Lei estabelece diretrizes para a criação do
Conselho Escolar de Políticas sobre Drogas em todos os
estabelecimentos de ensino médio público e privado no
Estado do Maranhão.
§ 1º Cada estabelecimento de ensino do Estado do Maranhão
deverá organizar o processo de formação e os planos de
trabalho a serem desenvolvidos por seu Conselho Escolar de
Políticas sobre Drogas, de acordo com a Lei nº 11.343 , de 26
de agosto de 2006, bem como seguindo as diretrizes e metas
traçadas pelo Conselho Nacional Antidrogas (CONAD),
Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas do Estado do
Maranhão, Conselhos Municipais Antidrogas e, quando se

fizer necessário, sob orientação da Secretaria de Estado da
Educação, Secretaria de Estado da Segurança Pública,
Secretaria Estado Extraordinária da Juventude e Secretaria
de Estado da Saúde.
§ 2º O Conselho Escolar de Políticas sobre Drogas, que terá
nove membros, será composto proporcionalmente por
representantes do corpo docente, dos alunos e dos pais dos
alunos.
§ 3º A eleição dos membros que integrarão o Conselho será
realizada de dois em dois anos, devendo os candidatos ter
mais de 14 (quatorze) anos.

Art. 4º O artigo 2º da Lei 10.302/2015 passa a vigorar com a
seguinte redação:

Art. 2º Caberá ao Conselho Escolar de Políticas sobre Drogas
executar atividades educativas de prevenção e combate ao
consumo de entorpecentes, de bebidas alcóolicas e uso de
tabaco.

Art. 5º.   Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Apresentamos o presente projeto de lei com o fim específico
de adequar a redação da Lei 10.302 de 1º de setembro de 2015, de nossa
autoria, aos termos mais adequados à tratativa do tema de Políticas
Públicas Sobre Drogas, de forma especifica no ambiente escolar.

Desta forma, realizamos alterações pontuais, quais sejam, o
nome do Conselho, que passa a ser denominado Conselho Escolar de
Políticas sobre Drogas, e o prazo de mandato dos conselheiros, que
passou a ser de dois anos, para maior possibilidade de deliberação e
execução das políticas debatidas no referido conselho.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 14 de junho de 2017. -
EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 024 / 17

Concede a Medalha “Manuel Beckman” ao
GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUI
WELLINGTON DIAS.

Art. 1º- Fica concedido Título de Cidadão Maranhense ao
Governador do Estado do Piauí Wellington Dias, natural do Município
de Oeiras (PI).

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, EM SÃO LUÍS – MA, 19 DE
JUNHO DE 2017. - OTHELINO NETO - Deputado Estadual

Justificativa
Wellington Barroso de Araújo Dias é filho do caminhoneiro

Joaquim Antônio Neto e da professora Teresinha Araújo Dias. Nasceu
na cidade de Oeiras, Piauí, em 5 de março de 1962 e foi criado em Paes
Landim, no Vale do Fidalgo. É casado com Rejane Ribeiro Sousa Dias
e tem três filhos: Iasmin, Vinícius e Daniely. Estudou Letras na
Universidade Federal do Piauí (1982). Cursou Políticas Públicas e
Governo, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1998) e
especializações no exterior.

Bancário e escritor, Wellington trabalhou no Banco do Nordeste
do Brasil, Banco do Estado do Piauí e Caixa Econômica Federal, na
qual é funcionário licenciado de carreira. Trabalhou na Rádio Difusora
de Teresina. Filiou-se ao PT em 1985 e iniciou suas atividades sindicais
como integrante da CUT - Central Única dos Trabalhadores, e presidente
da APCEF - Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal, entre
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1986 e 1989. Foi presidente do Sindicato dos Bancários do Estado do
Piauí, entre 1989 a 1992.

Também atuou na literatura. É contista e autor do
livro Macambira, premiado em 1980 e publicado em 1995. Teve vários
outros contos premiados: Maria Valei-me (1984) - que recebeu menção
honrosa pelo “Concurso de Contos João Pinheiro”, da Secretaria de
Cultura do Piauí. Escreveu as peças Reisados da Minha Terra e Estamos
Todos Inocentes. Foi incluído nas coletâneas O Conto na Literatura
Piauiense (1981) e Novos Contos Piauienses (1984). Lançou o livro As
Tiradas de Tio Sinhô, em junho de 2007.

Wellington Dias Iniciou na vida pública em 1992, como vereador
de Teresina. Em 1994, elegeu-se deputado estadual, chegando à
presidência do diretório regional do PT, onde ficou de 1995 a 1997. Em
1998, foi o primeiro deputado federal eleito pelo PT no Piauí.
Renunciou ao mandato de deputado federal em 29 de novembro de
2002.

No mesmo ano, Wellington Dias foi eleito em primeiro turno
para o cargo de governador do Piauí pela coligação “A Vitória que o
Povo Quer”, tendo Osmar Ribeiro de Almeida Júnior como o vice-
governador. O governador Wellington Dias - PT - foi reeleito no dia 1º
de outubro de 2006. Deixou o cargo em março de 2010, para disputar
as eleições ao Senado Federal, sendo eleito com votação histórica
(997.513 votos). Neste ano de 2014, foi eleito mais uma vez, em
primeiro turno, governador do Estado.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, EM SÃO LUÍS – MA, 19 DE
JUNHO DE 2017. - OTHELINO NETO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 465 / 17

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do Art. 155 do Regimento Interno desta
Casa Legislativa que seja realizada audiência pública, por meio da
Comissão de Administração da Assembleia do Maranhão, no dia 23 de
junho de 2017, a partir das 09 horas, na sede do Simproesemma, em
Lago Açu. A audiência tem como objetivo discutir sobre a
CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS NO CONCURSO DE
LAGO AÇU, QUE FOI REALIZADO EM 2016.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 19 de junho de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 20.06.2017.

REQUERIMENTO Nº 468 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, Requeremos a Vossa Excelência a
dispensa de pauta e o envio à Comissão de Constituição, Justiça e
Redação Final para na análise e emissão de Parecer, os Projetos de Lei
nº 156, 157,158 e 159/17, todos de minha autoria que tratam do
reconhecimento de utilidade pública de entidades legalmente
constituídas em nosso Estado.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em 20 de junho de 2017. - Rigo Teles - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 21.06.17
EM: 20.06.17

REQUERIMENTO Nº 469 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exa, que, após ouvida a Mesa Diretora, seja realizada uma
Audiência Pública no dia 28 de Junho de 2017, em horário a ser marcado
pela organização, no Auditório Fernando Falcão, promovida pela
Comissão de Obras e Serviços Públicos, objetivando discutir o reajuste
de 21,31% na contas de energia elétrica da CEMAR, tendo em vista a
maior pertinência temática desta Comissão para apreciar a referente
matéria.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS – MA, EM 20 DE
JUNHO DE 2017. - FÁBIO BRAGA - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 20.06.2017.

INDICAÇÃO Nº 768 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO solicitando que
aprecie a possibilidade de ANÁLISE DO ANTEPROJETO DE LEI
QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE REAJUSTE DE
21,7% AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DO
ESTADO DO MARANHÃO.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa Diretora da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão:

1. Sugerimos e clamamos à Vossa Excelência a análise do
anteprojeto de lei em anexo, que dispõe sobre a concessão de reajuste
de 21,7% (vinte e um inteiros e sete décimos por cento) aos servidores
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão;

2. É notória a discussão judicial envolvendo os servidores do
Estado do Maranhão acerca da revisão geral concedida pela Lei nº
8.369/2006. Foi dado aos servidores de nível superior 30% (trinta por
cento) e aos de níveis médio e fundamental 8,35 (oito inteiros e três
décimos por cento).

3. Diversos servidores obtiveram êxito na discussão judicial,
sendo que houve o trânsito em julgado das decisões e a devida execução
de sentença. Alguns servidores, inclusive, possuem em seus
contracheques esses valores implantados, aguardando apenas os valores
devidos antes do cumprimento judicial.

4. Ocorre que houve o ajuizamento de ações rescisórias
buscando invalidar as decisões judiciais supracitadas. Há ainda
mobilização do Governo do Estado, através do Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas – IRDR nº 017015/2016, no qual busca-se
uniformização do Tribunal de Justiça do Estado nas decisões das
diferenças de 21,7% (vinte e um inteiros e sete décimos por cento);

5. Ao que tudo indica, tendo em vista a votação parcial obtida
no julgamento do IRDR 017015/2016, os servidores que possuírem o
percentual implantando perderão após o fim do julgamento;

6. Assim, visando dar segurança jurídica às normas, bem como
garantir que muitos servidores tenham suprimidos de suas remunerações
os 21,7% (vinte e um inteiros e sete décimos por cento), apresenta-se
o presente anteprojeto de lei, que busca garantir a todos, indistintamente,
a manutenção e a concessão desse direito;

7. É sabido que compete à Mesa Diretora propor,
privativamente, à Assembleia, projetos dispondo sobre sua organização,
funcionamento, regime jurídico do pessoal, criação, transformação, ou
extinção de cargos, empregos e funções, e a fixação da respectiva
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remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de
diretrizes orçamentárias (art. 12, XV, do Regimento Interno da ALEMA);

8. Vimos, pois, pedir e sugerir a análise do anteprojeto de lei,
para encaminhamento nesta Casa Legislativa, para que seja discutido e
votado o projeto de lei decorrente, e, por conseguinte, aprovado pelo
Parlamento Estadual;

9. Certo de sua atenção, despedimo-nos respeitosamente.
Sala das Sessões, em 06 de junho de 2017. - WELLINGTON

DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO DE LEI Nº ______/2017

Dispõe sobre o reajuste da remuneração dos
servidores efetivos e estáveis do Quadro de Pessoal
Permanente da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, e dá outras providências.

Art. 1º Fica reajustado em 21,7% (vinte e um inteiros e sete
décimos por cento) o vencimento-base dos cargos efetivos e estáveis
do Quadro de Pessoal Permanente da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, na forma dos Anexos I e II desta Lei.

Art. 2º As Funções Gratificadas do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, serão remuneradas
pelos valores constantes no Anexo III desta Lei.

Art. 3º O disposto no art. 1º desta Lei se aplica aos proventos
de aposentadoria e as pensões amparadas pelo art. 7º da Emenda
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003.

Art. 4º Estão incluídas no cálculo do vencimento-base fixado
nesta lei o reajuste decorrente da Lei nº 8.369/2006, no percentual
constante no art. 1º.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão
à conta do orçamento próprio da Assembleia Legislativa.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir de 1º de julho de 2017.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado

“Nagib Haickel”, em São Luís/MA, em 06 de junho de 2017.

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

INDICAÇÃO Nº 769 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Flávio Dino, com encaminhamento para o Secretário de
Estado de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, solicitando, com a
maior brevidade possível, a pavimentação asfáltica do trecho de
aproximadamente 2 (dois) km do Residencial Guilhermino Brito, em
Paraibano.

O bairro Residencial Guilhermino Brito, localizado em
Paraibano/MA, é um dos mais antigos e principais bairros do município,
contando com aproximadamente 3 (três) mil famílias, que padecem,
diariamente, com sérios problemas de infraestrutura, comprometendo
a qualidade de vida de seus moradores, necessitando assim, de algumas
intervenções urgentes, como a realização da pavimentação asfáltica no
referido trecho, considerando que não há uma via adequada de trânsito
de pessoas e veículos, apresentando em toda a sua extensão, uma
enorme quantidade de buracos, erosões, poeira e lama, situação que é
agravada durante o período chuvoso, provocando diversos acidentes
pela falta de manutenção da via.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na
qualidade de vida dos moradores do referido bairro, e sobretudo, para
a população do município em contento, solicitamos por meio desta
proposição, a pavimentação asfáltica do trecho de aproximadamente 2
(dois) km do Residencial Guilhermino Brito, concedendo maior
segurança e facilidade de locomoção aos pedestres, além de fornecer
meio adequado para deslocamento do tráfego.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação asfáltica da
mencionada via, diante das constantes reclamações dos moradores que
são diariamente prejudicados pela dificuldade e precariedade de acesso,
em razão da inexistência de condições adequadas de infraestrutura.
Assim, a pavimentação asfáltica irá oferecer mais segurança, bem como
contribuirá para uma melhora significativa nas condições de vida da
localidade, justificando a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 20 de junho de 2017 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 770 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Ex”, que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino, ao Exmo. Secretário de Estado de Segurança Pública do
Maranhão, Sr. Jefferson Portela, e ao Exmo. CMT Geral da Policia
Militar do Maranhão, Sr. José Frederico Gomes Pereira, solicitando,
em caráter de urgência, a Transformação da 8a Companhia Independente
de Cantanhede em Batalhão de Policia Militar.

Cantanhede é um mumcipio Maranhense, localizado na
Microrregião de Itapecuru Mirim, tem 20.457 habitantes (2010) e 844
km”. O Município pertence ao 8° Batalhão da PMMA de Itapecuru-
Mirim. Atualmente tem sido registrado um aumento no índice de
criminalidade, mazela esta que antes existia em menor proporção e tem
acompanhado o crescimento da cidade.
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Considerando o aumento na criminalidade no Município,

exteriorizada em Reunião com a Câmara de Vereadores do Município,
pretendemos, pela presente proposição, atender às inúmeras
reinvindicações oriundas dos moradores da região, onde relataram que
a 8° CIA do município possui um quantitativo de policiais reduzido
por plantão e que em virtude disto não conseguem atender todas as
demandas, fazendo com que a população fique exposta diariamente à
prática crescente de assaltos, furtos, homicídios e tráfico de drogas.

Destarte, a adoção de medidas de reforço no quantitativo de
policiais, com a realização de rondas contínuas e em horários de maior
incidência de ocorrências, oferecerá maior segurança à população,
promovendo a ordem social nos espaços urbanos públicos, e permitindo
aos moradores desfrutar de um ambiente digno e capaz de assegurar o
bem-estar social e a ordem pública nos espaços urbanos.

Sendo assim, o presente pleito visa inibir os atos de violência,
através da transformação da Companhia em Batalhão, uma vez que o
Batalhão possui uma estrutura operacional maior e com um número
maior de policiais, o que por sua vez irá proporcionar, sobretudo, a
promoção dos direitos humanos, garantindo aos moradores da cidade,
elencados o afastamento da sensação de insegurança, e permitindo uma
melhora na qualidade de vida através de um trabalho preventivo e da
segurança ostensiva, justificando assim a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NABIG HAICKEL” do Palácio
“Manuel Beckman”. São Luis, 14 de junho de 2017.- JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 771 / 17

Senhor Presidente,

Solicitamos à V. Exa, nos termos do art. 152 do Regimento
Interno, que depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao
Exmo. Presidente da República Federativa do Brasil, o Sr. Michel
Temer, com encaminhamento para o Exmo. Ministro da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Sr. Blairo Maggi, para
o Secretário Nacional de Aquicultura e Pesca, o Sr. Dayvson
Franklin de Souza, e para o Superintendente Federal de
Agricultura no Maranhão, o Sr. Antônio José dos Santos Pires,
para que proceda, com urgência, com o cadastramento dos associados
da Colônia de Pescadores de São Francisco do Maranhão (Z-138),
considerando que os processos foram recepcionados no ano de 2015,
na extinta Superintendência da Pesca no Maranhão, conforme o NUP
– Núcleo Único de Protocolo anexado, e que até o presente momento,
padecem ainda de regularização.

O Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) constitui o
instrumento do Governo Federal que visa contribuir para a gestão e o
desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira, bem como permite
ao interessado o exercício das atividades de pesca e aquicultura,
permitindo assim, legalizar o exercício profissional, com credenciamento
das pessoas físicas ou jurídicas e também das embarcações para
exerceram essas atividades.

Sabe-se que a regularização, mediante cadastro no RGP, é
indispensável para que o pescador possa exercer a sua atividade, requerer
benefícios, e para que tenha acesso aos programas sociais, como
microcréditos, assistência social e o seguro desemprego, pagos no
período de defeso – quando a pesca é proibida para a preservação das
espécies de peixes, camarões e lagostas.

Ademais, a referida entidade do município de São Francisco do
Maranhão conta com aproximadamente 150 (cento e cinquenta)
associados, que hodiernamente, padecem de condições necessárias para
legalizar a atividade, elidindo, por consequência a possibilidade de
exercer a pesca enquanto profissão e os direitos advindos dessa
qualidade, maculando, assim, a segurança e o respaldo jurídico que
deve reger a atuação do órgão perante os seus destinatários.

Vale mencionar que a categoria buscou a regularização, mediante
a extinta Superintendência de Pesca do Estado, no ano de 2015, quando
houve a convocação para o cadastramento dos profissionais (conforme
documentação comprobatória anexada), mas não logrou êxito, deixando
à mercê a população que depende da referida atividade para o sustento
próprio e da família.

Assim, considerando que o órgão deve ser regido por princípios
de atuação, materializados através de ato formal, é que se justifica a
presente indicação, visando o registro necessário a legitimar a atuação
dos profissionais da categoria pesqueira do município de São Francisco
do Maranhão, na certeza da adoção do procedimento necessário e
eficaz a satisfação dos seus direitos, contribuindo para a celeridade e
comodidade destes.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, 20 de junho de 2017 – JÚNIOR 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 EDILÁZIO JÚNIOR - Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Expediente lido. À publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Sem oradores no Pequeno Expediente.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS –Convido o Deputado César Pires para comparecer
à Mesa, por favor. Sem quórum para a Ordem do Dia, fica transferida
para a próxima sessão.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS –Deputado Raimundo Cutrim, por trinta minutos,
com apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa,
internautas. Bom dia a todos. Eu, no dia 05 de junho, eu falava acerca
da Segurança, da Saúde e disse que eu traria alguns dados para falar
sobre essas duas pastas. E hoje eu vou falar sobre a Segurança Pública
em nosso Estado. Eu dizia, naquela oportunidade, que a segurança e a
saúde não estavam bem no nosso Estado, e dizia também que a segurança
estava na UTI. Dizia também que a vaidade, esta é um dos grandes
defeitos do homem. Neste mundo, eterno só Deus. E antes de a gente
entrar no assunto propriamente dito dos casos atuais, eu gostaria de
fazer uma retrospectiva, para avivar a memória de todos nós.
Inicialmente lembramos ou relembramos o período em que eu estive à
frente do sistema de segurança pública e aquilo que foi implantado
naquela época de 03 de julho de 1997, ânsia, a transferência da Secretaria
de Segurança Pública da REFESA para o atual prédio que era antigo lá,
que era do ITERMA, de instalações excelentes. Porque a Secretaria de
Segurança, ao longo dos anos, nunca havia tido um prédio decente para
instalar a Secretaria. Informatização da Secretaria de Segurança Pública,
antes contavam com apenas máquinas de escrever, nem máquina elétrica
tinha. Elucidação de diversos crimes, tendo aqui como exemplo,
inclusive de repercussão internacional, como o caso dos menores
emasculados. Criação da Delegacia da Criança e do Adolescente
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integrada a outros órgãos. Reativação da Academia de Polícia Civil,
porque ela não existia. Nós conseguimos um prédio e hoje ela funciona
nas instalações onde era a COPEMA. Formação de policiais civis na
Academia de Polícia Federal em Brasília. Ampliação do efetivo da
Polícia Civil e também da Polícia Técnica e da Polícia Militar. Porque
a Polícia Técnica também não existia nem perito e nem médico legista,
que tinha um efetivo de dez, doze pessoas. Criação das instalações das
quatro áreas integradas que era o CIDS - Centro Integrado de Defesa
Social. Criação do Grupo Tático Aéreo, hoje, CTA. Criação das
delegacias regionais e sede de batalhões no interior do Estado. Só para
ter uma observação aqui, em Pindaré, comandava lá o batalhão 52
municípios, com 12 viaturas velhas e nós, evidentemente,  tiramos de
Pindaré ,eu me lembro bem aqui, Rosário, Itapecuru, Viana, Zé Doca,
diversos municípios para que ficasse um número do município menor.
Redimensionamento nas áreas da Polícia Civil e Militar, diminuindo a
área de responsabilidade de cada unidade policial, de forma a obter
maior rendimento da cobertura policial. Criação da delegacia de proteção
ao turista. Criação da delegacia de proteção ao idoso. Criação e instalação
do boletim informatizado e ocorrência informatizada. Antes, para obter
uma certidão de ocorrência demorava muito tempo e o boletim
informatizado, a certidão passou a ser emitida na hora, o registro de
ocorrência. Criação da Corregedoria integrada do sistema de segurança
pública, com a Corregedoria de Polícia Civil, Corregedoria da Polícia
Militar e Corpo de Bombeiros. Criação da cédula de identidade
digitalizada, evitando, assim, que  pessoas mal intencionadas   consigam
tirar mais de uma cédula de identidade com intuito de aplicar golpes a
comércios e pessoas. E o Maranhão foi o pioneiro neste tipo de serviço,
bem como também a carteira de motorista também foi implantada.
Essa que aí está foi a primeira também no Brasil que implantamos a
carteira de motorista da maneira que está hoje. Queria falar da criação
do Centro Integrado de Operações de Segurança – CIOPS. O que
revolucionou o atendimento de ocorrências policiais pelo sistema de
segurança pública, servindo de modelo para vários estados brasileiros.
Ampliação do programa educacional de resistências às drogas, o
PROERD, para passar informações a adolescentes que possibilite...
Foi comemorado agora 15 anos.  Foi criado na nossa gestão em 2012.
Criação e instalação de 10 pontos avançados de segurança pública em
locais estratégicos nas rodovias maranhenses, dotado de um trailer,
uma viatura tipo Blazer, na época, computador a bordo e seis policiais
com armamento pesado com o objetivo para evitar roubos a bancos,
ônibus e de cargas, reduzindo, assim, drasticamente essas ocorrências.
Ampliação dos Conselhos Comunitários de Segurança na capital e no
interior do Estado como forma de possibilitar a participação da
comunidade da segurança pública na nossa gestão. Implantação da
Delegacia da Mulher em São Luís e criação da Delegacia da Mulher em
todas as regionais do Estado. Criação da Delegacia de Homicídios em
todas as sedes regionais. Construção do presídio de Pedrinhas, parte
dele estava destruído. Construção do presídio de Timon. Construção
do presídio de Segurança Máxima de São Luís. Construção do presídio
feminino, criação do Centro de Processamento de Dados da SSP e da
rede informatizada interligando todas as delegacias da capital e regionais
via Internet. Modernização do sistema de segurança com aquisição de
armamento, coletes a prova de balas, viaturas, computadores,
equipamentos variados, destinação de viatura policial para cada um
dos 217 municípios maranhenses tais como: São Luís e em todo Estado
do Maranhão. Entre os menos violentos, o índice menos violento do
País.  Devemos destacar também que nesse período de 95 a 2007 o
nosso índice de violência era muito baixo, levando em consideração...
entretanto, não nos limitamos a trabalhar pelo sistema de segurança
apenas como gestor. Criação também dos colégios militares aqui em
São Luís e depois em Imperatriz e Bacabal. Mas o objetivo nosso na
época era criar colégios para filhos de militares e de policiais civis e
também para atender as pessoas carentes, as famílias que residem
próximos aos colégios. E hoje se vê que mudou a finalidade. Então
eram colégios pequenos, por quê? Porque o objetivo era atender
exclusivamente filhos de policiais, civis e militares e Corpo de
Bombeiros. E agora recente, agora no dia 7 estava sendo comemorado

aqui 181 anos da Polícia Militar e ouvi o Secretário dizendo que está
inaugurando Colégio Militar. Eu fiquei preocupado, daqui a pouco
vamos extinguir a Secretaria de  Educação e fazer uma fusão com a
Secretaria de Segurança. Se a Secretaria de Segurança não está dando
conta das suas atividades, minha gente, os problemas com a educação
são a atividade-fim da Secretaria de Educação. Os colégios militares
não podem se expandir porque, senão, vamos empregar todo o efetivo
porque no mínimo 50% dos professores têm que ser militares. Então
nós não podemos entrar em uma área, porque a educação para a Polícia
Militar é uma atividade-meio e não uma atividade-fim. Nós podemos
colaborar, mas não para nos responsabilizar por colégios militares em
bairros porque isso aí é um absurdo, é um pensamento que não se
adequa à segurança pública. Eu não acredito que o Governador autorize
um absurdo desses. Então o Governo do Estado, no sentido de melhorar
o sistema, algumas reivindicações nossas aqui foram atendidas e outras
não. Dentre as que não foram atendidas, destaco aqui o Ofício nº 028/
2015 encaminhado ao presidente na época da Comissão de Constituição
e Justiça, deputado Marco Aurélio. Aqui veio o Projeto da Secretaria
de Segurança nº 065/2015, maior absurdo jurídico que eu já vi, mandei
um ofício com alguns dados me colocando contra e provando por que
estava errado. Então, como eu disse, encaminhamos na data de 24 de
abril de 2015 dirigido ao deputado Marco Aurélio, presidente da
Comissão de Constituição e Justiça. O documento destacava alterações
de que deveriam ser feitos no Projeto 065/2015. O Projeto criou a
Superintendência Estadual de Homicídio e Proteção a Pessoas, que é
subordinando às delegacias de homicídios e não ao delegado regional,
na base, por sua vez subordinada à superintendência com os delegados
aqui em São Luís. O mesmo padrão seguiu a criação da Superintendência
de Repressão ao Narcotráfico. Destacando também o Projeto de Lei
que criava delegacias de homicídio representação nas delegacias regionais
de Estreito, Barreirinhas, Cururupu, Governador Nunes Freire e
Buriticupu. Essas delegacias regionais na época sequer existiam, tão
pouco havia previsão de criação no Projeto. Questionamos também a
criação de 38 cargos em comissão de chefe de delegacia regional quando
já existiam 18, totalizando 54 cargos sem que existissem 54 delegacias
regionais. Informamos ainda que historicamente havia coincidência das
sedes das delegacias regionais e sedes das unidades da Polícia Militar,
bem como de suas circunscrições. O projeto criava sedes de unidades
da Polícia Militar e não criava sedes das delegacias regionais, preservando
as coincidências da área. Como dissemos acima, o nosso pleito não foi
sequer analisado, sequer fui chamado para discutir esse assunto. Então,
para exemplificar isto aqui, foram criados esses cargos com o mesmo
DAS dos Delegados Regionais. Então, criaram duas superintendências
em São Luís, uma Superintendência de Homicídio e outra de
Entorpecentes. Estes delegados do interior, das regionais, das 18
regionais ou 22 regionais são subordinados em São Luís. Isto não pode
dar certo, aí fica e o cargo é mesmo delegado regional. Então, delegado
regional hoje ficou totalmente sem poder, porque ele não pode comandar
nem homicídios e nem entorpecentes, um fato desse não pode dar
certo. Outro fato absurdo é que foram criados 34 ou 35 cargos para
coronéis. É um absurdo! Veja bem, a legislação diz: para um coronel,
são entre 600 a 1.800 homens no máximo. Se nós temos o efetivo da
Polícia Militar de 12 mil homens, nós não podemos ter 34 ou 35
coronéis. Isso é um absurdo, gente! Isso é um absurdo, eu não sei o
porquê e da cabeça de quem foi criado isto. Então, nós temos tanto
coronel em São Luís que não tem onde sente, 12 mil homens nós não
podemos ter trinta e poucos coronéis, 34 ou 35 e tem, juridicamente
isso não comporta. É um absurdo terem criado essa quantidade. E
outro absurdo maior ainda, aqui em São Luís, tem o Comando
Metropolitano, é um coronel quem comanda, colocaram mais dois.
Isso não pode dar certo. Três coronéis para comandarem a Ilha de São
Luís, isso não pode dar certo. Então, eu entendo que tem que ser ou um
coronel para administrar a região Metropolitana e os batalhões
comandados por tenentes coronéis. Os tenentes coronéis aqui, hoje,
não comandam mais nada. Tem seu batalhão, o Coronel tem que dizer
que faz isso, faz aquilo, que há hierarquia, disciplina tem que funcionar
na Polícia Militar e nas forças armadas tem que ter como também na
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Polícia Civil. Agora colocar três Coronéis aqui, na Ilha de São Luís, é
um absurdo tão grande que não pode dar certo. Isso aqui é um fracasso
para a instituição. Só para concluir, só um segundo senão perco o
raciocínio. Então pra V. Exas. terem uma ideia, quando  eu disse que é
a situação hoje da segurança é gravíssima e eu estou apontando aqui
com os dados técnicos. E eu estou aqui só para fazer uma retrospectiva.
Eu levantei os dados aqui através dos anuários aqui sobre a criminalidade,
aqui são dados oficiais. Aqui no ano de 97 a 2005, o Maranhão esteve
entre os três primeiros menos violentos do Brasil, 97 a 2005. São
dados que podem ser consultados aí nos dados técnicos.  Pra V. Exas.
terem uma ideia, veículos, roubo e furtos de veículos. Mas eu queria
verificar também, os homicídios de 2006 a 2008 que foram crescendo,
em 2006, tivemos no Maranhão 969 homicídios; em 2007: 1.127; em
2008: 1.277; em 2009: 1.398; em 2010: 1.519; em 2011: 1.591; em
2012: 1.777; em 2013: 2.163; em 2014: 2.462 e em 2015: 2.438. Então
eu vi aqui, depois de quinta-feira, no dia seguinte, que saiu uns dados
aqui num jornal dizendo que o Maranhão reduziu não sei quanto e que,
veja bem, fazer comparação com o governo passado, fazer comparação
2015 com 2014, é querer brincar de índice de criminalidade. No governo
passado, o sistema acabou, foi extinto, foi uma vergonha. Então nós
não podemos fazer comparação 2015, 14, 13, não tem como, gente.
2011 não tem como fazer comparação, porque eles destruíram o sistema
de Segurança Pública. O que podemos fazer comparação é o nosso,
2015 com 2016. Ou, aliás, vamos voltar para o 2005 fazer comparação,
mas fazer comparação com 2014, 2013, 2012, 2011 é querer brincar
com dados técnicos.  Ah, porque isso aqui... porque não houve, no
governo passado acabou. Como é que tu podes acreditar numa Secretaria
de Segurança que tem aqueles três delegados que armaram contra o
Deputado Cutrim no caso do Décio Sá. Sempre eu falo disto, são
aqueles três... Os quatro delegados, o outro e mais o Damasceno. E eu
não posso acreditar que todos eles, um está na penitenciária e como eu
posso apresentar em uma penitenciária onde tem um rapaz daqueles
no Centro de Inteligência? Como eu posso acreditar no Dr. Maymone,
do Centro de Inteligência da Polícia Civil? O Jeffrey em outra delegacia,
o Damasceno em outra?! Como eu posso acreditar num trabalho feito
pelo Ministério Público que está o Dr. Marco Aurélio lá no Gaeco?! Eu
não posso acreditar! Então, são pessoas... O promotor Dr. Marco
Aurélio, foi conivente ali. Então eu não posso acreditar em um trabalho
que vem desse promotor, é tanto que ele tem problema pessoal com o
deputado Cutrim, ele queria me envolver no caso de Anajatuba, mas o
Cutrim nunca teve empresa de nada. Quando eu fui para a polícia, o
que eu tinha eu extingui, de lá para cá eu nunca tive empresa. O que eu
tenho são negócios como todo caboclo do interior, tem compra, venda
de cavalos, de gado, isso eu sempre tive, sempre mantenho e não vejo
nenhum crime nisso. Eu vender e comprar gado e cavalo o que tem? É
a minha origem. Ele armou querendo me envolver nesse caso da máfia
de Anajatuba, para você ver onde chegou a falta de profissionalismo,
onde chegou a falta de respeito. Eu não posso acreditar num promotor
desse que está no Gaeco e o procurador atual, eu conheço a sua história
é uma pessoa íntegra, uma pessoa boa, trabalhamos juntos, eu trabalhei
muitos anos no Ministério Público. Agora permanecendo o Dr. Marco
Aurélio no Gaeco, é querer brincar com a inteligência da população do
Maranhão, é querer me envolver naquela máfia de Anajatuba e querer
brincar de investigação, querer me envolver na morte de Décio Sá, isso
é um absurdo. Será que isso existiu comigo hoje, depois daquela
campanha toda, daquele período, que eu não quero mais nem lembrar?
E como eu digo aqui a governadora não tem condições profissionais de
comandar mais o Estado e nem exercer cargo legislativo, porque ela
perdeu o respeito da população. Ela não tem credibilidade, porque
quando ela tomou conhecimento que tudo aquilo foi armação, ela não
teve pulso para tomar providências de governo, para tomar uma ação
de governo. Perdeu-se, ficou com medo, cruzou os braços. Então por
isso que eu digo que ela não tem condições de comandar mais o Estado
e nem sequer de exercer um mandato legislativo, porque quem faz,
quem é medroso, covarde, não pode comandar o Estado do Maranhão.
Não tem condições, a senhora ex-governadora não tem condições
profissionais, eu pessoalmente perdi o respeito por ela por isto. Na

hora que era para tomar uma decisão de governo, ela ficou com medo,
e quem é medroso não pode ser Governador. Quem é medroso não
pode ser Deputado. Quem é medroso não pode ser Senador e assim
sucessivamente. Quem tem medo de falar o que pensa... O que a pessoa
pode ter medo é de levantar fatos e atingir pessoas inocentes, o que
fizeram comigo. Isso, sim, é covardia. Mas para continuar aqui, com
relação a assalto a ônibus: de janeiro a maio, cinco meses, segundo aqui
o Sindicato dos Rodoviários, tivemos 312 assaltos a ônibus. Trezentos
e doze, uma média de 62,4/mês, muito alta em São Luís. E aqui, furto
de veículos: vamos levar de 2003, porque os dados que temos oficiais
é até 2015, 2016 não saiu. Eu não tenho conhecimento de nenhum dado
ainda. Em 2013, nós temos uma frota de 1.203.314 veículos no Estado.
Veículo roubado ou furtado: 3.446. Em 2014 a nossa frota era de
1.345.427. Veículos roubados ou furtados: 5.082. Em 2015 a nossa
frota era de 1.460.158. Veículos furtados: 6. 305. Então, hoje nós
estamos com uma quantidade de veículos entre 200 a 250/mês. É muito
veículo roubado só na Ilha de São Luís. Então nós estamos hoje numa
situação difícil. Nós temos que abraçar essa causa e aqui nós estamos
trazendo dados técnicos e dizendo por que a segurança vai ruim, por
que está ruim, por que não está dando certo. Criaram, com essa reforma
da Polícia Civil, criaram cabeça imensa sem membro. Criaram dezenas
de superintendências. Hoje não tem nenhum agente numa delegacia
para entregar uma intimação. Criaram muitas superintendências,
ficaram, onde trabalham os agentes não tem. Para criar essas
Superintendências que foram criadas, nós tínhamos que ter no mínimo
5 mil agentes para poder equilibrar, criaram muitos cargos de ponta,
uma superintendência sem ter a base, a base é muito pequena, é muita
resumida, porque criaram 34 ou 35 cargos de coronéis com efetivo de
12 mil homens. Então quem conhece a legislação das Forças Armadas
e da Polícia Militar está vendo, tanto que é de 600 a mil, um coronel.
Então inchou e pior ainda é que nossos coronéis estão se aposentando
com 50 anos, e nós estamos o quê? Deixando eles sem fazer, porque
eles não sabem fazer nada, a única coisa que tem para fazer é levar filho
para colégio, médico ou tomar cachaça, não tem quase outra atividade
porque ele não se preparou, aposentou muito antes. Eu estou com um
projeto aqui desde o governo passado engavetado, e eu estou tentando
trazer ao plenário para que o policial militar possa ir ou aposentar com
a sua compulsória, seja de 62 anos, mas hoje eu já apresentaria para 65
anos, sem perder os direitos que tem. Se eles quisessem sair antes, está
bem, mas na compulsória, que é 75 anos hoje, seria 65 anos, porque as
Forças Armadas é 65 anos. No Estado do Maranhão, um coronel tem
que aposentar com 45, 50 anos, quer dizer, com cinco anos como
coronel é obrigado a reformar, então todo ano estão saindo dezenas de
coronéis aposentados ou reformados ainda novos, ou seja, com 45 a 50
anos. É muito cedo para uma pessoa se aposentar, principalmente
num estado pobre. Então é isso aí meus amigos, eu trouxe dados técnicos
e aqui nós não estamos aqui fazendo críticas irresponsáveis, são dados
que podem ser consultados e eu quando digo eu só quero ajudar, como
eu disse aqui o colega, eu encaminhei o ofício  para o deputado aqui
colega, inclusive meu de partido, encaminhei, dei a sugestão. Encaminhei
no dia 24 de abril de 2015 dizendo que essa reforma seria nociva, ele
sequer me chamou para conversar  como o  presidente da comissão.
Então, esse tipo de coisa não pode funcionar assim, mesmo que eu
fosse, que ele fosse oposição pelo conhecimento que eu tenho sobre
segurança pública, eu devia ser ouvido, eu só quero ajudar. Quando eu
fui para o Partido que conversei com o Flávio Dino, eu disse:  eu não
quero ser secretário, governador. A primeira coisa que eu disse, eu não
quero ser secretário. Eu já dei a minha parcela de contribuição, eu
quero é ajudar. Então a bagagem que eu tenho, desde adolescente até
hoje, sou de segurança. Porque eu não trabalhei só no Maranhão, eu
tenho experiência de Brasil, tudo em segurança, tudo em Polícia
Judiciária, então mando um ofício querendo cooperar, querendo ajudar.
Sequer a pessoa me chamou, vou reunir a  Comissão de Segurança,
Cutrim, por que está errado, eu inclusive expliquei porque não deveria
ser aprovado este projeto, porque que era ruim, porque iria desestruturar
o sistema, porque que um delegado no mesmo patamar de um delegado
regional ganhava igual, o delegado regional tem muito mais atribuições,
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ganharia alguma coisa ou então aumentaria o DAS do delegado regional
para não ficar igual. Então se você é coronel, você tem que ganhar como
coronel, então um tenente coronel não pode ganhar mais, porque a
responsabilidade é maior, e o regional ganha a mesma coisa do delegado
de homicídio do interior. Isso não pode dar certo. Senhor Presidente,
só para ouvir o deputado Edilázio e Júnior Verde para poder encerrar.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (aparte) –
Deputado Raimundo Cutrim, quero destacar o discurso de V. Ex.ª na
tangente quando fala de segurança pública, uma vez que a meu ver não
existe ninguém aqui nesta Casa com mais autoridade que V. Ex.ª para
tratar deste assunto. Quando sobe a esta tribuna, V. Ex.ª sobe com
dados técnicos, sobe mostrando o antes, o agora e o que deve vir ainda
pela frente. Nós, maranhenses, nunca nos sentimos tão desassistidos
em segurança pública, tão amedrontados como nos dias de hoje. Hoje
a segurança pública do nosso Estado está falida. V. Ex.ª é muito feliz
quando destaca essa situação dos coronéis que estão indo para a reserva
com 49, 50, 51 anos em um estado que tem dificuldade e precisa
manter o servidor que foi para a aposentadoria com o mesmo salário e
colocar outro em seu lugar. No mínimo, esse governo tinha que ter V.
Ex.ª pelo menos como um conselheiro, uma vez que, como falei agora
há pouco, V. Ex.ª foi referência na segurança pública em nosso estado
e no nosso País, sempre foi reconhecido pelo serviço prestado, portanto,
pelo menos deveria ser aproveitado no sentido de passar sua experiência,
de passar o que o senhor viveu, experiências que foram positivas,
experiências que foram negativas. Deveria se irmanar, estar de mãos
dadas com a Secretaria de Segurança Pública porque eu tenho certeza
absoluta de que quem ganharia com isso seria o estado do Maranhão.
Muito obrigado, deputado.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM - Só para
complementar, eu queria retificar uma coisa. A segurança do governo
passado foi muito ruim também, já veio numa decadência muito grande
que chegou a extinguir. Eu achava que em 2015 a gente ia pelo menos
estabilizar para começar do início, mas não conseguimos estabilizar
ainda para reduzir. Vamos torcer, vamos abraçar essa causa porque a
segurança ruim atinge a todos os maranhenses, então, melhorando,
melhora para todo mundo. Por isso é que nós não podemos ter ideologia
contra a segurança, vamos abraçar essa causa para melhorar, para
conseguir que ela evolua. Se não conseguir reduzir, mas pelo menos
que a gente estabilize. Eu não quero saber se São Paulo tá ruim, se no
Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, nós temos que nos preocupar é
com a nossa terrinha, Maranhão é que não pode está ruim do jeito que
está. Deputado, por causa do horário que já está ultrapassado.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (aparte) –
Deputado Cutrim, primeiro eu quero agradecê-lo pela oportunidade de
apartear Vossa Excelência e dizer que tive a honra de trabalhar com
Vossa Excelência e sei realmente do seu currículo, consensualizamos
na verdade por entender também no aspecto, como eu diria, prático da
segurança pública, em fazer segurança pública. Eu tive a oportunidade
de ser investigador, agente de segurança na ocasião que Vossa Excelência
era secretário de Segurança e Vossa Excelência tem o nosso apreço, a
nossa admiração. Mas queria ponderar sobre o seu pronunciamento
dizendo realmente que nós precisamos rever o processo de segurança
pública, a forma de fazer. Primeiro a valorização da Polícia Civil, pois
precisamos recompor as forças de segurança da Polícia Civil, que é a
polícia investigativa, que é justamente para que não haja os crimes
repetidamente, como V. Ex.ª destacou aí. Os índices que foram
crescentes em torno realmente de assaltos a bancos, a questão de assaltos
a ônibus e assim por diante. Então V. Exª foi muito feliz no seu
pronunciamento quando destaca esses índices e, claro, chama a atenção
para que haja realmente uma reflexão em torno do processo de segurança
pública. Nesse sentido é importantíssimo que nós possamos rever a
forma de fazer segurança, entre elas está essa recomposição de uma
força que é necessária. Se o investigador de polícia e se aqueles que
estão ali estiverem preparados para poder intervir no caso e desbaratar

quadrilhas montadas neste estado, não teremos os crimes repetidos e
então não teríamos esse índice sendo crescente, por quê? Porque
teremos atingido o nosso objetivo que é poder realmente fazer a
efetividade da segurança pública. Eu quero parabenizar V. Ex.ª no seu
pronunciamento no que se refere, por exemplo, a essa condição de
poder fazer essa reflexão e rever alguns posicionamentos. Eu inclusive,
como presidente da Comissão de Segurança, nos manifestamos com
várias iniciativas nesse sentido e acredito que nós precisamos sim ser
ouvidos, interagir e assim buscar as respostas que a sociedade precisa
e merece. A sociedade clama realmente por mais segurança pública e
nós, enquanto Comissão de Segurança, temos feito esse trabalho de
poder fomentar e de poder direcionar os nossos esforços. Queria estar
solidário a V. Ex.ª no sentido de poder estar aqui nos irmanando na
defesa de alguns princípios que V. Ex.ª tem realmente para a gente
poder alavancar junto a este estado e dizer que nós precisamos realmente
transformar a segurança pública por meio de gestão no sentido de
poder qualificar ainda mais as ações necessárias para o combate à
violência em todo o estado. Muito obrigado pelo aparte.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM - E queria
encerrar, Senhor Presidente, dizendo aos senhores que isso aqui são
dados técnicos que podem ser consultados nos documentos oficiais. E
dizer a esta Casa, bem como a população do estado, que eu sou mais
aliado do que nunca ao governador. Dos 42 deputados, se por ventura
saíssem 41, eu estaria com ele porque eu não largo o barco, eu estarei
com ele hoje e amanhã e com certeza estaremos juntos, no ano que
vem, na campanha de governador, eu estarei lado a lado. Agora deixar
de falar o que penso, de criticar isso aqui nós não podemos.
Evidentemente, como deputados, nós temos que ser independentes,
nós temos que falar aquilo que deve ser dito e a gente está para ajudar
e colaborar e eu estarei junto com o governador aí para o que der e vier,
mas evidentemente as críticas são construtivas, e isso é salutar na
realidade da democracia. Muito obrigado Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Tempo dos Partidos. Bloco Parlamentar de
Oposição. Deputada Andréa Murad por seis minutos, com apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, senhoras deputadas e senhores
deputados, imprensa. Hoje eu vim registrar que, alguns dias atrás,
tinha falado sobre a questão das escolas sobre as quais o secretário
Felipe Camarão nos enviou um relatório, deputado Rogério Cafeteira,
e naquele relatório não constava, quer dizer, a realidade não constava o
que dizia o relatório, deputado César Pires, ali não tinham as
informações corretas, ali havia reformas que não existiam, construções
que não existiam. Então, eu também fiz um ofício diretamente à
SINFRA, para que nós fizéssemos o comparativo. Eu ainda falei: vou
dar uma chance ao Governo, antes de tomar as medidas na Justiça,
para que nós pudéssemos comparar, fazer um comparativo e ver
realmente o que de fato aconteceu, porque aquele relatório do secretário
Felipe Camarão está completamente errado. Então, aguardei o da
SINFRA, o prazo legal de resposta era de 20 dias, venceu dia 02 de
junho, se ele tivesse dado uma justificativa, deputado Rogério Cafeteira,
teria mais 10 dias, ou seja, até dia 12 para responder. Eu também
entrei, deputado Othelino, com o mesmo ofício, via eletrônica, a SINFRA
alterou o prazo para dia 19 de junho, também não justificou a prorrogação
e agora já venceu e não nos deram as devidas informações. Então, nesse
documento, eu pedi a relação das 574 escolas que o Governo disse que
foram reconstruídas, construídas, reformadas, conforme publicidade
do Governo estadual, assim como também solicitei o valor gasto, a
obra executada em cada unidade, o endereço completo das escolas e as
datas de início e término das obras. Acho que eles não conseguiram
responder isso tudo porque de fato não existe. Então, eu acho que,
antes de tudo, é imprescindível que a SINFRA cumpra com a lei, ou
seja, que informe o Poder Legislativo por meio de uma deputada que
está solicitando as informações para que a gente possa fazer o nosso
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papel que é o de fiscalizar o governo. Então eu realmente, mais uma
vez, estou aguardando ainda o secretário Clayton Noleto repassar as
informações, mas, de antemão, eu já vou dizendo que vou tomar todas
as providências junto ao Ministério Público, na Justiça, porque eu
realmente solicitei as informações para o secretário responsável pelas
obras das escolas, mas que ele não enviou, então eles vão precisar
entender o papel desta Assembleia porque não é possível. Eu quero
saber qual é o crime que há de fornecer informações. O secretário
Felipe Camarão não veio aqui, não mostrou aquela brincadeira e ainda
propôs uma Frente Parlamentar para combater dizendo que as crianças
e os jovens estão agora acabando com as escolas. Ele não tem
competência para administrar a secretaria, para ter controle sobre a
secretaria e agora coloca a culpa pela depredação no colo dos jovens,
dos estudantes, das crianças, esquecendo seu papel que é também de
fiscalizar. Então agora, para tirar seu salvo-conduto, ele diz que as
escolas que ele reformou estão acabadas por causa da depredação dos
jovens, adolescentes e das crianças. Então, realmente, não tem como a
gente ficar com esse disse me disse. O secretário Felipe Camarão trouxe
aqui um documento completamente errado, depois ele volta e não dá
mais informações. Eu solicito ao secretário Clayton Noleto, que é
quem de fato executa as obras, mas ele não manda e agora disse que ia
mandar, fiquei esperando porque ele disse que iria mandar, prorrogou,
eu mandei o ofício eletrônico, ele prorrogou o prazo. Então estou
aguardando, continuo aguardando, mas de antemão vou acionar a Justiça,
o Ministério Público porque para mim, nesta Assembleia, servir de
capacho para governo não dá mais. Isso aqui está virando uma
brincadeira, uma desmoralização desta Casa, deputado Othelino,
porque esta Casa não pode se submeter. Quando o presidente Humberto
Coutinho chegar, eu quero fazer uma reunião com todos os deputados
e o presidente desta Casa, pois esta Assembleia não pode continuar
curvada a esse governo dessa forma, isto é, quando um deputado solicita
alguma informação e o governo não dá. Isso daqui, então, vocês, a base
governista, estão esquecendo o papel de parlamentar ou então vamos
aqui jogar diploma no lixo, todo mundo aqui, ninguém é mais deputado.
Se for para provar que as coisas não existem, eu quero, eu estou dando
a chance ao governo de me dar uma relação correta. O secretário Felipe
me deu, não fiquei satisfeita com o que vi porque vi várias escolas que
não têm reconstrução nenhuma. Ele alega que as crianças e os
adolescentes quebram as escolas de novo e faz uma solicitação,
deputado Edilázio, ridícula para esta Casa como se esta Casa não
tivesse o que fazer, para fazer uma frente parlamentar para combater a
depredação nas escolas, brincadeira né? Então, eu solicito ao secretário
Clayton Noleto que me forneça, como o senhor disse que ia mandar, as
informações para que a gente possa comparar e ver quem está mentindo
aqui. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Partido Verde. Bloco Parlamentar Democrático.
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Bloco Parlamentar
Independente.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

SESSÃO ORDINÁRIA
DO DIA 14 DE JUNHO DE 2017 ÀS 09h30.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE (lê texto bíblico e Ata) – Ata lida, senhor
presidente.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Expediente lido,
senhor presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputada Francisca Primo, por cinco minutos,
sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Deputada Graça, hoje só nós duas aqui por enquanto de mulheres,
todos que nos assistem através da TV Assembleia, funcionários desta
Casa. Senhor Presidente, venho a esta tribuna hoje trazer os índices da
violência contra a mulheres, pois tem aumentado consideravelmente,
deputada Graça. Neste domingo, no Fantástico, programa da Rede
Globo, a violência doméstica foi o tema do segundo episódio Segredo
de Justiça, onde Ana, Malu Mader, sofre calada por 10 anos com
violência do marido, até que uma vizinha vai a Delegacia registrar uma
ocorrência, e isso é bom porque hoje não só a mulher pode denunciar,
mas qualquer pessoa, isso também nos mostra que estamos unidas
nesse combate contra a violência a mulher. Os números ainda são
alarmantes, pasmei ao ver alguns dados trazidos pelo DataSenado
divulgado na semana passada. O Instituto Patrícia Galvão que mostra
que o número de mulheres que se declara ter sido vítima de violência
doméstica aumentou drasticamente, os dados se mantiveram instáveis
até os anos anteriores, agora deram um salto de quase 30%. Das
mulheres entrevistadas relataram já ter sofrido algum tipo de violência
dentro de casa. A pesquisa DataSenado sobre a violência doméstica
familiar contra as mulheres no Brasil, divulgada na quarta-feira passada,
dia 07, revela o aumento de número de mulheres que declararam ter
sofrido algum tipo de violência doméstica. O percentual passou de
18%, em 2015 para 29%, em 2017. Houve crescimento também no
percentual de mulheres que disseram conhecer alguma mulher que já
sofreu violência doméstica ou familiar praticada por algum homem. O
índice saltou de 56, em 2015, para 71%, em 2017. Para 69% das
entrevistadas, o Brasil é muito machista, são dados que indicam a
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necessidade ampla efetiva da Lei Maria da Penha, em especial no
nosso aspecto preventivo, que indica caminhos para promover relações
sociais e serviços públicos menos discriminatórios e violentos, entre
as entrevistadas que se declararam brancas e que afirmaram ter sofrido
violência doméstica e familiar, 57% informaram ter sido vítima de
violência física e 11% de violência sexual. Entre as mulheres negras, a
porcentagem é expressamente maior, entre as entrevistadas que se
declararam pardas, 76% declararam ter sofrido violência física e 17%
violência sexual. Enquanto as negras, 65% relataram ter sofrido violência
física e 27% violência sexual no âmbito doméstico e familiar. Então
ainda são dados alarmantes e estes dados chamam atenção para a
importância do reconhecimento do peso do racismo na violência contra
as mulheres para a formulação de politicas públicas mais eficazes. Em
nosso  Estado, essa situação não é diferente, segundo pesquisas
divulgadas em 2015, pelo IPEA, mostram que a violência contra mulher,
no Maranhão, também houve um aumento, haja vista que as taxas de
assassinato contra mulheres ter crescido no Estado, de acordo com o
Atlas da violência, houve um aumento de 130% nos casos de violência
contra as mulheres, no Estado do Maranhão, segundo a chefe do
Departamento de Feminicídio começou  uma investigação  especializada
das mortes violentas de mulheres, e esse sendo tipificado como
feminicídio  será qualificado e o torna um crime  hediondo, tirando esse
crime da invisibilidade, com certeza, vão combater de forma mais eficaz
esse tipo  de crime. O medo de denunciar  continua sendo o principal
problema contribuindo para  o aumento desses dados, insisto em dizer
que a ampliação do aprimoramento da rede de atendimento  a mulher é
fundamental,  não apenas  para melhor acompanhamento  das  vítimas,
mas para o papel de prevenção da violência contra a mulher. É
importante ressaltar  que essa rede   seja acessada  também pelo Sistema
de Saúde e não só pelo Sistema  de Justiça, muitas mulheres passam
várias vezes pelo Sistema  de Saúde antes de chegar  a uma delegacia  ou
a um juizado e muitos nem chegam, as falhas do sistema de justiça  e  da
segurança   na assistência à população  agravam a situação das mulheres
vítimas  de violência, um dos motivos está justamente da falta de
segurança.  Ela se torna mais vulnerável  quando vizinho ou a própria
mulher denuncia um episódio de violência.  Muitas vezes,  elas precisam
mudar de casa ou até de bairro, a situação  passa a ser um problema
para o estado. A violência contra a mulher  está diariamente nas nossas
vidas,  como se passou nesse final de semana, o fato que ocorreu, um
triste fato ocorrido  no município de Barreirinhas, o caso do militar que
atirou contra a esposa, o que a levou a óbito. Um projeto de lei, da
minha autoria, que tramita nesta Casa, desde 2015, projeto que
estabelece a notificação compulsória em caso de violência contra a
mulher e basta olharmos nas redes sociais, nas páginas das redes sociais
que sempre vamos ver violência contar a mulher, como também na
semana passada aconteceu em Bom Jesus das Selvas. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Max Barros. Declina. Vou suspender
a Sessão, por 5 minutos. Estou inscrito, Deputado Wellington também
está inscrito, mas ele está esperando um documento. Suspendo a Sessão,
por 5 minutos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE - Declaro reaberta a presente Sessão. Deputado
Othelino pelo Pequeno Expediente, por 5 minutos, sem direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, venho à tribuna hoje para tratar de dois assuntos
importantes para nossos Estado. Um diz respeito ao futebol. Ontem,
mais uma vez, fomos surpreendidos com uma mudança de regra no
Campeonato Maranhense. Já, por incrível que pareça, pasmem os
senhores, as vésperas da final do Campeonato dos dois jogos finais, a
Federação Maranhense de Futebol resolveu proibir a realização do
último jogo que seria no município de Barra do Corda alegando que o

Estado tem capacidade inferior a 2.000 presentes, 2.000 torcedores
nas arquibancadas. Essa medida não teria nenhum  problema  não fosse
ela  baixada  já  às  vésperas  dos jogos.  Na prática o que é que significa?
Que  a torcida do Cordino,  em vez  de  assistir  ao jogo, lá em  Barra  do
Corda,  vai  ter  que se  deslocar  até Imperatriz,  ou seja,  prejudica  a
torcida, prejudica  o clube numa  medida  que  deveria numa  regra  que
seria  totalmente  legítima se  tivesse  sido anunciada  antes  do início
do campeonato.  Da forma que  foi anunciada  parece  algo  casuístico
e  deixa,  dá a  entender que  tem por objetivo prejudicar  um  dos  times
que estão participando, disputando a  final do campeonato, é triste
ver  o futebol maranhense ainda  com  este  tipo de  situação que  se não
é  má-fé, é absoluta  bagunça. Tenho certeza de que causa a todos
indignação, isso aqui não é um protesto  nem de  longe contra o Sampaio
Correa, o Sampaio Correa  está  no seu papel,  chegou a  final vencendo
o Segundo Turno. Tem um elenco que  inclusive o coloca  como  favorito
na  final do  campeonato, embora  só se  saiba quem vai ser o campeão
após jogadas as duas partidas, mas certamente  o Sampaio não precisa
desse tipo de expediente que a Federação Maranhense de Futebol
adotou para  que possa  vencer  o Campeonato  Maranhense. Tenho
mais certeza ainda de que o Presidente, o nosso querido deputado
Sérgio Frota, se for consultado sobre esse assunto, certamente, vai
dizer  que é  contra, que  prefere  sejam realizados os jogos, o primeiro
aqui, como já está marcado, no Castelão e o segundo em Barra do
Corda, assim deve ser o campeonato e assim  é a forma mais legítima de
acontecer. Qualquer coisa  fora desta regra vai deixar claro que existem
interesses outros que não que vença o melhor. Concluído este assunto,
registro agora a importante audiência que tivemos  ontem com  o
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral,  Ministro Gilmar Mendes,
onde fomos tratar do risco de extinção de várias  zonas eleitorais  na
capital e no interior do Maranhão. Uma audiência, deputado Braide,
V. Ex.ª que tratou deste assunto na tribuna e até propôs  audiência
pública sobre o tema,  uma audiência  que teve resultados concretos,
uma ampla e apartidária mobilização, lá estiveram  dois deputados
representando a Assembleia, eu estava lá acompanhado do deputado
Glalbert Cotrim, estavam os deputados federais Rubens Júnior,  nosso
coordenador da bancada, o deputado federal Weverton Rocha, o
deputado federal Juscelino Filho e o deputado federal Waldir Maranhão.
Também prestigiou o Maranhão, o Presidente da Câmara dos
Deputados, o  deputado Rodrigo Maia, além do  Presidente da
Associação dos Magistrados do Maranhão, o Juiz Ângelo Santos,  e o
Presidente da Associação do Ministério Público, Promotor  Tarcísio
Bonfim, estava lá o Procurador- Geral de Justiça, doutor Luís Gonzaga,
enfim, um evento de grande importância, o Ministro Gilmar Mendes
nos recebeu com muita presteza, ele disse que esta portaria que foi
transformada em resolução do TSE era de fato necessária para corrigir
algumas distorções em alguns  Estados, como o caso, por exemplo, do
Rio de Janeiro, que apesar de ter uma população menor do que o
Estado de São Paulo tem mais zonas eleitorais hoje do que o Estado de
São Paulo, mas nos disse que compreende as particularidades do
Maranhão, explicamos a questão geográfica, essas particularidades do
Maranhão e o desconforto que isso provocaria no usuário da Justiça
Eleitoral que para ter acesso a zona, em alguns casos, teria que viajar
150 km, 200 km, o que seria muito ruim, afinal de contas, o objetivo é
que a Justiça esteja cada vez mais perto do usuário do seu serviço,
assim ele nos pediu finalmente que formalizasse o que nós apresentamos
como sugestão de alteração na resolução para que o Maranhão não
tenha os prejuízos que está na iminência de ter e assim nós o fizemos.
Ontem mesmo foi elaborado um documento assinado por todos os
presentes à reunião e já protocolado no TSE, a nossa expectativa é de
que em breve o TSE aprecie essa sugestão e que possa acatar, enfim foi
uma audiência, onde nós tivemos oportunidade de expor e ali mostrar
que determinadas causas não têm lado político ou cor partidária, ali
estavam todas as instituições envolvidas neste tema brigando pelo
Maranhão e a nossa torcida e a nossa expectativa é de que tenhamos
êxito e que essa resolução ela não prejudique o Maranhão que, pelo
menos os municípios do interior onde a locomoção é mais difícil e as
distâncias entre uma zona e outra são maiores possam ficar fora dessa
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resolução para a tranquilidade das populações. Foram muitas as
manifestações, desde cidadãos comuns que tiveram oportunidade de
falar comigo, por exemplo, sobre essa possibilidade até os prefeitos
que se preocuparam com esse tema, vários juízes também se
manifestaram. O presidente do TRE, desembargador Raimundo Barros,
esteve aqui na Assembleia também manifestando preocupação com
relação a esse tema e a expectativa é de que essa grande e apartidária
mobilização traga efeitos concretos para o Maranhão. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Deputado Rigo Teles, por cinco minutos, sem
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa,
galeria, amigos e amigas que nos assistem. Mais uma vez, eu venho
aqui à tribuna desta Casa para falar da minha indignação, da revolta não
só minha como de milhares de maranhenses, principalmente a
população de Barra do Corda, que é de aproximadamente cem mil
habitantes e grande parte do Maranhão, do nosso Estado do Maranhão
que está neste momento magoado, chateado com algumas decisões que
estão sendo tomadas pela Federação Maranhense de Futebol. A
Federação Maranhense de Futebol, comandada pelo presidente Antônio
Américo, segue prejudicando o Cordino, o Campeonato  Maranhense
de Futebol é uma maldade atrás da outra que essa federação vem fazendo
para com o futebol maranhense, não só para com o Cordino. Com o
claro intuito de prejudicar o Cordino, a Federação Maranhense de
Futebol marcou a segunda partida do retorno entre Sampaio e Cordino
para quarta-feira, dia 07, marcada três dias antes, no domingo, dia 04,
o Cordino jogou pela série D, em Miracema, no Tocantins, e dia 07, já
estava marcado aqui o jogo do Cordino contra o Sampaio. O time do
Cordino saiu de Miracema no Tocantins, na segunda-feira, dia 05,
porque teve que pegar passagem no Tocantins, de Palmas para Brasília,
de Brasília para São Luís. Chegou a São Luís na terça-feira, e entrou em
campo na quarta-feira, dia 07. Veja bem, o esgotamento físico do time,
sem dormir, de aeroporto em aeroporto, nas filas esperando para que
conseguisse a passagem aérea para que se deslocasse e chegasse a São
Luís, para enfrentar o Sampaio. O placar foi de 4x1, mas o time estava
realmente cansado, visivelmente dava para ver o time cansado. Com
resultado, o Sampaio foi campeão do Segundo Turno e forçou uma
decisão extra, contra o próprio Cordino, campeão do Primeiro Turno.
Então, Cordino campeão do primeiro turno, o Sampaio Correa campeão
do segundo turno. Até aí tudo bem, mas o Cordino, prejudicado pela
Federação. Agora para completar a maldade, mais uma maldade deste
pacote de maldade da Federação Maranhense de Futebol, baixou a
Portaria nº 023/2017, marcando o jogo final do Campeonato
Maranhense, para o Estádio Frei Epifânio, lá em Imperatriz, na quinta-
feira, dia 22, com isso obriga o time a viajar 300 km, para jogar em
Imperatriz e nós temos hoje, nós temos conhecimento da situação
financeira que tem o país, das pessoas que vão ter condições, dos
torcedores do Cordino, mais precisamente de Barra do Corda, têm
dificuldades para se deslocar até  Imperatriz,  alguns torcedores vão,
claro, mas a maioria não vai ter  condições de porque não tem condições
de pagar passagem, pagar hospedagem  e despesa com alimentação,
esta é mais uma maldade, mas vale ressaltar que em nenhum item do
regulamento cita a obrigatoriedade  da capacidade de 2000 mil lugares
para  receber o jogo, lá no Estádio Leandrão, a Federação Maranhense
de Futebol muda as regras do jogo durante o campeonato e joga o
Estatuto do Torcedor na lata do lixo porque não está no Estatuto do
Torcedor isso aí, não está, agora a FMF Federação Maranhense de
Futebol quer entregar de qualquer maneira o título para o Sampaio
Corrêa, mas tenho certeza de que a Justiça Divina prevalece, tenho
certeza de que o Cordino vem  com toda garra, com toda força, apesar
de estar lutando contra a Federação Maranhense de Futebol que está
desde o início do campeonato tentando prejudicar o Cordino porque
não querem que um time seja qual cidade for do interior chegue ao final
do Campeonato Maranhense, não querem que um time lá do interior

chegue ao Campeonato da Série D, Série C até da Série B, Série A, se
Deus nos permitir chegar até lá, mas tenho certeza de que o Cordino já
é vice-campeão, por natureza, o Sampaio é campeão porque os dois já
estão disputando o campeonato, o campeão do primeiro turno e outro
do segundo turno, mas o que eu quero dizer  que eu não tenho nada
contra, senhoras e senhores deputados, nada contra o Sampaio Corrêa,
nada contra. Poderia ser qualquer outro time, podia ser Imperatriz,
deputado Léo Cunha, poderia ser Imperatriz, eu não tenho nada contra.
Eu tenho contra a maneira e com uma irresponsabilidade desta Federação
Maranhense de Futebol, altamente irresponsável, incompetente, está
tratando o futebol maranhense. Porque estão prejudicando o Cordino.
Mas na realidade estão prejudicando é o futebol do Estado do Maranhão,
o futebol maranhense. E nós estaremos prontos para ajudar na maneira
que for possível o Cordino. O Estádio de Futebol Leandro Claudio da
Silva “Leandrão”, que foi o primeiro homem de Barra do Corda a criar
o Cordino e levantar o nome do Cordino, depois substituir para o seu
filho, Raimundo José, que também deu continuidade ao Cordino e,
mais em seguida, o meu pai Manoel Mariano de Sousa, o Nenzim, na
época prefeito de Barra do Corda, que renasceu o Cordino. E aí está o
Cordino nos orgulhando, orgulhando os barracordenses, orgulhando os
maranhenses. Mas a Federação está nos decepcionando, é a maior
vergonha da história do futebol do Maranhão está na Federação
Maranhense de Futebol do Estado do Maranhão.

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

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA (sem revisão do
orador) - Bom dia, Senhor Presidente, nobres colegas deputados,
deputadas, galeria, imprensa, aos ouvintes da Rádio Assembleia, aos
telespectadores, enfim, a toda população do Maranhão. Eu gostaria de
destacar hoje um assunto que eu acho de suma importância, relativo à
educação no Estado do Maranhão, que é o sistema de bonificação das
notas do ENEM para alunos do Estado do Maranhão. Ontem estive
reunido eu e o deputado Marco Aurélio, o deputado Wellington do
Curso, Zé Inácio, Ana do Gás, Fábio Macedo, Graça Paz, Sousa Neto,
Francisca Primo e Léo Cunha, com a finalidade de constituir a Frente
Parlamentar em Defesa dos Sistema das Notas do ENEM para Alunos
do Estado do Maranhão, nós elegemos a diretoria. Eu assumi a
coordenação dos trabalhos da Frente, onde comunicamos a constituição
ontem da Frente Parlamentar em Defesa do Sistema de Bonificação das
Notas do ENEM para Alunos do Estado do Maranhão. Senti-me muito
satisfeito em coordenar os trabalhos dessa Frente ontem, onde elegemos
como coordenador definitivo o deputado Marco Aurélio, que já vem
nessa luta e nós agora estamos encampando essa luta com a constituição,
a criação dessa Frente, para que nós possamos discutir a questão da
bonificação das notas do ENEM para os alunos oriundos das escolas
públicas do Estado do Maranhão, para que esses alunos sejam
beneficiados, esses alunos sejam colocados numa situação, em condições
para que ingressarem na Universidade Federal do Maranhão para que
possam ter a sua formação e ficar no Estado do Maranhão, pois nós já
vivemos em uma das regiões mais pobres do país e nós temos que usar
mecanismos desta forma para que nós possamos vir a beneficiar a
população de Açailândia, e essa Frente tem como um de seus objetivos
estimular a possibilidade de estabelecimento de um sistema de
bonificação das notas do Exame Nacional de Ensino Médio, o ENEM,
para estudantes egressos das escolas maranhenses, as escolas públicas
maranhenses favorecendo a formação de profissionais que permaneçam
no estado do Maranhão ampliando os serviços prestados à população
maranhense, acho que assim que podemos dar a nossa contribuição
para esses estudantes das escolas públicas maranhenses para que eles
tenham uma possibilidade maior de ingressar na Universidade, na
Universidade Federal do Maranhão, que é a Universidade aqui no
Maranhão que usa as notas do ENEM como parâmetro para o ingresso
dos alunos nos cursos oferecidos pela Universidade do Maranhão,
acho importante essa luta, quero agradecer aos colegas que fazem parte
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dessa frente, mais uma frente que eu participo aqui nesta Assembleia
Legislativa, uma frente agora na área da educação e é assim que nós
vamos dar nossa contribuição para que esses alunos, para que os jovens
maranhenses tenham a possibilidade, tenham como entrar na
Universidade Federal do Maranhão para que estudem, para que se
aperfeiçoem, para que sejam absorvidos como profissionais de qualidade
pelo mercado de trabalho maranhense, garantindo que estas pessoas
não precisem, deputado Sousa Neto, que também faz parte da Frente
Parlamentar em Defesa do Sistema de Bonificação das notas do ENEM
para alunos do estados do Maranhão, importantíssima deputado Zé
Inácio também faz parte dessa Frente. É muito importante, deputado
Wellington do Curso, que está aqui, também faz parte dessa Frente,
agradecer aos colegas por terem me dado a oportunidade de também
participar dessa Frente e assim contribuir para essa questão tão
importante para o estado do Maranhão, terça-feira estaremos fazendo
uma audiência pública sobre essa questão, sobre esse assunto da
bonificação das notas do ENEM para os alunos do estado do Maranhão,
lá na cidade de Imperatriz, estamos eu e o deputado Marco Aurélio
nos deslocando para a cidade de Imperatriz na terça-feira onde, às
nove horas, vamos fazer uma audiência pública para tratarmos do
assunto lá na cidade de Imperatriz, vai ser no prédio da Câmara
Municipal daquela cidade, onde vamos levar o assunto para a
comunidade de Imperatriz para a toda  a população de Imperatriz,
onde vamos discutir, vamos ouvir mais propostas e vamos colocar as
nossas propostas em discussão, para que nós possamos fazer um
estudo mais aprofundado do tema e pegar mais opiniões para que a
gente possa contribuir dessa forma com essa frente, muito obrigado,
Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia e que Deus seja louvado. Presidente, ontem
fomos o primeiro a chamar a atenção desse prejuízo que está tendo o
Cordino, o Cordino saiu de uma competição nacional e às pressas veio
disputar a etapa do campeonato maranhense e estão já prejudicando,
no nosso ponto de vista, o Cordino, colocando o Cordino pra jogar em
Imperatriz. Nós vamos lutar, deputado Rigo Teles, pra que o jogo seja
em Barra do Corda, nós vamos unir nossas forças, nós não temos
ingerências, mas nós vamos lutar pra que o jogo seja realizado em
Barra do Corda, em respeito ao Cordino. Senhor Presidente, hoje pela
manhã, iríamos participar de uma audiência pública que trata sobre o
aumento da energia elétrica. Então, começamos hoje uma luta contra o
aumento da energia elétrica, esta Casa infelizmente aprovou o aumento
do ICMS, alguns deputados foram contra o aumento do ICMS, e agora
fomos surpreendidos com a possibilidade do aumento de 21% na conta
de energia elétrica, a audiência não foi realizada por conta de uma
liminar da Justiça Federal proibindo a audiência pública, e audiência
pública  não foi realizada  por não  estabelecer os prazos limites  de
ampla divulgação  para a sociedade. Então estamos realizando  audiência
publica,   iremos  à audiência,  no próximo  dia 28, às 14h,  no auditório
Fernando Falcão,  e daremos ampla   visibilidade,  uma ampla discussão
com o Ministério Publico,  Defensoria Pública, PROCON, Associação
Comercial, FIEMA, todos os envolvidos, Sindicatos, para que a
população tome  conhecimento e possa  participar da audiência pública,
ou seja,  entramos na luta  contra o aumento  de energia elétrica  no
Estado do Maranhão, senhor Presidente,  volto a tocar  no tema  muito
delicado, mas de suma importância  para o estado do Maranhão, que é
da saúde,  quando o Fantástico abriu  o seu programa no último domingo
foi com o seguinte tema: e agora corrupção sem fim no Brasil.
Esperávamos  em qualquer lugar mas não,  corrupção  no Estado do
Maranhão, corrupção na atual gestão,  não adianta tapar o sol com a

peneira, a matéria é bem clara.  Ah, mas existiam  indícios em outras
gestões. Mas foi  mantido o mesmo contrato com a empresa  que
atuava  em outra   gestão  em outra administração e qual o objetivo da
operação da Polícia Federal? Apurar os indícios dos desvios   de recursos
públicos  federias  para o sistema de saúde em mais de 18 milhões no
Estado do Maranhão  quem participou da ação? Polícia Federal,
Ministério Publico Federal,  CGU, o resultado da investigação  aponta
indício  de fraude, de máfia  de corrupção, em mais de 18 milhões  de
reais que eram sacados na boca do caixa, e, ontem, senhoras e senhores,
deputado Marco Aurélio veio dizer que  o IDAC estava participando
das  ações do governo, mas que tinha pedido na hora de apresentar as
propostas e é uma inverdade o que afirma o deputado Marco Aurélio,
porque o IDAC participou sim, só que ele foi inabilitado e depois não
se sabe como aguardo essa minha averiguação, o porquê o IDAC depois
apareceu sendo contemplado, inclusive com a administração de hospitais
como: Carutapera, Barreirinhas, Aquiles Lisboa, Paulino Neves, Barra
do Coroado, Imperatriz. E eu quero chamar atenção, senhoras e
senhores, que o Governo do Estado ontem para tentar abafar toda essa
situação, divulgou um banner. Nesse banner ele faz referência a uma
economia realizada na saúde. “Mudança na saúde desde 2015 gera
economia”. Ora, ora, senhoras e senhores, que absurdo! É o absurdo
dos absurdos, dos absurdos. Senhor Governador, eu teria vergonha de
colocar um banner, de divulgar na internet que o senhor economizou na
saúde. E eu pergunto ao senhor Governador: como o senhor economizou
na saúde e tem gente padecendo nas filas dos hospitais? Como o
senhor economizou na saúde e tem gente padecendo para marcar uma
consulta? Como o senhor economizou na saúde e tem gente esperando
para marcar e para fazer uma cirurgia? Como o senhor economizou na
saúde e não tem medicações nos hospitais? E quem está falando não é
um deputado oportunista, é um deputado que se preocupa com a
saúde no Maranhão e já solicitamos várias vezes, por diversas vezes,
a reposição de medicamentos. A indicação n.º 344, a Indicação 802,
319. A reposição e vários medicamentos, as  asatioprinas, anastrozol,
topiromato, vários medicamentos nós já  solicitamos,  solicitamos  ao
governo do  Estado a  atenção com relação a esses medicamentos.
Falta o básico, falta até  medicamento, como é  que economiza,  senhor
governador,  o senhor deveria era falar  pra sociedade  que o  senhor
aumentou a comunicação em mais  de  quinze  milhões  de  reais.  O
senhor se vangloria, senhor governador, de ter economizado na  saúde,
mas  economizado por que senhor  governador, numa  situação caótica
e o  senhor  vem dizer  que economizou  na saúde,  senhor  governador,
enquanto o senhor economiza  na  saúde o senhor  gasta  com propaganda
pra  dizer  que  a saúde vai  bem. Senhor governador, pra  finalizar, a
operação batizada  como Rêmora  faz  alusão também ao  Sermão dos
Peixes  que  foi declamado pelo padre  Antônio Vieira,  em  1654, e  pra
quem  não sabe,  o peixe rêmora, seria pequeno,  mas  possuiria  uma
grande  força para  influenciar  os acontecimentos.  Na  natureza  é uma
espécie que  acostuma  se agarrar  aos  tubarões e  vive  nas   sobras   dos
alimentos deixados pelo peixe maior, ou seja,  eu faço a pergunta: quem
é  o tubarão e  quem é o peixe  pequeno? Porque não  sou  eu que  estou
dizendo, a própria Polícia Federal ela  cita que  existem políticos  locais
envolvidos e é por  isso, senhor presidente,  que  estamos aprimorando
a  documentação de  forma  correta  pra  que  não  tenha nenhum vício.
Iremos  apresentar  o Requerimento e  coletar  as  assinaturas  para a
instalação da CPI  no Estado do Maranhão  para  averiguar  os indícios
de  fraude e corrupção na  saúde do Maranhão, deputado  Wellington
do  Curso tem independência e  autoridade  para levar essa CPI à frente
e conto com  todos  os deputados tanto  oposição como aliados para
que possamos passar a saúde a limpo no Estado do Maranhão. Era o
que tinha para o momento, Senhor Presidente. Que Deus estenda suas
mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão. Que Deus abençoe a
todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Concedo a palavra ao deputado Bira do Pindaré,
por cinco minutos sem apartes.
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O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão

do orador) - Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Breves registros, Senhor Presidente,
em primeiro lugar, cumprimentar V. Ex.ª deputado Othelino que
representou a Assembleia do Maranhão ontem nessa pauta importante
em Brasília no que diz respeito à extinção de várias zonas eleitorais no
Estado do Maranhão e no Brasil também. Então, eu queria
cumprimentar V. Ex.ª porque é uma pauta que nós já tratamos aqui e
inclusive com a representação da Associação do Ministério Público e
também dos Magistrados e considero relevante, porque é um prejuízo
para a população que precisa dos serviços ter essas zonas eleitorais
extintas. Então, em primeiro lugar, fazer esse registro. Segundo lugar,
cumprimentar é o secretário o Diego Galdino que está organizando o
São João do Maranhão, que está começando as atividades em pleno
vapor nesse final de semana e a programação está prometendo muito.
Então, cumprimentar o esforço da Secretaria, desejando sucesso, êxito
e esperando que todos aqueles que fazem o São João mais bonito do
Brasil, que é o São João do Maranhão, possam ter pleno êxito nas
atividades aqui desenvolvidas e que isso possa fortalecer também a
nossa economia a partir do fortalecimento do turismo no Estado do
Maranhão. E em terceiro lugar, Senhor Presidente, dizer quer tivemos
agora há pouco na audiência pública c convocada pela Agência Nacional
de Energia Elétrica-ANEEL, do país para tratar sobre a proposição de
reajuste da tarifa de energia elétrica nas contas da CEMAR, no valor
21%. Então estivemos lá, mas chegou a notícia de que uma ordem
judicial suspendeu a audiência, de maneira que audiência não aconteceu
nesta manhã, e, portanto este assunto deve ser postergado, haverá
mais discussões e lá nós estivemos presentes tanto eu, deputado
Wellington, deputado Braide participando e várias pessoas também
compareceram. E algumas questões foram levantadas como, por
exemplo, a que eu abordei ontem, a comunicação desta audiência ela só
chegou à confirmação local ontem. Como é que você faz uma audiência
abrangente no Estado do Maranhão, que é uma audiência obrigatória,
exigida por lei e só anuncia o local na véspera da audiência. Então isso
aí foi ponderado inclusive pelo deputado Braide, na audiência e é
importante que a gente tenha a antecipação do local da audiência para
que a gente possa realmente dar oportunidade à população. Segundo,
foi uma proposição nossa no sentido de que haja uma descentralização,
não faz sentido que a audiência aconteça só na capital, que ela seja
espalhada, pulverizada no estado do Maranhão, pode acontecer em
Imperatriz, em Caxias, em Balsas em outras cidades do Maranhão para
dar oportunidade à população do Estado participar, porque o Maranhão
é grande e se tem a obrigatoriedade da audiência, que ela possa ser
descentralizada para dar chance e oportunidade a todos que queiram
discutir esse assunto, que é de altíssima relevância. E faço uma
ponderação deputado Wellington, V. Ex.ª que toda fez que toca no
reajuste da CEMAR fala no reajuste do ICMS, nós votamos aqui eu
votei a favor do reajuste do ICMS, nós não negamos isso. Mas o
reajuste do ICMS foi justificado plenamente, em razão da crise
econômica que se abate no país. Essa foi a razão do reajuste e o impacto
global, V. Ex.ª deve calcular 1%, 2%, eu não sei, na tarifa global da
CEMAR no Estado do Maranhão, a diferença é muito grande é dez ou
vinte vezes mais, o que a CEMAR está propondo. E eu pergunto para
V. Ex.ª, e os demais que levantaram contra o reajuste da CEMAR. Seria
bom chamar a Mirante também para denunciar, da mesma forma que
fez em relação ao ICMS. Por que não falam? Por que não reagem? Por
que fizeram um estardalhaço todinho em relação ao ICMS, que também
foi aprovado no governo da Roseana e ninguém ficou sabendo? Então
essas coisas é preciso que a gente também pontue. Nós estamos juntos
nessa luta. Então, nós vamos trabalhar conjuntamente inclusive a
audiência do dia 28 já disse a V. Ex.ª, que eu quero que seja uma
audiência convocada conjuntamente, estamos juntos é uma batalha, o
Governo também está junto. Então de maneira que é um esforço
concentrado. Ninguém é contra por princípio que haja reajuste de
tarifas. Isso pode acontecer em qualquer área, tarifa de ônibus, tarifa
de energia, tarifa de água, tarifa de telefone, pode acontecer. O que nós
precisamos é de justificativa, é isso, tem que ser justificado e aqui todo

debate que foi feito dos ICMS, houve justificativa, alguns não
concordaram, a gente tem que respeitar, mas o Governo apresentou e
na minha avaliação a justificativa foi adequada, foi correta, foi justa e
por isso foi feito ajustamento dos ICMS que não causou a tragédia que
alguns anunciaram aqui. Não causou, mas causou um equilíbrio nas
contas que permite que o Maranhão não fique na situação de outros
estados que até hoje não conseguem pagar sequer aos servidores
públicos, que não conseguem manter os serviços básicos, porque estão
com as contas desequilibradas, então, nós temos que tratar com muita
responsabilidade esse tema, a fim de que a gente possa unir as forças
em defesa do interesse do Maranhão,  a questão do reajuste da tarifa da
CEMAR, repito, não é que seja proibido reajustar, ninguém está
colocando isso, agora, qual é a justificativa. A CEMAR está com
prejuízo? Não está? Não tem prejuízo, pelo contrário, o lucro da
CEMAR é ascendente, os lucros são ascendentes, então não tem
justificativa, não tem justificativa para esse reajuste. Se apresentarem,
nós queremos entender por que uma medida tão drástica quanto essa,
21%, é um índice altamente impactante nas contas da população do
Estado do Maranhão, inclusive as empresas, por que esse valor é
praticamente o mesmo, para as residências como também para os
estabelecimentos empresariais. Portanto, será um impacto muito grande
na nossa economia, na questão inflacionária também, enfim, vai
prejudicar isso sim, vai causar um prejuízo muito grande, portanto,
nós temos que unir as forças, aqui é uma questão de interesse geral do
povo do Maranhão, unir as forças em torno dessa questão, porque eu
acho que nós temos como conseguir com a nossa união reverter essa
situação que realmente prejudica muito a  população do nosso Estado.
Senhor presidente, muito obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Bom dia, Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, TV Assembleia, rádio, Tv Assembleia e todos que nos
ouvem e nos assistem no plenário. Amanhã vai ser mais um de tantos
feriados prolongados nesse ano no País. E eu me pronunciei em todas
as outras vezes que houve feriado prolongado e sempre questionando
a viabilidade de se recuperar a estrada, de fomentar o turismo no Estado
no Estado do Maranhão. Hoje não seria diferente e venho defender
algo que já defendo  há vários anos e que eu tenho colocado como pauta
de defesa neste mandato, que é a questão da estrada que liga Urbano
Santos a Barreirinhas, e digo isto pela importância estratégica, pela
facilidade e mobilidade que a população de várias regiões vai ganhar até
chegar o polo turístico de Barreirinhas, e também por conta do
agronegócio, das pequenas empresas que vão fomentar ali inúmeros,
novos comércios e também pelo Estado do Maranhão a interligação ao
Estado do Piauí, saindo em Paulino Neves indo até o Estado do Piauí,
o Delta do Piauí, e também a região do Ceará. Essa estrada há anos e
anos vem sendo acalentado sonho de um dia ser asfaltada, eu agora há
pouco falei com o secretário Clayton Noleto, depois que ouvi do
governador que essa seria uma das suas prioridades, o asfaltamento
dessa estrada. E falei agora há pouco com o Secretário Clayton, em que
pé anda a recuperação e construção e pavimentação dessa rodovia. Ele
me disse que está sendo um estudo de referência e que logo ele quer
fazer uma recuperação antes que seja feito um asfaltamento dessa
estrada. É uma prioridade do Governador Flávio Dino e ele tem feito
todo um estudo para que se possa em curto prazo de tempo se licitar
essa via de acesso. Eu entendo que todos esses pedidos que são feito a
mim pelos vereadores de São Benedito do Rio Preto, Urbano Santos,
das lideranças de Chapadinha, da nossa região de Vargem Grande, de
Nina Rodrigues e de Coroatá são no sentido de trazer e fazer uma rota
rápida entre aquela região do Itapecuru, a região dos Cocais e a região
dos Lençóis Maranhenses onde está uma das mais belas paisagens
turísticas do mundo. Eu entendo que a defesa dessa estrada, do
movimento de transformar aquela via de acesso regular através do
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asfaltamento dela é importante para a nossa região, para a região que
hoje sofre um problema que é quem está em Vargem Grande e tem vir
a Rosário e depois até Barreirinhas, quando o asfaltamento está já na
cidade de Urbano Santos e de lá, a pouco mais de 100 km, para a cidade
de Barreirinhas. O que fariam as pessoas se deslocar em um curto
prazo de tempo, fazer o acesso mais rápido, fazer o acesso com menos
dificuldades que é vir até a região de Bacabeira, onde continua ainda a
questão da duplicação que é outro problema que se tem, entrave hoje
para o turismo maranhense, que é justamente a saída da cidade de São
Luís se dirigindo até Barreirinhas. Deveria ser um acesso rápido e
seguro, mas hoje é inseguro e demorado fazendo com que muitas
pessoas desistam de frequentar nesse período, principalmente agora
no período de férias e também nesse período em que há final de semana
prolongado. As pessoas não saem das suas casas pelas dificuldades
que existem para chegar ao polo turístico, Barreirinhas, o que faz com
que o comércio local e da região perca muito por conta da falta dessas
estradas. Hoje há a duplicação de São Luís até Bacabeira e a questão de
Urbano Santos até Barreirinhas. Está aqui o deputado Max Barros que
sabe que na época lutei muito pela estrada de Vargem Grande até
Coroatá porque sabia que interligava regiões. Estou lutando por essa
porque sei também que vai interligar regiões. Hoje a realidade que
temos é que Vargem Grande até Coroatá, ao interligar aquelas duas
regiões, movimentou um sem número de comércios que outrora não
existiam pela dificuldade dos 70 quilômetros de estrada que era
intrafegável. Portanto, fica aqui nosso apelo ao governador para que
pense, repense e estude sempre a maneira mais fácil de fazer com que
os polos turísticos do Maranhão tenham o desenvolvimento necessário.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Requerimento nº 438, de autoria da Deputada
Nina Melo. A Deputada está ausente. Requerimento nº 441, de autoria
do Deputado Zé Inácio. Requer que, depois de ouvido o plenário, seja
registrado nos anais desta Casa votos de congratulações à população
do município de Bequimão pela passagem do seu 82º aniversário, que
ocorrerá no dia 19 de junho. Oportunidade em que requer também que
se dê ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Antônio Martins
e à Câmara de Vereadores daquele município na pessoa do seu
presidente, o senhor Amarildo Estrela Paixão. Em discussão. Em
votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento nº 449, de autoria da Deputada Andrea Murad. A
Deputada está ausente. Fica transferido para a próxima sessão.
Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento nº 442, de autoria
do Deputado Bira do Pindaré. Requer que, depois de ouvida a Mesa,
seja encaminhada mensagem de profundo pesar aos familiares de
Antônio José da Conceição Ramos, mais conhecido como Mestre
Patinho, considerado uma das maiores referências em capoeira no
Estado do Maranhão. Como vota o Deputado Stênio Rezende?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Como vota o Deputado Fábio Macedo?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deferido. Requerimento nº 443, de autoria do
Deputado Júnior Verde. O Deputado está ausente, mas como se trata
de justificativa de falta, vamos apreciar. (lê). Como vota o deputado
Stênio Rezende? Como vota o deputado Fábio Macedo? Deferido.
Requerimento 444, de autoria do deputado Júnior Verde, também
justificativa de falta no dia 5 de junho, em razão de estar representando
a Assembleia no Primeiro Encontro Municipal Partidário. Como vota

o deputado Stênio Rezende? Como vota o deputado Fábio Macedo?
Requerimento 445, de autoria do deputado Rigo Teles (lê). Como vota
o deputado Stênio? Como vota o deputado Fábio Macedo? Deferido.
Requerimento 446, de autoria do deputado Adriano Sarney. Ausente,
mas é justificativa de falta (lê). Como vota o deputado Stênio Rezende?
Como vota o deputado Fábio Macedo? Deferido. Inclusão na Ordem
do Dia da sessão ordinária de segunda feira, 19 de junho de 2017.
Requerimento 449, de autoria do deputado Alexandre Almeida;
Requerimento 450, de autoria do deputado Júnior Verde; Requerimento
451, de autoria do deputado Sérgio Frota; Requerimento 452, de autoria
da deputada Andréa Murad; Requerimentos 453, 454, 455, 456, 457 e
458, de autoria do deputado Adriano Sarney; Requerimento 459, de
autoria do deputado Bira do Pindaré. Comunico aos senhores deputados
e às senhoras deputadas a realização da sessão solene para entrega do
Título de Cidadão Maranhense à senhora Kênia Regia Anasenko
Marcelino, às 11 horas, neste plenário, por solicitação da deputada
Graça Paz.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos
ou Blocos. Bloco Parlamentar Democrático. Declina. Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão. Declina. Bloco Parlamentar Independente.
Deputado Max. Deputado Eduardo Braide, por oito minutos, com
apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor
Presidente, eu vim há pouco de uma audiência pública, deputado Edilázio
Junior, que iria ser realizada pela ANEEL, Agência Nacional de Energia
Elétrica, na qual estavam presentes também o deputado Wellington do
Curso e o deputado Bira do Pindaré, para discutir o reajuste da tarifa
de energia elétrica no estado do Maranhão, deputada Francisca Primo,
e o absurdo é tão grande que o percentual proposto, deputado Sousa
Neto, é de 20% para os consumidores residenciais e de praticamente
18% para indústria e comércio do estado do Maranhão em relação ao
aumento da tarifa de energia elétrica. A audiência foi suspensa, não
chegou a acontecer por força de uma decisão judicial de forma acertada,
deputado Edilázio Junior, porque o local e o horário desta audiência
pública, deputado Sérgio Vieira, só foram divulgados ontem, um dia
antes da audiência. Imagine V. Ex.ª os 217 município do Maranhão, os
moradores, os consumidores, as entidades representativas, a sociedade
civil organizada querer participar dessa Audiência sem saber onde vai
acontecer e em que horário vai se dar essa audiência. Portanto será
designada uma nova audiência, deputado Sousa Neto, que deve ter a
participação maciça, principalmente da população maranhense, para
que venha evitar esse absurdo que vai fazer com que a tarifa de energia
elétrica no Maranhão, deputado Wellington do Curso, seja a mais cara
do Brasil. E aqui eu quero parabenizar V. Ex.ª pela iniciativa da realização
da audiência pública, no dia 28 de junho, estaremos presentes lá, dizer
da importância dessa discussão, pois o Maranhão não pode aceitar
num momento de crise por que passa um aumento na conta de energia
desta magnitude agravado, deputado Wellington do Curso, pelo reajuste
que houve pelo governo do Estado do ICMS. Há quem ache pouco
aumentar 50% do ICMS da conta de quem consome até 500 kW hora
no Maranhão, eu, deputado Edilázio Júnior, digo com muita
tranquilidade que não carregarei nas costas o peso de colocar no bolso
do maranhense esse aumento de 50% de ICMS na conta de energia
elétrica, some-se a essa maldade do Governo do Estado esse reajuste
que agora virá por parte da ANEL. Então, deputado Edilázio Júnior,
essa é a maior prova...

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Deputado
Eduardo, conceda-me um aparte?
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já, deputado Edilázio Júnior. Essa é a maior prova que nós temos que
ter equilíbrio, cuidado e, acima de tudo, deputado Sousa Neto, sempre
voltar os olhos para o próximo, antes de votar determinadas matérias
aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, porque agora
o Governo do Estado tenta dizer que está ajudando na discussão, eu vi
um secretário que pediu a suspensão da audiência, mas na hora que foi
para dar o aumento do ICMS dos mais pobres, daqueles que consomem
até 500 quilowatts hora, eu não vi ninguém do Governo do Estado,
deputado César Pires, se manifestar contrário, um aumento, diga-se de
passagem, 50% no ICMS, passou de 12 para 18%, portanto, é muita
incoerência do Governo do Estado agora querer dizer que é contra. O
Governo do Estado pode fazer a parte dele, deputada Francisca Primo,
de forma muito fácil, ele pode revogar o aumento que deu na conta de
energia elétrica dos maranhenses, e é por isso que apresentarei um
requerimento nesse sentido para que o Governo do Estado, deputado
Wellington, possa revogar o aumento que deu na conta de energia
elétrica dos maranhenses em 50% em cima do ICMS, eu tenho certeza
de que contará com a assinatura de vários deputados desta Casa, porque
essa situação da ANEEL abre uma nova realidade e nós não podemos
penalizar ainda mais o consumidor maranhense do que já foi penalizado
pelo Governo do Estado. Concedo um aparte ao deputado Wellington
do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(aparte) – Deputado Eduardo Braide, estivemos presentes na reunião
onde teria realizado audiência pública, acertadamente, o juiz da 5ª Vara
suspendeu a audiência pública, até para que tivesse uma ampla
divulgação, nós estamos com a audiência agendada para o dia 28, não é
deputado Wellington, mas a Assembleia Legislativa, nós não podemos
furtar desse momento, um momento de arrocho salarial, um momento
de crise econômica e um momento que o Estado do Maranhão não deu
exemplo. O Estado do Maranhão aumentou o ICMS e vamos ter dois
discursos? Eu sou coerente, votei contra o aumento do ICMS e sou
contra o aumento de 21%, e vamos encampar essa luta, nós não vamos
permitir, esse aumento não vai passar, vamos ter que ir a ANEEL,
chamar todos os deputados federais, senadores, nós vamos ter unir a
classe política, mas infelizmente alguns não terão coerência política,
não terão coerência nas suas ações porque votaram a favor do aumento
do imposto e agora são contra o aumento da energia elétrica. Nós
temos coerência política, votamos contra o aumento do ICMS e vamos
também lutar contra o aumento da conta de energia do pobre, do
maranhense. Obrigado, deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Obrigado,
deputado Wellington do Curso. Mas quero dizer, deputado Wellington
do Curso, que ninguém tem compromisso com o erro e a Assembleia
Legislativa do Maranhão terá oportunidade de corrigir esse equivoco,
eu tenho certeza, aprovando que iremos apresentar para que o
governador do Estado revogue o artigo da lei que concedeu o aumento
em 50% do ICMS da energia elétrica dos maranhenses mais pobres.
Concedo um aparte ao deputado Edilázio Júnior.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (aparte) -
Deputado Eduardo, V. Ex.ª falo com muita clareza o tamanho da
incoerência desse Governo e o tamanho da incoerência de alguns colegas
aqui nesta Casa. Ontem votaram em aumentar a conta de energia e
agora faz movimento para não aumentar uma conta de energia. Ontem,
era bom aumentar a conta de energia; hoje é ruim aumentar a conta de
energia. Hoje, todos têm que se unir para não aumentar a conta de
energia; ontem todo mundo votou para aumentar a conta de energia.
Então realmente é uma grande salada e uma incoerência muito grande.
Então, o governador poderia começar fazendo gesto, como V. Ex.ª
também está falando, e revogar esse aumento de ICMS, pelo menos, já
desonerar aqueles mais necessitados, aqueles que realmente sofrem e
estão sofrendo com o aumento desse ICMS, que foi algo desastroso
para nossa população. Então, eu quero me colocar à disposição de V.

Ex.ª também para nós trabalharmos juntos nesse sentido. E que mais
uma vez fica a prova da incoerência do Governo do 4stado e que, dia
após dia, vem mostrando através dos escândalos e da incompetência
política,  perdendo aliados por conta dessa falta de credibilidade que,
dia após dia, vem crescendo. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço
ao Deputado Edilázio Júnior. Dizer Deputado Edilázio que apresentarei
agora começarei a recolher as assinaturas para que seja encaminhado
esse requerimento ao Excelentíssimo Governador do Estado para que
ele possa mandar um projeto do Executivo revogando o aumento que
deu na energia elétrica dos mais pobres. O ICMS, Deputado Edilázio
Júnior, e todo o imposto precisa ter o princípio da seletividade. E todo
mundo sabe disso e esse foi um dos motivos que a OAB ingressou com
uma ação na justiça, porque não foi obedecido o princípio da
seletividade. Mas o princípio da seletividade é que você tem que escolher
aqueles que têm mais capacidade de contribuir. E o Governo do Estado
fez exatamente o inverso: pegou os mais pobres, aqueles que consomem
até 500 kwh de energia elétrica e foi exatamente sobre esses que ele
aumentou 50% no percentual do ICMS. Então é a hora, tenho certeza,
de o Governador  do Estado ter humildade, reconhecer que errou em
relação à questão do aumento da energia elétrica  dos maranhenses e
poder corrigir encaminhando um projeto de lei a esta casa que revogue
o aumento que deu em relação à energia elétrica, sob pena de nós
criarmos um exército de inadimplentes, um exército de maranhenses
que não terão condições de pagar a energia elétrica. Porque uma coisa
que foi deixada   muito clara, mesmo antes de ter a abertura da audiência,
Deputado Edilázio Júnior, é que por força do contrato de concessão
pública assinado, faça chuva ou faça sol, no dia 28 de agosto desse ano,
certamente deverá ser aplicado o reajuste tarifário a ser  proposto pela
ANEEL, devemos nos unir, sim, para lutar contra esse reajuste da
CEMAR, mas, esse é um lado do trabalho; o outro lado que está muito
mais fácil de resolver que pode ser inclusive antes de agosto, depende
única e exclusivamente do Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado, encaminhar um projeto de lei a esta Casa que revogue o aumento
do ICMS que foi dado na conta de luz dos maranhenses mais pobres,
Deputado Edilázio Júnior.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Bloco Parlamentar de Oposição. Partido Verde.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Inscrito o Deputado Rogério Cafeteira, em
seguida o Deputado Júnior Verde.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com a palavra o Deputado Júnior Verde, por
dez minutos, sem direito a partes.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Com a palavra o Deputado Eduardo Braide, por dez
minutos, sem direito a partes.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Com a palavra o Deputado Wellington do Curso, por
dez minutos, sem direito a partes.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Com a palavra a Deputada Andréa Murad, por dez
minutos, sem direito a partes.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Com a palavra o Deputado Edilázio Júnior, por dez
minutos, sem direito a partes.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

CÉSAR PIRES – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

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

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

Primo.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores Deputados: Andréa
Murad, Edilázio Júnior, Eduardo Braide, Francisca Primo, Glalbert
Cutrim, Júnior Verde, Nina Melo, Othelino Neto, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira e
Wellington do Curso. Ausentes os Deputados: Adriano Sarney,
Alexandre Almeida, Ana do Gás,  Antônio Pereira, Bira do Pindaré,
Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edivaldo Holanda,
Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Graça Paz, Hemetério
Weba, Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho, Léo Cunha,
Max Barros, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios,
Sérgio Frota, Sérgio Vieira, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo,
Vinícius Louro e Zé Inácio. O Presidente, em exercício, Deputado
Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do
texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado e
do expediente que foi encaminhado à publicação. Não houve oradores
inscritos no Pequeno Expediente, assim como não houve “quórum”
para apreciar a matéria constante na Ordem do Dia, que ficou transferida
para a próxima Sessão Ordinária. Na forma do Artigo 113 do Regimento
Interno foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária
os Requerimentos nºs: 461/2017, de autoria da Deputada Francisca
Primo; 462/2017, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio;
463/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide e 464/2017, de
autoria do Deputado Wellington do Curso. No primeiro horário do
Grande Expediente ouviu-se a Deputada Andréa Murad. No tempo
reservado aos Blocos e Partidos ouviu-se o Deputado Júnior Verde,
falando no tempo do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, bem
como o Deputado Wellington do Curso, falando pelo Bloco Parlamentar
Independente e o Deputado Rogério Cafeteira, falando pela Liderança
do Governo. No Expediente Final falaram os Deputados Wellington
do Curso, Rogério Cafeteira e Eduardo Braide. Nada mais havendo a
tratar a Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e
aprovado, será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib
Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 20 de junho de
2017.

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

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

Braide.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Professor

Marco Aurélio.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio
Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi
Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga,
Fábio Macêdo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Josimar de Maranhãozinho,

Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo
Rios, Rigo Teles, Sérgio Frota, Sérgio Vieira, Sousa Neto, Stênio Rezende,
Valéria Macêdo, Vinícius Louro e Wellington do Curso. Ausentes os
Senhores Deputados: Alexandre Almeida, Edivaldo Holanda, Francisca
Primo, Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Paulo Neto, Roberto
Costa, Rogério Cafeteira e Zé Inácio. O Presidente, em exercício,
Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão: “Em nome do
povo e invocando a proteção de Deus”. Em seguida, efetuou-se a
leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi
aprovado e do seguinte expediente: Projeto de Lei nº 131/17, do
Deputado Eduardo Braide que institui novo marco legal para o exercício
da soberania popular direta nos termos referidos no art. 44, parágrafo
1º, da Constituição do Estado do Maranhão; Projeto de Resolução
Legislativa nº 020/17, do Deputado Edson Araújo que concede o título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Deputado Federal, Roberto de
Lucena; Requerimentos nºs: 411/17, do Deputado Sousa Neto ao
Secretário de Estado de Administração Penitenciária, Senhor Murilo
Andrade de Oliveira, para que se faça presente a esta Casa, a fim de
prestar esclarecimentos acerca da fuga em massa de presos da
Penitenciária Estadual de Pedrinhas, ocorrida na noite do dia 21 do
corrente mês; 412/17, do Deputado Bira do Pindaré ao Presidente do
Tribunal Superior Eleitoral e ao Conselho Nacional de Justiça,
protestando contra as Portarias nº 207, de 21 de março de 2017, e nº
372, de 12 de maio de 2017, que preveem a diminuição da abrangência
da Justiça Eleitoral de 1º grau, através do estabelecimento de parâmetros
e prazos para a extinção de Zonas Eleitorais, atingindo diretamente os
cidadãos maranhenses; 413/17, do Deputado Adriano Sarney,
solicitando que seja justificada sua ausência das Sessões Plenárias
realizadas nos dias 24 e 25 de maio do corrente ano, conforme atestado
médico; Indicações nºs: 694/17, do Deputado Júnior Verde ao Secretário
de Desenvolvimento Social, Senhor Neto Evangelista solicitando a
implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água no
Povoado Arizona, no Município de Godofredo Viana; 698/17, do
Deputado Júnior Verde ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino, com encaminhamento para o Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, para que efetue a recuperação
da pavimentação asfáltica da rodovia MA-375, no trecho que liga os
Municípios de São Raimundo das Mangabeiras a Sambaíba; 699/17,
do Deputado Júnior Verde ao Diretor de Relações Institucionais, Senhor
José Jorge Leite Soares, solicitando o serviço de iluminação pública
elétrica no Residencial Nova Esperança, Município de Paço do Lumiar;
700/17, do Deputado Sérgio Frota ao Governador do Estado do
Maranhão, solicitando a instalação de um Posto Policial, na praça do
Conjunto Rancho Dom Luís, no Bairro do Anil, nesta Cidade; 701/17,
do Deputado Sérgio Frota ao Governador do Estado do Maranhão,
solicitando que sejam instalados aparelhos específicos para atividade
física na Praça localizada na Rua Coronel Henrique Rocha, nº 474, na
Cidade de Rosário; 702/17, do Deputado Léo Cunha ao Governador
do Estado do Maranhão e ao Secretário de Estado da Educação, Senhor
Felipe Costa Camarão, solicitando a inclusão da escola CE Tancredo
de Almeida Neves da Cidade de Imperatriz no Programa “Escola Digna”.
Não havendo mais matéria sobre a Mesa, para leitura, o Presidente
encaminhou o expediente à publicação e concedeu a palavra aos
Deputados: Raimundo Cutrim, Júnior Verde, Sousa Neto, Bira do
Pindaré, Sérgio Vieira, Eduardo Braide e Wellington do Curso. O
Deputado Raimundo Cutrim criticou a Procuradoria da República por
pedir a prisão do Senador afastado Aécio Neves, quando este ainda
estava no exercício do mandato. Em seguida, o Deputado Júnior Verde
relatou a audiência pública sobre outorga da água, destacando a
importância social do tema e a relevância do evento. Por sua vez, o
Deputado Sousa Neto discorreu sobre os entraves burocráticos
causados pelo Governo do Estado para a obtenção do licenciamento
ambiental e da outorga do uso de águas superficiais (DOAS), em todo
o Maranhão. Na Tribuna o Deputado Bira do Pindaré discorreu sobre
os limites territoriais dos municípios maranhenses e convidou seus
pares para Sessão Especial da Comissão de Assuntos Municipais,
avançando na discussão do tema dos limites territoriais explicando que
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a definição dos limites facilita a organização dos municípios, o
planejamento das ações, o desenvolvimento desses municípios e,
sobretudo, facilita a vida do cidadão. Por seu turno, o Deputado Sérgio
Vieira anunciou a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Polo
Siderúrgico do Maranhão. Em seguida, o Deputado Eduardo Braide
discorreu sobre o Projeto de Lei de sua autoria que, segundo ele, institui
um novo marco legal para efetivar o exercício da soberania popular
direta, nos termos do art. 44, parágrafo 1° da Constituição Estadual.
Por fim, o Deputado Wellington do Curso solicitou ao Ministério
Público apuração de algumas denúncias na cidade de Anapurus, a
exemplo das contratações irregulares e da prática de nepotismo.
Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o
Presidente informou que a inscrição do Deputado Sérgio Frota ficou
transferida para a próxima Sessão e declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando a discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº
003/0217, de autoria do Poder Executivo, suspendendo os trabalhos
para que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e a Comissão
de Administração Pública emitissem os respectivos pareceres.
Reabertos os trabalhos, o Presidente da CCJC, Deputado Professor
Marco Aurélio informou que o Projeto foi aprovado nas comissões
técnicas. Assim, o Presidente da Mesa, anunciou a discussão e votação,
em primeiro e segundo turnos, regime de urgência do Projeto de Lei
Complementar nº 003/2017, de autoria do Poder Executivo, que altera
a Lei Complementar nº 174, de 25 de maio de 2015, que dispõe sobre
a instituição e gestão da Região Metropolitana da Grande São Luís, o
qual foi aprovado e encaminhado à Sanção Governamental. Em seguida,
foram aprovados os Requerimentos nºs: 376/2017, de autoria do
Deputado Cabo Campos, enviando Mensagem de Aplausos aos
Bombeiros Civis Joudam Mota Espírito Santo, Kleber Costa Neto,
Ailson Rodrigues Rosário Júnior, Carlos Eduardo Machado Ribeiro,
Bruce Wayne Viegas Rodrigues, Marcone Ramos Veras, Samuel Matos
dos Reis, Dameana Dias de Oliveira, Cibele Loiola de Sousa e Alison
Santos, pela qualificada atuação e especial dedicação no desempenho
de suas funções durante o evento religioso “Concentração de fé”,
ocorrido nesta Cidade no dia 07 de maio do corrente ano; Requerimento
nº 402/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso, enviando
Mensagem de Congratulações pela passagem do “Dia da Arma e
Infantaria” comemorado no dia 24 de maio; 403 e 404/2017, ambos de
autoria do Deputado Júnior Verde, para que sejam registrados nos
Anais desta Casa Votos de Congratulações às populações dos
Municípios de Açailândia e Carutapera, pela passagem de seus
aniversários, comemorados no mês de maio; 410/2017, de autoria do
Deputado Edilázio Júnior, solicitando que seja discutido e votado em
regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária a realizar-se logo
após a presente Sessão, o Projeto de Lei nº 127/2017, de sua autoria.
Contra o voto do Deputado Adriano Sarney, foram aprovados os
Requerimentos 400/2017, de autoria do Deputado Ricardo Rios e 407/
2017, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, solicitando
que sejam votados em regime de urgência, em Sessões Extraordinária,
logo após a presente Sessão, os Projetos de Lei nº: 124 e 125/2017,
ambos de autoria do Poder Executivo. Os citados Projetos de Lei
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária. O
Requerimento nº 401/2017, do Deputado Júnior Verde, foi retirado da
Ordem do Dia a pedido do autor. Na sequência, foi submetido à
deliberação da Mesa o Requerimento nº 377/2017, de autoria do
Deputado Alexandre Almeida, solicitando informações junto à Secretaria
de Estado da Infraestrutura sobre o andamento das obras no chamado
“Anel da Soja. Este Requerimento foi discutido pelo Deputado Adriano
Sarney e indeferido pela Mesa. Em seguida, foram deferidos os
Requerimentos nºs: 408/2017, de autoria do Deputado Othelino Neto,
encaminhando Mensagem de Pesar à família do Senhor Zoroastro Soares,
ex-vereador do Município de Alto Parnaíba, pelo seu falecimento
ocorrido no dia 27 de maio e 409/2017, de autoria do Deputado César
Pires, solicitando que seja justificada sua ausência das Sessões Plenárias
realizadas nos dias 23 a 26 de maio do corrente ano, conforme atestado
médico. Nos termos do Artigo 113 do Regimento Interno foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Projetos de
Resolução Legislativa nºs: 039/2016 e 003/2017, ambos de autoria do

Deputado Bira do Pindaré e os Requerimentos nºs: 411/2017, de autoria
do Deputado Sousa Neto; 412/2017, de autoria do Deputado Bira do
Pindaré e 413/2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney. No
primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o Deputado Wellington
do Curso que solicitou ao Governo do Estado do Maranhão apoio para
o esporte em todas as suas modalidades, afirmando que, segundo as
denúncias que recebeu, os projetos nessa área são engavetados e
desengavetados de acordo com a conveniência política. No Tempo dos
Blocos e Partidos a Deputada Andréa Murad falando pelo tempo do
Bloco Parlamentar de Oposição e pela liderança deste Bloco relatou
que recebeu denúncias de pais de alunos das escolas José Mota Amaral
e Getúlio Vargas, no Município de Monção sobre a falta de professores
de Física, Matemática e outras disciplinas que não estão sendo
lecionadas nas unidades estaduais. A Deputada afirmou que, desde
2015 os alunos, estariam sendo prejudicados e que a Secretária de
Estado da Educação teria conhecimento do problema. O Deputado
Wellington do Curso pelo Bloco Parlamentar Independente relatou ter
recebido várias denúncias de técnicos de enfermagem, de auxiliares e
enfermeiros do Hospital Socorrão, reclamando do atraso no pagamento
dos seus salários. As demais agremiações declinaram do tempo a elas
destinado. Não houve orador inscrito no Expediente Final. Nada mais
havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo,
que lido e aprovado, será devidamente assinado. Plenário Deputado
Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 31 de maio
de 2017. Deputado Othelino Neto - Presidente, em exercício. Deputado
Eduardo Braide - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Professor
Marco Aurélio - Segundo Secretário, em exercício.

RESENHA DA VOTAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES DA
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA REALIZADA AOS 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO
DO ANO DE 2017, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
SÉRGIO FROTA – PRESIDENTE
BIRA DO PINDARÉ
FRANCISCA PRIMO
JUNIOR VERDE

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 003/2017 – Emitido ao PROJETO LEI Nº 101/

2017, que “Cria o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Estado
do Maranhão e dá outras providências”.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado SÉRGIO FROTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 004/2017 – Emitido ao PROJETO LEI Nº 100/

2017, que Institui o Programa Estadual “Mais Alfabetização” e dá
outras providências.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado SÉRGIO FROTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 19 de junho de 2017.

ANTONIO GUIMARÃES DE FREITAS
Secretário da Comissão
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ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2633/2017-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788,
de 09 de agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio
de 2010 e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos, Ratifico a
inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, inciso II, c/c art.13,
inciso VI da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão
da Nota de Empenho com o profissional, o Sr. João Pedro de Oliveira
Souza Aragão, para realização da Palestra “Educação e direção
defensiva: trânsito nosso de cada dia”, a ser realizado no dia 30 de
junho de 2017, nesta Assembleia Legislativa, com o valor total de R$
2.000,00 (dois mil reais). 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, 20 DE JUNHO DE 2017. Deputado Othelino Nova
Alves Neto Presidente em Exercício.

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO FINAL DA
LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016-CPL/AL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5619/2015-AL. A
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -
CPL torna público o julgamento e classificação das propostas de preços
da licitação em referência, cujo objeto trata da contratação  de empresa
para execução dos serviços de engenharia e urbanização, reforma e
ampliação de ambientes das instalações físicas da Sede Social da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, localizada na Avenida
01, s/nº - Maiobão, Município de Paço de Lumiar-MA, ficando assim
a classificação das proponentes: a) Classificadas: - 1º Lugar:  RESENDE
ENGENHARIA LTDA; -  2º Lugar: A.R. MORAES SILVA; e - 3º
Lugar: AGC ENGENHARIA LTDA. b) Desclassificada: - TRICONE
CONSTRUTORA LTDA. Os autos do processo estão com vista
franqueada aos interessados na sede da Comissão Permanente de
Licitação – CPL, para interposição de recurso, observado o prazo de
05 (cinco) dias úteis, contado da publicação deste Aviso, nos Diários
Oficiais do Estado e da ALEMA no dia 22 de junho de 2017. São Luís,
20 de junho de 2017. CATARINA DELMIRA BOUCINHAS LEAL.
Presidente da CPL
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d) Editor de texto padrão: Word for Windows - versão 6.0 ou superior;
e) Tipo de fonte: Times New Roman;
f) Tamanho da letra: 12;
g) Entrelinhas automático;
h) Excluir linhas em branco;
i) Tabela/Quadros sem linhas de grade ou molduras;
j) Gravar no CD ou Pen Drive, sem compactar, sem vírus de computador;
l) O CD ou Pen Drive só deverá ser gerado após o ato estar devidamente assinado;
m) Utilize tantos Cds quanto seu texto exigir;
n) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas e não publicadas.

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário Legislativo

Edição dos textos enviados à Secretária Geral da Mesa via rede interna, SAPL;
Matéria externa deverá ser enviada por e-mail, CD ou Pen Drive;

Núcleo de Suporte de Plenário
RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO
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