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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22/06/2017 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22.06.2017

I – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

1. 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. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
PARA A ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA,
DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO, (1ª
SESSÃO).

2. REQUERIMENTO Nº 470/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADO OFÍCIO AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO,
FLÁVIO DINO, SOLICITANDO A REVOGAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS DA LEI Nº 10.542/2016, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO, QUE AUMENTOU A ALÍQUOTA DO ICMS
INCIDENTE SOBRE A ENERGIA ELÉTRICA DESDE MARÇO
DO CORRENTE ANO.

3. REQUERIMENTO Nº 471/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO OTHELINO NETO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJAM SUBMETIDOS AO REGIME
DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, OS PROJETOS DE
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DE Nºs 024 E 025/2017, DE SUA
AUTORIA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 22/06/2017 - QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 162/17, de autoria do Senhor

Deputado Eduardo Braide, que inclui no Calendário Oficial de Eventos
do Estado do Maranhão o dia 2 de junho como o Dia da Comunidade
Italiana no Maranhão.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 025/17,
de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor José Leônidas Menezes Cristino e
dá outras providências.

PRIORIDADE 2ª 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 2ª 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 3ª 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 4ª E ÚLTIMA 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 21/06/17.

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

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

Braide.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

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

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Ata lida e considerada aprovada.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 162 / 17

Inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado
do Maranhão o dia 2 de junho como o Dia da
Comunidade Italiana no Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art.1º - Fica incluído no calendário oficial de eventos do Estado
do Maranhão o Dia da Comunidade Italiana, a ser comemorado
anualmente no dia 2 de junho.

Parágrafo único – A data comemorativa de que trata o caput
deste artigo tem como objetivo homenagear toda a comunidade italiana
que se estabeleceu no Estado e contribuiu para a sua formação e
crescimento.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Esta proposta tem como objetivo incluir no calendário oficial
de eventos do Estado do Maranhão, o Dia da Comunidade Italiana, a
ser comemorado anualmente no dia 2 de junho.

A data é celebrada anualmente na Itália e em todos os locais
onde existam comunidades italianas, e assinala o nascimento da
República. Por meio de um sufrágio universal, realizado em junho de
1946, os italianos foram chamados às urnas para expressar suas opiniões
sobre qual a forma de governo, monarquia ou república, gostariam de
adotar no país. Após 85 anos de reinado, com 12.718.641 votos contra
10.718.502, a Itália tornou-se uma República.

Várias capitais brasileiras comemoram a data, especialmente
Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo
e Minas Gerais, as cidades que mais concentram descendentes de
italianos no país.

A inclusão da referida data no calendário oficial de eventos do
Estado homenageia assim aqueles imigrantes italianos que se
estabeleceram no Maranhão e contribuíram para a sua formação e
crescimento, deixando aqui seus legados e descendentes.

A comunidade italiana encontra-se espalhada, de modo geral,
por São Luís e sul do Maranhão, principalmente Imperatriz e Balsas –
representando umas das maiores comunidades internacionais do Estado.
Na capital maranhense, por exemplo, existe uma Agência Consular da
Itália, cursos de idiomas que ensinam italiano e uma Associação Cultural
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Italiana (Circolo Itália), onde os italianos se reúnem com suas famílias
para resgatar as tradições da terra natal.

É oportuno frisar que, de acordo com informações consulares,
a imigração italiana – antes formada de italianos trazidos por motivos
religiosos ou missionários – é hoje composta por empresários e
profissionais liberais que criaram uma atividade fixa no Maranhão.
Estima-se ainda que há várias empresas italianas querendo se instalar
aqui, trazendo recursos e tecnologias para alavancar o desenvolvimento
do Estado. A instituição do Dia da Comunidade Italiana no Maranhão
servirá ainda para incentivar o turismo.

Dessa maneira, contamos uma vez mais com o indispensável
apoio de nossos nobres pares para a aprovação desta importante
propositura.

Sala das Sessões, em 21 de junho de 2017. - Eduardo Braide -
Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 025 / 17

Concede o titulo de Cidadão Maranhense ao
Senhor José Leônidas Menezes Cristino e dá outras
providencias.

Art. 1º - Fica concedido o titulo de Cidadão Maranhense ao
Senhor José Leônidas Menezes Cristino (Leônidas Cristino), natural
do município de Coreaú, Estado do Ceara.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís (MA), 14 de junho de 2017. Othelino Neto –
Deputado Estadual.

REQUERIMENTO Nº 470 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, solicitando a
revogação dos dispositivos da Lei nº 10.542/2016, de autoria do Poder
Executivo, que aumentou a alíquota do ICMS incidente sobre a energia
elétrica desde março do corrente ano.

A referida solicitação tem o objetivo de evitar que o maranhense,
só neste ano, sofra com o segundo aumento nas suas contas de energia
elétrica.

A urgência do presente requerimento se baseia no fato de que
o aumento proposto pela ANEEL, de até 19,05 % (dezenove inteiros
e cinco centésimos por cento), passará a vigorar a partir de agosto de
2017.

Vale frisar que na ocasião da alteração das alíquotas do ICMS,
a justificativa dada pelo Poder Executivo fora a de que deveria se
aumentar a arrecadação estadual.

Tendo em vista que haverá o aumento da conta da energia
elétrica em razão da revisão tarifária, o incremento da arrecadação
estadual já ocorrerá, devendo, portanto, o Governador do Estado
mostrar-se sensível a essa situação e encaminhar um Projeto de Lei a
esta Casa Legislativa que revogue a lei estadual que aumentou as
alíquotas do ICMS e consequentemente a conta de energia elétrica dos
maranhenses.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 21 DE JUNHO DE 2017. -
EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 22.06.17
EM: 21.06.17

REQUERIMENTO Nº 471 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente
sessão, os Projetos de Resolução Legislativa de nºs 024 e 025/
2017, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 21 DE JUNHO DE 2017. -
OTHELINO NETO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 22.06.17
EM: 21.06.17

INDICAÇÃO Nº 772 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Flávio Dino, com encaminhamento para o Exmo. Secretário
de Estado de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, e para o
Secretário de Estado do Esporte e Lazer, o Sr. Márcio Jardim,
para que proceda com a reforma da quadra poliesportiva, localizada na
Rua Tiradentes, bairro da Vila Aparecida, no município de Paraibano,
neste Estado.

Considerando que o direito ao lazer é assegurado a todos os
cidadãos pela nossa Carta Magna, solicitamos por meio desta Indicação
a reforma da quadra poliesportiva no município de Paraibano,
localizado a 510km da sede da capital do Estado.

Sabe-se que o referido município conta com aproximadamente
21.008 habitantes (Censo 2016), e que o único local passível de
utilização para fins esportivos e de lazer, qual seja, a quadra
poliesportiva localizada no bairro da Vila Aparecida, encontra-se
abandonada e em situação precária, sem qualquer infraestrutura,
trazendo perigo à população devido ao acúmulo de água, proliferação
de mosquitos e insegurança, tornando assim, indubitável o atendimento
do presente pleito, para assegurar a qualidade de vida aos moradores
de Paraibano, neste Estado.

Destarte, a ausência de uma quadra poliesportiva com
condições de atender a demanda do município, representa um enorme
prejuízo a sua população, tendo em vista o papel educativo e social
que a prática de esporte pode proporcionar. Ademias, o envolvimento
com o esporte e o lazer, seja de forma pratica ou apenas como um
entretenimento aos fins de semana, possibilita uma maior integração
entre as pessoas, fomentando assim a inclusão social e o combate a
marginalização tão crescente entre os jovens.

Isto posto, é preciso assegurar à população, seus direitos quanto
cidadãos. Desta forma, faz-se necessário em caráter de urgência a
reforma da quadra poliesportiva, por constituir local especifico para
práticas esportivas e de lazer no aludido município, justificando assim
a presente indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 21 de junho de 2017 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 773 / 17

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos dos artigos 152, 153 e 154 do
Regimento Interno, a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Secretário de Estado da Educação, Sr. Felipe
Camarão, para que realize em caráter de urgência, a reforma da UEB
Dom José de Medeiros Delgado, na Vila Cascavel em São Luís.

A UEB Dom José de Medeiros Delgado, fica localizada na Vila
Cascavel, bairro São Raimundo, zona rural de São Luís, sendo esta a
única escola da região. Com aproximadamente mais de 1000 (mil)
alunos, que estudam nos turnos matutino, vespertino e noturno, a
Unidade de Ensino enfrenta, atualmente, diversos problemas de
infraestrutura, tais como rede elétrica e hidráulica danificadas, banheiros
em condições impróprias para uso, entre outros.

A situação tem causado sérios prejuízos aos alunos, no que diz
respeito à falta de condições dignas e apropriadas para o estudo, haja
vista que a escola possui apenas um pavilhão funcionando dos dois
que foram construídos para atender aos alunos da região, fator que
reflete no aprendizado e no desempenho dos educandos.

A reforma da escola tem por objetivo atender a população da
Vila Cascavel e região, proporcionando, assim, um ambiente saudável,
com condições físicas e estruturais aptas para o estudo, colaborando
para a saúde e o conforto de professores e alunos.

Desse modo, considerando o papel educativo e social que a
escola representa, torna-se imprescindível a atenção na execução deste
serviço, pois atenderá não só os anseios de discentes e docentes que
trabalham e estudam na referida unidade, mas o de toda população do
bairro, justificando a presente demanda.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN.” SÃO LUÍS, 21 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 774 / 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, para o Secretário de Estado de Direitos
Humanos, o Sr. Francisco Gonçalves da Conceição, para o
Presidente da Comissão de Direitos Humanos- OAB, o Sr. Antonio
Rafael da Silva Junior, para o Prefeito de Paço do Lumiar, o Sr.
Domingos Dutra, e à Presidente do Instituto de Colonização e
Terras do Maranhão (ITERMA), a Sra. Margareth Teixeira
Mendes Carvalho solicitando, regularização e titularização definitiva
do Residencial Nova Esperança, município de Paço do Lumiar/MA.

A presente indicação é resultado de reivindicações feitas pelos
moradores do Residencial em Audiência Pública realizada pela Comissão
de Direitos Humanos desta casa. O Residencial Nova Esperança, fica
localizado na zona rural do município de Paço do Lumiar, possuindo
pouco mais de 05 (cinco) anos de criação. Trata-se de um bairro
consolidado, predominantemente carente, contudo, apesar de já estarem
assentados na aludida área, não possuem a sua titulação definitiva.
Desta forma, a regularização é de suma importância para os moradores
do referido local que lutam pelo Direito a moradia.

É sabido que o direito social à moradia constitui um dos
pressupostos para a realização integral dos demais direitos
constitucionais, como a educação, saúde, o trabalho e o lazer. Ademais
o direito à moradia adequada foi reconhecida como direito humano,
através da Declaração Universal de Direitos Humanos, e tornou-se um
direito humano universal, aceito e aplicável em todas as partes do
mundo, como um dos direitos fundamentais para a vida das pessoas.

Tem-se, nada obstante, que a situação de conflito e violência
em relação à regularização de áreas em nosso estado deve ser enfrentada
pelo poder público de forma mais eficiente, pois a tensão social se
agrava a cada dia, envolvendo casos de ameaças a grupos vulneráveis
da sociedade, como é o caso dos moradores da referida comunidade,
que tem sofrido, aleatoriamente, constrangendo e submetendo à um
tratamento incompatível com os ditames sociais.

Devido a isso, solicita-se com a presente indicação, a
viabilização de meios efetivos para identificação da área em questão, a
fim de  buscar a titulação de propriedade definitiva junto ao Órgão
competente, nos termos do Art. 68 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988.

Isto posto, a concessão de apoio para a regularização e titulação
definitiva do Residencial Nova Esperança, em Paço do Lumiar, irá
oferecer justiça social e paz para a população da aludida comunidade,
em ter suas terras identificadas e devidamente reconhecidas, justificando
assim a presente demanda.

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.

INDICAÇÃO Nº 775 / 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 ao Prefeito Municipal de São José de Ribamar, LUÍS
FERNANDO MOURA DA SILVA, solicitando providências
necessárias no sentido de determinar ao órgão competente, em caráter
de urgência, a execução da pavimentação asfáltica, nos bairros Jota
Câmara II, São José dos Índios, Monte Alegre e Vila Tamer, localizados
no Município de São José de Ribamar/MA.

Tal indicação faz-se necessária, em virtude da importância
social, pois com a efetivação desse investimento estrutural será
assegurado aos moradores daquelas localidades o direito a uma melhor
qualidade de vida.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
junho de 2017. - EDILÁZIO JÚNIOR - Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com a palavra, o Deputado Fábio Braga, por
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados,
todos que nos ouvem e nos assistem pela TV Assembleia. Neste final
de semana, eu estive entre outras cidades na cidade de Joselândia, mais
precisamente, na Barragem dos Flores. Barragem essa que por meio do
requerimento do Deputado Vinícius Louro, nós estivemos há pouco
tempo lá, eu, o deputado Vinícius, o deputado Glalbert, deputado
Eduardo Braide e o deputado Vinícius pedia por meio de seu
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Requerimento à Comissão de Obras, a qual eu presido, que fosse feito
uma vistoria e pedida ao DNOCS que fossem feitom os reparos
necessários naquela Barragem. No sábado, eu estive na região, na
Barragem justamente vendo o que foi feito e o que está sendo feito
ainda dos reparos na Barragem. E, para minha felicidade, eu encontrei
lá o canteiro de obras já mais ou menos implantado, algumas obras
sendo feitas, algumas pinturas e algumas montagens de equipamento
sendo feitas, no sábado não tinha ninguém da empresa trabalhando,
mas como conversei com várias lideranças locais, com várias pessoas
que residem e que moram perto da Barragem e mostraram que estão
sendo feitas obras de reparo na Barragem, eu vou depois pedir ao
DNOCS que nos informe que tipo de reparos estão sendo feitos, que
tipo de ajustes na barragem estão sendo feitos. Eu também recebi de lá
das lideranças locais uma reclamação e faço aqui, vou levar por escrito
por meio de um requerimento ao Secretário Clayton Noleto, a respeito
da estrada que liga Pedreiras a Joselândia, Joselândia até o povoado
Miranorte que faz divisa com a BR que faz com essa via de acesso seja
uma via de acesso onde o comércio local, onde a fomentação de pequenos
negócios seja implementada com essa rodovia, com esse trajeto sendo
recuperado. Lá na estrada entre Joselândia e até a barragem um caminhão
baú passou pelo meu carro minutos antes, minutos depois atolou
numa subida lá e até tombou, isso faz com a gente constate que a
estrada está ainda em péssimo... Alguns trechos estão em péssimas e
precárias condições de trafegabilidade. O que eu queria do secretário é
justamente que esse trajeto Pedreiras a Joselândia e Joselândia até
Miranorte fosse recuperado para que esta via de acesso fosse feita
principalmente por comerciantes locais que fazem daquela via de acesso
a via mais rápida para levar e trazer mercadorias, fazer negócio. Então,
fica aqui o meu esclarecimento a respeito da questão da barragem como
está sendo feita a manutenção e os reparos necessários, vou... O
Deputado Vinícius Louro não está aqui no momento, mas já falei com
ele da minha satisfação em ver que o pedido dele, o requerimento dele
à comissão, a ida da comissão lá, os requerimentos que a comissão
encaminhou aos órgãos governamentais surtiram efeito no sentido de
que aquela importante obra com a qual se gastaram milhões e milhões
tenha um reparo necessário e que esse recurso seja, ao longo dos
próximos anos, usado para irrigação ou para outras atividades. Portanto,
deixo a respeito da minha viagem a Joselândia, do meu encontro e a
felicidade em encontrar as várias lideranças locais e moradores de perto
da Barragem. Fica um abraço a todos de Joselândia.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia que
nos assistem. Senhor Presidente, eu tenho que reconhecer que, se tem
uma coisa, deputado Edilázio Júnior, que o governo comunista sabe
fazer e bem, é propaganda, isso aí nós não podemos negar. Na parte de
propaganda realmente a história do comunismo nos demonstra que
eles são mestres na arte de realizar a propaganda, principalmente a
propaganda enganosa. Eu venho a esta tribuna hoje, deputado Edilázio
Júnior, para cobrar o abandono do governador do Estado em relação à
Madre Deus agora no São João. A Madre Deus, deputado Edilázio
Junior, V. Ex.ª sabe, é o berço cultural da nossa capital e por que não
dizer até do Maranhão em várias situações?! A Madre Deus, deputado
Edilázio Junior, foi simplesmente abandonada pelo governo do Estado
em relação ao São João. Na Praça da Saudade, sempre houve o São
João. No Largo do Caroçudo, sempre houve o São João. No Largo do
Caroçudo, sempre houve o São João. O último resquício que ficou
agora do São João, que foi na Capela de São Pedro, deputado Edilázio
Junior, pasmem, o governo do Estado não vai liberar uma brincadeira
para o arraial que vai ser realizado lá na Capela de São Pedro. Eu não
sei por que essa discriminação com a Madre Deus. Eu não quero
acreditar que seja por razões políticas. Seria muito pequeno por parte

do governador do Estado ele querer penalizar, deputado Hemetério
Weba, a comunidade da Madre Deus, que é historicamente uma
comunidade cultural, com a retirada de brincadeiras, a retirada de palcos,
a retirada do São João em relação à comunidade da Madre Deus. Portanto
fica aqui, deputado Edilázio Junior, o nosso repúdio ao governador
Flávio Dino pela forma que vem tratando a comunidade da Madre
Deus em relação à questão do São João, deputado Sousa Neto. Na
Praça da Saudade, a única coisa que restou foi um nome, a saudade que
já foi um dia o São João lá, porque, se depender do governo comunista,
deputado Edilázio Junior, a ordem é cortar tudo, não ter nada na Madre
Deus. Eu não sei por que essa perseguição e essa maldade com a
comunidade da Madre Deus que historicamente vive da cultura.
Poderíamos estar gerando renda na comunidade da Madre Deus com as
barracas, com os vendedores que estão acontecendo em outros lugares
da cidade, poderíamos estar elevando a autoestima do povo da
comunidade da Madre Deus, mas infelizmente o governador do Estado,
eu não quero acreditar, deputado Edilázio Junior, que isso seja por
razões políticas, mas ele resolveu escolher a Madre Deus para massacrá-
la agora no período do São João. Fica também, senhores deputados, o
apelo porque ainda há tempo de ter a humildade para corrigir e, por
isso, o apelo que faço ao governador do Estado é para que libere as
brincadeiras para o Arraial de São Pedro, porque não pode ficar, deputado
Sousa Neto, ora você deixar o Arraial de São Pedro sem ter o apoio do
governo do Estado. Realmente é lamentável isso que está acontecendo.
Então, fica aqui o apelo do governador do Estado para que tenha
humildade de reconhecer o equívoco que cometeu no planejamento do
São João deste ano, deputado Roberto Costa, Vossa Excelência que
conhece a comunidade da Madre Deus mais do que ninguém saber o
crime que está sendo praticado contra a cultura do Maranhão ao ver o
São João sem a participação da Madre Deus pelo governo do Estado.
Fica, portanto, aqui, senhores deputados, a esperança que ainda tenho
de um governo do Estado corrigir este grave equívoco, deputado Sousa
Neto, em relação a não realização do São João na comunidade Madre
Deus, para que possa ainda corrigir levando as brincadeiras para o
Arraial da Capela de São Pedro e quem sabe até levando um palco e
atrações para a Praça da Saudade, deputado Roberto Costa, que, como
eu disse ainda há pouco, só ficou no nome que é a saudade que se tem
de outros tempos de São João que já aconteceram lá. Finalizo as minhas
palavras, deputado Edilázio Junior, dizendo que governo passa, mas a
cultura fica. Que o povo do Maranhão e de São Luís tenham fé, força
e esperança porque o governo passa, mas a cultura sobrevive a vários
governos, ainda àqueles que não admirem, não gostem e que tenham
repúdio à cultura do Maranhão. Portanto, fica aqui esse pedido porque
ainda há tempo para o governo do Estado reconhecer o erro, reconhecer
o absurdo que está fazendo com a comunidade da Madre Deus e levar,
deputado Roberto Costa, as festividades de São João a este povo que,
na sua história e desde o nascimento da comunidade, tem a cultura
estampada na sua vida e a cultura estampada no dia a dia daqueles que
fazem a comunidade da Madre Deus.

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

O SENHOR DEPUTADO STÊNIO REZENDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente Deputado Othelino, senhores
deputados, galeria, imprensa, funcionários queridos desta Casa,
telespectadores que nos assistem pela TV Assembleia. Eu cheguei
hoje, senhoras e senhores deputados, já por volta de quase duas horas
da manhã, duas e meia, vindo de uma maratona que se iniciou na última
quinta-feira quando estive na cidade do Arame. Domingo, na cidade de
Santa Luzia, tive a oportunidade de ver e visitar alguns amigos. Na
segunda-feira, eu estive em Tufilândia com o governador Flávio Dino,
atendendo ali um convite do meu amigo prefeito, Vilde Ricardo, e do
vice-prefeito, Eliel. Lá nós inauguramos o CRAS, já havia sido entregue
uma ambulância, e o governador determinou, na manhã de segunda-
feira, o início da pavimentação asfáltica na sede do município de
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Tufilândia, no dia do aniversário da cidade. A população ali ganhava
presentes que beneficiavam todo o município de Tufilândia. Portanto,
eu registro mais uma vez, desejando felicidade, dando os parabéns a
toda população de Tufilândia pelos seus 23 anos de história de
emancipação política. Eu também, senhoras e senhores deputados,
passei dois dias na cidade de Santa Inês. Estive em uma reunião na casa
do empresário Vavá, atendendo um convite do meu amigo presidente
da Câmara Municipal, o Manoel do Sindicato, e lá eu tive a
oportunidade de me reunir com 15 vereadores do município de Santa
Inês. Na oportunidade, nós conversamos muito sobre a política nacional,
sobre a política estadual e, é claro, sobre a política municipal de Santa
Inês. Foi muito oportuno, eu fiquei muito feliz pela reunião, pelo
momento que me propiciaram, porque para mim é muito gratificante
ter esses encontros, ter essas oportunidades de trabalhar junto ao
povo e, é claro, junto à classe política. Sem dúvida nenhuma, é com os
vereadores que a política se inicia. Também ontem, na terça-feira,
deputado Hemetério, eu passei novamente o dia na cidade de Santa
Inês, almocei com os amigos vereadores de Santa Luzia e à tarde
participei de uma reunião com mais de 200 pessoas, que comandam
uma ONG que cuida e ajuda a nossa querida cidade de Santa Inês. À
noite, atendendo o convite da prefeita doutora Vianey Bringel,
atendendo o convite da grande liderança do ex-prefeito doutor Robert
Bringel, eu participei do início dos festejos de São João. É uma tradição
forte no município de Santa Inês. A praça estava lotada e a abertura do
arraial de Santa Inês foi com o Boi de Vitorino. Foi com o Boi de
Vitorino que iniciaram os festejos de São João na nossa querida cidade
de Santa Inês. Eu agora quero dizer que Santa Inês vive um novo
momento com a administração da doutora Vianey Bringel. No último
final de semana, teve em Santa Inês uma grande vaquejada e temos as
informações que foi uma vaquejada que teve quase 1.500 inscritos,
com as senhas para concorrer ao prêmio de melhor disputada. Uma
vaquejada é o inicio do que está vindo aí pelo mês de setembro, que
será a Exposição Agropecuária do Estado do Maranhão, que será
realizada no Parque de Vaqueja em Santa Inês. Portanto Santa Inês
também resgatou com o São João que iniciou ontem com a nossa
presença os festejos que a população tanto ama. Deputado Fábio
Braga, ano passado não teve os festejos de São João em Santa Inês. A
população sentiu muito a falta da realização dos festejos. Ontem nós
tivemos Boi de Vitorino, nós tivemos o Boi Barrica com um belo
espetáculo na cidade de Santa Inês e durante toda essa semana irá se
apresentar ainda o Boi de Axixá, o Boi de Morros, o Boi de Maracanã.
Esse é o São João que o povo de Santa Inês tanto queria. E eu aqui
quero registrar que Santa Inês começa a respirar uma nova gestão, uma
nova administração, uma administração voltada para o povo de Santa
Inês. E paralelo a isso a prefeitura, através de recursos próprios, já
iniciou a pavimentação asfáltica de várias ruas da sede do município.
Portanto fica aqui meu muito obrigado ao convite que a prefeita Doutora
Vianey Bringel me fez, que o ex-prefeito e grande líder Dr. Bringel me
fez para que eu participasse do início dos festejos de São João em
Santa Inês. E parabenizar a prefeita e toda a sua equipe pela
administração que começa a dar resultado e o povo começa a colher os
bons frutos. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com a palavra o Deputado Marco Aurélio, por
cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados,
deputadas, imprensa, todos que acompanham a transmissão desta
sessão. Eu venho com enorme alegria nesta manhã destacar a grandiosa
audiência pública que tivemos na manhã de ontem em Imperatriz,
terça-feira, dia 20. Uma audiência que superou todas as expectativas
de participação popular, de mobilização da sociedade. Onde a sociedade
de Imperatriz da Região Tocantina se levantou para mostrar que é
necessária a implantação da bonificação nas notas do ENEM na
Universidade Federal do Maranhão. Esta causa na manhã de ontem

conseguiu repercutir em todo o Maranhão pela força de uma
movimentação de uma participação, sobretudo, dos estudantes.
Centenas e centenas de estudantes lotaram a galeria da Câmara de
Vereadores de Imperatriz, mas a galeria ficou pequena. E foi preciso
interditar a rua. E os estudantes na parte de fora da Câmara ficaram
acompanhando e participando através do telão. Milhares, centenas e
centenas de estudantes participaram da grande audiência pública que
discutiu a bonificação nas notas do ENEM para estudantes oriundos
de escolas no Maranhão. E nós tivemos uma participação, uma
representatividade institucional muito forte nesta audiência, que foi
dirigida pela frente parlamentar em defesa da bonificação nas notas do
ENEM para estudantes oriundos de escolas do Maranhão, proposição
feita por mim, nesta Casa e que teve o total apoio dos parlamentares.
A Frente esteve representada pela minha pessoa, pois tive a satisfação
de presidir a audiência, pelo deputado Roberto Costa, pelo deputado
Antônio Pereira, pelo deputado Wellington, pelo deputado Sérgio Vieira
e também pelo deputado federal Deoclides Macedo que representou a
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Simultaneamente à
realização da audiência, o deputado Rubens Pereira Júnior, do PCdoB,
que é o coordenador da bancada maranhense na Câmara dos Deputados,
fazia um pronunciamento dizendo que naquele momento a audiência ia
nessa direção e ratificava a sua posição de apoio à causa da bonificação.
A reitoria da UFMA foi muito bem representada pelo professor doutor
Alan Kardec, pelo jurídico doutor Cláudio. Ali houve uma discussão
muito importante, feita com grande profundidade no âmbito jurídico,
no âmbito social. No âmbito jurídico, o doutor Marlon Reis, ex-juiz de
direito, hoje advogado, fez a defesa de uma sustentação desta
viabilidade, desta juridicidade da causa da bonificação. O secretário
estadual de Educação, Felipe Camarão, também esteve conosco nesta
audiência. Ele que de carreira é servidor da Universidade Federal do
Maranhão, é procurador federal, inclusive já foi procurador da UFMA,
também fez essa defesa da legalidade e da necessidade da implantação
da política de bonificação. A direção do Campus de Imperatriz, o
professor doutor Daniel; coordenação do curso de Medicina da UFMA
em Imperatriz, professora doutora Ana Ligia. E vários professores do
curso, vários membros do conselho universitário estiveram presentes
nesta grande audiência. O Secretário de Ciência e Tecnologia do Estado,
Jonathan Almada, esteve reforçando  também esta causa. A Câmara de
Vereadores em peso. A Câmara de Vereadores de Imperatriz participou.
E eu deixo agradecimento ao presidente Zé Carlos, ao vereador Carlos
Hermes, que fez a solicitação para que esta audiência ocorresse na
câmara de vereadores. De modo que a causa da bonificação, Senhor
Presidente, a partir do dia 20 de junho de 2017, ela toma uma nova
dimensão, ela entra numa perspectiva irreversível e inadiável. A UFMA
já vai levar o conselho universitário para deliberar a política da
bonificação. É inadmissível que o Pará, a Bahia, o Pernambuco vários
estados tenham mecanismos de proteção de potencializar as chances
de ingresso dos seus estudantes, enquanto que no Maranhão a maioria
das vagas dos cursos, a exemplo de Medicina, a maioria das vagas é de
alunos que vêm de outras regiões do País. Em Imperatriz, digo mais
uma vez, de 249 estudantes de Medicina na UFMA, no campus de
Imperatriz, somente 42 são da nossa região Tocantina. Em São Luís e
Pinheiro a exclusão é na mesma proporção. Nós lutamos pela
implementação de uma bonificação de 20 % às notas do ENEM para
os estudantes oriundos de escolas públicas e particulares do Estado do
Maranhão. E ontem Imperatriz mostrou em uma só voz, para mostrar
para todo o Maranhão, que é chegada a hora da implantação da política
afirmativa da bonificação nas notas do Enem. Agradeço a participação
de todos os estudantes que estiveram conosco ontem, de todas as
autoridades que estiveram reforçando junto conosco esta causa.
Agradeço ao apoio da Reitora Nair Portela. Confio muito em sua
liderança e tenho a convicção de que será aprovado no conselho. E
nesse ENEM os alunos do Maranhão terão possibilidade de ingresso
cada vez mais ampliada. E esta Casa terá tido uma participação
fundamental em consonância com a população e com os estudantes do
Maranhão. Muito obrigado.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                 QUINTA-FEIRA, 22 DE JUNHO DE 2017 9
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

OTHELINO NETO - Deputado Dr. Levi Pontes, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (sem revisão
do orador) - Excelentíssimo Senhor Presidente em Exercício Deputado
Othelino Neto, demais Membros da Mesa, senhores e senhoras
deputados, galeria, imprensa, TV e rádio Assembleia. Senhor Presidente,
subo a esta tribuna, hoje, para socializar com todos que ontem, como
Presidente da Comissão de Saúde desta Casa, eu convidei o nobre
Deputado Rogério Cafeteira para que juntos pudéssemos fazer uma
visita as UPAs de São Luís e o serviço de saúde hora em curso
implantado pelo Secretário de Estado doutor Carlos Lula, para atender
o apelo de alguns deputados desta Casa que subiram a esta tribuna
para falar do mal funcionamento da unidade da UPA do Araçagi no
tocante há insumos e medicamentos. Mas, para minha surpresa,
Deputado Edson Araújo, eu constatei e documentei in loco, a minha
surpresa na qualidade do atendimento existente naquela unidade de
saúde por todas as especialidades que ali se realizam, o conforto das
instalações, a quantidade de profissionais e especialidades. Fiz uma
pesquisa in loco com a comunidade que ali lotava aquela unidade, que
hoje é uma unidade de saúde de porta aberta. Portanto, recebe todos os
cidadãos que lá chegam e, inclusive, uma UPA completa, que existe
serviço de até ortopedia e traumatologia por 24 horas. Existe também
serviços de odontologia por 24 horas. Uma demanda importante, uma
demanda que nos deixa satisfeitos. E fiquei surpreso quando lá constatei
com os deputados, com todos aqueles que nos acompanhavam sobre a
questão do captopril. O captopril que existe na unidade e no estoque é
suficiente para o consumo durante um ano. E, além do mais, eu quero
deixar bem claro que além do captopril, que é um inibidor da ECA, é
um medicamento para hipertensão arterial, consta que tinha nas
prateleiras, nas farmácias e no estoque mais cinco medicamentos anti-
hipertensivo, inclusive, mais específicos, até de um custo mais alto
para o serviço público. Portanto, Senhor Presidente, essas falas dos
nobres deputados, sobre o desabastecimento na farmácia da UPA me
parece mais um factoide, me parece mais denúncias, porventura, de
algum funcionário que não está satisfeito com a administração local,
pois não procede. Eu gostaria de pedir aos nobres deputados e
deputadas que, quando recebessem essa denúncia, encaminhassem para
a nossa Comissão de Saúde que tem como princípio também fiscalizar
todas essas unidades de saúde, porque no fundo o nosso interesse
maior é ver funcionar com qualidade e com presteza toda essa
comunidade. Vi isso lá in loco, junto com o deputado Cafeteira que me
acompanhou. Com isso quero só dar uma rápida pincelada porque
também fomos ao Projeto Ninar, onde eu fiquei, Senhor Presidente,
emocionado com a estrutura que antes era a casa de veraneio, lá na
Ponta D’Areia, de frente ao Hotel Luzeiros. Hoje eu quero aqui deixar
um convite a todos os deputados e deputadas, ao povo de São Luís,
dia 04, em duas semanas, será entregue para a comunidade aquela Casa
de Atenção às Crianças Portadoras de Microcefalia e de Distúrbios
Neurológicos. O que me chamou atenção é a qualidade dos profissionais,
a multidisciplinaridade, o conforto dos espaços físicos, diversos
ambulatórios e consultórios, um espaça lúdico enorme com dança,
cultura, oficinas para essas crianças e o que há mais de importante é
que lá também terá um treinamento para as mães, para as famílias
dessas crianças portadoras de deficiências e de fragilidade mental. Isso
fará com que as nossas mães possam ser bem atendidas e possam
entender mais dos problemas neurológicos dos seus filhos. Junto a
isso, também visitei outros projetos como do Espectro Autista, onde
está funcionando a todo vapor com muita eficiência e eficácia. É por
isso, senhoras e senhores, que a gente chega num momento desses de
crise...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Levi, conclua por gentileza. Há outros
oradores.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES – Eu gostaria
só de ressaltar que esse tipo de trabalho realizado pelo nosso governador
apareceu recentemente em uma pesquisa de opinião pública mostrando
que, apesar de toda crise nacional e estadual, o nosso governo é avaliado
em 58% nas intenções de voto. E o governador, a gestão, tem 59% de
aprovação. Portanto, isso nos deixa otimistas, isso nos deixa felizes
com a administração de qualidade, com a gestão séria e transparente
que hoje se implanta no Maranhão. Obrigado pela tolerância, Senhor
Presidente. Era isso que eu tinha que relatar.

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

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe todos nós. Senhor Presidente, galeria,
imprensa, senhores servidores, Professor Marco Aurélio, a Comissão
Especial de Educação, Marco Aurélio, permita-me, deputado, estará
conosco aqui no dia 26 de junho, no Auditório Fernando Falcão, às
14h30min, para nós tratarmos, deputado Sérgio Frota, presidente da
Comissão de Educação, sobre um tema que eu acho extremamente
relevante que é a Escola sem Partido. Essa propositura, deputado
Bira, é dos deputados Erivelto Santana e Jean Wyllys que tratam sobre
o processo educacional, extremos para mudança da Lei 9394/96, que é
nada mais e nada menos do que a nossa última LDB. Eles querem
modificar, deputado Edilázio, algumas situações em que hoje a educação
é tratada sob a égide da orientação da própria escola e camufladamente
tratada também sobre a questão familiar, de um lado o projeto do
deputado Herivelto Santana remete às famílias a possibilidade dessa
orientação sexual, moral e religiosa. A escola perde, portanto, o direito
de um colocar um crucifixo, de fazer um culto, ainda que ecumênico,
porque aí teria que chamar os candomblés, os espíritas e toda
religiosidade para prevalecer aquilo que está assentado na nossa
Constituição da laicidade religiosa. Sendo o Brasil um país que na
verdade se diz laico, mas que coloca crucifixo, eu também sou a favor,
e que ele se adeque também ao pacto de San José, da Costa Rica, do
qual o Brasil é signatário. Portanto se de um lado existe isso da família
fazer parte da orientação e trazer para dentro da escola e a escola tendo
que respeitar de um todo esta situação. Vem o senhor Jean Willis,
deputado Bira do Pindaré, e entende, deputada Nina, de outra formas,
que o professor pode chegar à escola vestido de mulher, dar orientação
do seu gênero e começar a fazer todo o invólucro em cima daquilo que
ele entende ser o correto. De outro lado, a comunidade de outros
segmentos também de gênero vá para dentro da escola e faça isso. E o
aluno tem o direito de ir vestido da forma que ele quiser, os outros têm
a obrigação de aceitar como pressuposto básico aquela orientação,
aquela tendência, o que hoje, ainda que fora, dentro da escola tem que
ser respeitado e ficar todo mundo como a sociedade que vem cultuando
ao longo da história. São justamente essas tendências de um lado e de
outro, que não há inconstitucionalidade nem de um e nem de outro
lado, que a Comissão de Educação, por intermédio do deputado Hildo
Rocha, pediu-me que convidasse, e assim fizemos, a universidade
estadual, a universidade federal, o Conselho Estadual de Educação,
Unicef que até já se manifestou publicamente em relação a esse projeto
de lei do deputado Jean Wyllys, para que juntos aqui fossem escutados,
sedimentado o posicionamento ou a tendência do Maranhão em relação
a isso, para que a Comissão de Educação possa se posicionar depois
de ouvir partes da Federação onde o Maranhão está incluído. Eu quero
parabenizar mais uma vez o deputado Hildo Rocha por pedir-me esse
tipo de situação. Ficou confirmada agora a presença aqui do nosso
querido presidente Sérgio Frota na segunda-feira, às 14h30. Eu pediria
aos colegas deputados, sobretudo àqueles professores, que pudessem
estar conosco para evoluirmos essa discussão, ouvir as tendências
organizadas do conselho estadual, do Unicef, da Pastoral da Família e
de muitas outras entidades organizadas, subsidiando assim o
posicionamento, não só do relator que estará conosco aqui, mas dessa
quantidade de projetos de lei que modificarão em parte a nossa LDB,



QUINTA-FEIRA, 22 DE JUNHO DE 2017                                                                                      DIÁRIO DA ASSEMBLEIA10
para que o Maranhão não fique omisso, leniente em relação a esse tipo
de situação. A expectativa que eu tenho em função das confirmações é
que será um debate extremamente proveitoso e enriquecedor, a nós
caberá apenas mediar todo esse posicionamento que nós vamos ouvir
aqui da sociedade organizada como um todo e, sobretudo, dos cérebros
que imaginamos trabalhar, não só dos que vão construir os novos
professores para essa realidade, mas daqueles também que receberão
um impacto caso haja a aprovação da lei proposta aqui. Essas leis
começaram a ser trabalhadas em 2014 e por determinação da presidência
da Câmara de enxugar todas essas situações no campo educacional,
obviamente será uma grande oportunidade. Então, volto a reiterar o
meu convite: 26 de junho, segunda-feira, às 14h30, no Auditório
Fernando Falcão desta nossa Casa. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Zé Inácio por cinco minutos, sem
apartes. Antes do deputado Zé Inácio ocupar a tribuna, registro a
presença, a pedido do deputado Cabo Campos, do Pastor Mota. Seja
muito bem-vindo, pastor.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, galeria, imprensa, demais companheiros
deputados, o que me traz mais uma vez a esta tribuna, deputado
Edilázio, é para registrar o aniversário da cidade de Bequimão ocorrido
no dia 19, na segunda-feira, de 82 anos de fundação. Aproveito não só
este momento para parabenizar toda a população de Bequimão, mas
como também fazer reconhecimento às grandes ações que vem sendo
desenvolvidas pelo Prefeito Zé Martins, na cidade de Bequimão,
Prefeito Zé Martins, que é um prefeito reeleito, teve o seu primeiro
mandato como uma referência, um dos melhores prefeitos da região da
Baixada e que ainda com essa crise política que estamos vivenciando,
crise política e econômica que estamos vivenciando no país, ele consegue
ainda realizar grandes obras e entre essas importantes obras que foram
anunciadas no dia do aniversário da cidade está a reinauguração da
Praça da Matriz, a praça central da cidade, onde fica a Igreja de Santo
Antônio, que é o padroeiro da cidade de Bequimão, e essa praça ela
ganhou uma nova roupagem, ficou muito mais bonita para que os
“bequimãoenses” tenham o prazer de poder usufruir daquela praça,
sobretudo aos finais de semana, quando grande parte da população de
Bequimão frequenta a Igreja Santo Antônio. E outra importante ação
foi  a inauguração de uma escola, que é hoje uma das maiores escolas do
município que atenderá principalmente a educação infantil, na cidade
de Bequimão, com mais de 6 salas de aulas, com capacidade de atender
até 450 alunos em dois turnos. Então, essa obra foi uma obra muito
importante, não só pela dimensão da sua estrutura, uma obra muito
bem executada. Como também a homenagem que foi feita ao nominar
aquela escola reconhecendo uma das pessoas mais importantes que
nós tivemos no Município voltada à educação, que contribuiu muito
com a educação do Município que foi a senhora Benedita Gusmão
Moraes, a professora Bibi, que contribuiu muito com a educação do
Município de Bequimão. E foi homenageada e lá estiveram os seus
parentes, a senhora Suely fez uma fala representando toda a família
Moraes e nós não deixamos naquele momento que estivemos presentes
e assim como faremos aqui nesta Tribuna, reconhecer também na pessoa
do Bachico, que é uma grande liderança política em Bequimão, da
família Moraes, que não pôde estar presente, por questões de saúde,
fazer também esse reconhecimento e que é essa homenagem à mãe do
Bachico, a professora Bibi, foi um grande e importante reconhecimento.
E queria finalizar este pronunciamento, fazendo uma rápida referência
também às posses dos companheiros que tomaram e assumiram a
presidência do Diretório Municipal do PT, em Pedreiras, onde nós
estivemos no sábado, onde tomou posse a companheira Ana Kátia, é
uma mulher que tem história de luta em defesa da classe trabalhadora,
em defesa da educação  naquele Município da assistência social e
também compromisso com a organização do PT, não só no Município
de Pedreiras, como em toda a região. É importante destacar que na
posse estiveram presentes companheiros militantes do Partido dos

Trabalhadores de Trizidela do Vale, São Luiz Gonzaga e também de
Porção de Pedras. Esses companheiros foram lá prestigiar a posse que
foi uma grande articulação do companheiro Rogério, que é uma das
grandes lideranças do município de Pedreiras e de toda região do Médio
Mearim. Para finalizar, eu não poderia deixar de falar da posse do
companheiro Josmael que agora assume a presidência do PT na cidade
de Bequimão. A posse aconteceu no domingo e contou também com a
presença de várias lideranças do município de Bequimão, teve a presença
do dirigente estadual que é secretário de Esporte e Lazer, o companheiro
Márcio Jardim, assim como também teve a presença dos vereadores e
vereadoras da cidade. Uma posse importante para que o PT de
Bequimão continue organizado e continue conquistando os espaços
importantes na política daquele município e se organizando para que a
gente possa se preparar para as eleições de 2018, tendo como referência
Bequimão para fazer um grande trabalho de articulação política em
toda a região da Baixada. Muito obrigado, Senhor Presidente, pela
tolerância do tempo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Último orador do Pequeno Expediente de hoje,
Deputado Roberto Costa. Deputado Roberto Costa por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, galeria, imprensa.
Senhor Presidente, eu venho destacar aqui hoje também a audiência
pública de que participamos ontem na cidade de Imperatriz junto à
frente que foi criada nesta Casa em defesa da bonificação da Universidade
Federal do Maranhão. Essa frente tem sido capitaneada pelo nosso
querido deputado Marco Aurélio e é uma das causas mais importantes
debatidas hoje na Assembleia Legislativa e no estado do Maranhão.
Deputado Marco Aurélio foi muito feliz quando trouxe essa discussão
que é de interesse de todo o Maranhão. Ontem, juntamente com o
deputado Antônio Pereira, deputado Sérgio Vieira, deputado
Wellington, nós fizemos uma audiência extremamente marcante na
cidade de Imperatriz, na Câmara Municipal, com a participação dos
vereadores da comunidade escolar, a presença maciça dos estudantes
que são os maiores interessados em relação à bonificação. A bonificação
pode ser a redenção, deputado Levi, para um problema crucial que nós
temos hoje no estado do Maranhão, que é a falta de médicos em nosso
estado. O estado tem o menor número de médicos por 1000 habitantes
e, apesar da criação do curso de Medicina na Universidade Estadual do
Maranhão, na cidade de Pinheiro, na cidade de Imperatriz, nós não
conseguimos ainda melhorar essa situação porque, se nós pegarmos,
deputado Edilázio, por exemplo, o Curso da UEMA na cidade de
Caxias, 95% dos estudantes são de outros Estados. E o que acontece?
Na conclusão do curso, quando eles terminam, 90% retornam aos seus
estados de origem, e o Maranhão que teve todo o investimento feito
pela Universidade termina não tendo ganho. Um dado importante que
nós temos agora, inclusive atual, na Universidade Federal do Maranhão,
no Curso de Medicina, Deputado Hemetério, de Imperatriz, dos 40
alunos desse semestre, 15 já pediram transferências para outros
Estados. E o que acontece? É que a Universidade Federal não pode
repor essas vagas. Nós perdemos as vagas, perdemos os recursos
investidos e não temos como ter, num futuro próximo, os médicos à
disposição da população do Maranhão. E essa bonificação vem
exatamente atender esta necessidade urgente que o Estado do Maranhão
tem. E o dado mais importante, oito universidade federais do Brasil já
tem bonificação. No Estado do Pará, quando foi implantada, e ontem
foi dito pelo Deputado Antônio Pereira, depois da bonificação, 95%
dos estudantes de todos os cursos na Universidade Federal do Pará
são paraenses, porque a bonificação deu a possibilidade dos estudantes
do Estado terem acesso à universidade, inclusive contra alunos de
outros estados. Por que, Deputado Hemetério? Quando o aluno tem a
sua nota do ENEM, o que a bonificação faz? Ela acrescenta para os
alunos que estão naquela região da universidade de 10 a 20% na sua
pontuação. E isso dá, digamos assim, uma vantagem para aquele aluno
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ter direito a esta vaga na Universidade. Assim é o caso de Bacabal, por
exemplo. Nós temos a Universidade Federal implantada na Cidade de
Bacabal e temos muitos alunos também de outros Estados. Mas o que
nós precisamos? É exatamente de uma política de afirmação para que a
gente possa ter esse investimento da Universidade voltado para os
maranhenses. Porque sabemos que se o maranhense entra em um curso
da Universidade Federal, ele com certeza continuará depois de formado
trabalhando e devolvendo aquilo que recebeu da Universidade, do
dinheiro público para os maranhenses. Então, inclusive, já com o
Deputado Bira do Pindaré, que também faz parte dessa Frente, nós já
conversamos com o Deputado Marco Aurélio de ampliarmos também
esta luta da bonificação, para Universidade Estadual do Maranhão.
Porque só assim nós teremos um ganho prático em relação aos benefícios
que a Universidade pode oferecer para o Estado. Então é uma luta hoje
que está sendo travada e que foi capitaneada pelo Deputado Marco
Aurélio, mas é uma luta de todos os deputados desta Casa, porque o
maior beneficiado com esta regulamentação é o povo do Maranhão. E
o que nós sentimos, inclusive, ontem nessa audiência, é o sentimento
de envolvimento da Universidade Federal do Maranhão, da classe
política do Maranhão, da Assembleia, da Câmara Federal, porque teve
o Deputado Deoclides, também participando. Nós temos, inclusive,
um projeto do Deputado Victor Mendes, lá em Brasília, que vem
tratando em relação à bonificação em todas as esferas. Então é uma luta
do conjunto da classe política. Porque, como eu disse, o maior
beneficiado com isso será o povo do Maranhão. A regionalização das
vagas das Universidades, garantindo o direito ao estudante maranhense
será uma vitória para todos os maranhenses. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Os oradores Deputado Wellington do Curso,
Júnior Verde, Sérgio Vieira, Sérgio Frota e Bira do Pindaré ficam
transferidos para o Pequeno Expediente de amanhã.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –Medida Provisória nº 232, de autoria do Poder
Executivo (lê). Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Medida Provisória nº 233,
de autoria do Poder Executivo (lê). Em discussão.  Deputado Adriano,
V. Ex.ª está inscrito por dez minutos com direito a apartes. Registro a
presença no plenário dos vereadores do município de Monção, Júnior
do Sindicato, Daerlio, Lindonele, Luís Alfredo, Moizaniel e Carlos
Henrique, por solicitação do Deputado Júnior Verde. Sejam bem-vindos
à Assembleia Legislativa, vereadores. Com a palavra o Deputado
Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) - Senhor presidente, senhoras e senhores deputados,
telespectadores da TV Assembleia, galeria, internautas, servidores desta
Casa, imprensa, maranhenses. Utilizo agora esta tribuna para tratar da
Medida Provisória nº 233/2017, de autoria do Poder Executivo, que
institui o Programa Maranhão Juros Zero. Primeiro lugar, eu lamento
mais uma vez que o Governador Flávio Dino se utilize de medidas
criadas ainda na época da ditadura militar, que são as medidas
provisórias, decretos lei, próprios de ditadores. E mais uma vez ele se
utiliza desse mecanismo nesta Casa. Hoje nós estamos votando dois
mecanismos da época da ditadura militar, que foi tema de um discurso
meu nesta tribuna quando da discussão dos salários dos professores. E
eu naquela ocasião cheguei por pedido dos professores a rasgar um
livro de autoria do Governador Flávio Dino da época em que ele era
deputado federal, que criticava as medidas provisórias do Governo
Federal. E hoje é o governador que editou mais medidas provisórias em
toda a história do Maranhão. Mas eu quero também entrar um pouco
no mérito dessa medida provisória. A medida provisória que se chama
Maranhão Juros Zero, em primeiro lugar, é uma clara tentativa do

governador Flávio Dino de suprir o aumento de impostos que ele
impõe a toda população, que ele impõe principalmente aos pequenos
e microempreendedores do estado do Maranhão. É uma forma de suprir?
É uma forma de suprir esse aumento, o aumento de impostos, o que é
um verdadeiro absurdo. O governador Flávio Dino tenta, via essa medida
provisória, passar a mão na cabeça dos comerciantes, dos micro e
pequenos empresários, aqueles que estão sofrendo mais com a falta de
sensibilidade de um governo comunista, de um governo centralizador
que tira da iniciativa privada para migrar recursos para a ineficiente
máquina pública. O resultado está aí na televisão, o resultado esta aí
nos noticiários policiais de corrupção em que membros do seu governo,
em que empresas terceirizadas sacam dinheiro na boca do caixa. Esse é
o recurso que deveria estar sendo empreendido na economia do
Maranhão, girando na economia do Maranhão, mas não, o governador
Flávio Dino prefere pensar em seu projeto político, o governador
Flávio Dino prefere tirar da economia pensando em sua reeleição. Essa
medida provisória deveria ter tramitado normalmente nesta Casa,
deveria ter ido às comissões temáticas, deveria ter sido discutida na
Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, a qual nós lançamos
semana passada. Esse é um projeto que é a cópia de um projeto de
Santa Catarina. Nós deveríamos ter ido a Santa Catarina ou alguns
parlamentares de Santa Catarina terem vindo até aqui para que a gente
pudesse aprimorar esse projeto. Todo o projeto precisa de melhorias
para que a gente possa entender o que deu certo, ampliar, mas também
ver o que deu errado e corrigir. Por exemplo, uma grande discussão que
está ocorrendo no âmbito da Frente Parlamentar da Micro e Pequena
Empresa, esse projeto é um projeto que não tem, por exemplo, carência,
o pequeno empresário toma um empréstimo e no mês seguinte já tem
que começar a pagar o empréstimo, não tem carência. Esse juro zero, é
juro zero mesmo ou tem taxa? Então, tudo isso nós tínhamos que
discutir mais, nós tínhamos que nos aprofundar. Será que  esse é mais
um projeto eleitoreiro do governador Flávio Dino, não adianta. O
governador tem que entender que ele foi eleito para passar 4 anos para
trabalhar pela população, não adianta fazer projeto eleitoreiro porque
isso não vai mudar as pesquisas eleitorais que estão aí, não vai mudar
o fato de que ele está em terceiro lugar na corrida eleitoral para o
Governo do Estado, não vai mudar o fato de que  a rejeição dele está
batendo recordes históricos, não adianta o governador pagar instituto
para colocar números errados, e números  falsos aí, porque os números
reais e que nós todos sabemos é que o governo que há dois anos tinha,
segundo o Instituto Data M, 73% de aprovação, hoje tem menos do
que 50% de aprovação. Todo mundo já sabe que hoje o governador
Flávio Dino, se as eleições fossem hoje, ele perderia para governadora
Roseana Sarney. Isso é fato, isso não é só a reclamação dos pequenos
e micro empresários e de todos os comerciantes que compõem 98% do
comércio do Maranhão, isso é uma realidade entre todos. Então,
senhoras e senhores, o que eu venho aclamar é que, primeiro: medidas
provisórias, Governador Flávio Dino, eu já rasguei o seu livro, não
tenho outro exemplar e nem quero comprar, porque não serve para
nada. Aquele autor que escreve e que não acredita naquilo que escreve
e que faz o contrário daquilo que diz, não me interessa. Segundo, esse
projeto deveria ter sido discutido. Por que medida provisória? Por que
não um projeto normal, com tramitação normal? Por que não uma
discussão normal? Será por que V. Exª, Governador, está correndo pra
fazer alguma coisa, para tentar correr atrás de um prejuízo que foi o
aumento dos impostos? É impossível. Pode botar juros zero, juro
negativo, não interessa. E mais, pela Frente Parlamentar, como deputado,
como cidadão, vamos mobilizar toda a classe empresarial, os pequenos,
os microempresários para ficar de olho nesse projeto, para que não
seja mais um projeto eleitoreiro. Vamos acompanhar a quantidade de
tomadores de empréstimo, vamos acompanhar a curva de inadimplência,
vamos acompanhar se ele é juros zero mesmo, se tem taxa que cobre
juros, vamos acompanhar todos esses projetos. Vou ao Banco do Brasil,
vou à Caixa Econômica para que a gente acompanhar, de perto, esse
projeto, porque é um projeto também que tem a parceria de bancos
oficiais. Então, nós queremos saber exatamente como esse projeto vai
funcionar, porque chega de projetos eleitoreiros. O Maranhão não é
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bobo, o Maranhão está vendo e estão aí as pesquisas para todo mundo
ver, para todo mundo sentir que o governo comunista, infelizmente,
porque eu gostaria muito que desse certo, mas infelizmente o governo
comunista está deixando a desejar. E as vozes do povo estão aí na rua
acusando esse grande golpe que foi o Governo Flávio Dino. Muito
obrigado, Senhor Presidente. E eu quero deixar aqui que, apesar dessas
críticas às medidas de provisórias, eu vou votar a favor desse projeto,
dessa medida provisória, porém vou ficar de olho para saber realmente
se o que está no papel vai ser a realidade. E agora, sim, o Governador
vai ter um fiscalizador de perto de projetos como esse daqui. Agora,
sim, porque nós temos em nossa rede mais de três mil micro e pequenos
empresários com contato direto, em rede direta, para que a gente possa
saber o que está acontecendo e se esse projeto é realmente um projeto
sério ou se é mais um projeto eleitoreiro que certamente estamos todos
cansados. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Em votação. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Projeto de Lei
nº 100, de autoria do Poder Executivo, que institui o programa estadual
Mais Alfabetização e dá outras providências. Em discussão. Em votação.
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a
segundo turno. Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo, que cria
o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Estado do Maranhão e
dá outras providencias. Em discussão. Em votação. Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto vai a segundo
turno. Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo que cria sistema
estadual de bibliotecas públicas no Estado do Maranhão e dá outras
providências. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Moção n.º
005, de autoria do Deputado Raimundo Cutrim (lê). Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento 438, de autoria da Deputada Nina Melo (lê).
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimento 448/2017, de autoria da Deputada
Andréa Murad. Embora ela não esteja na sessão, como já é a terceira
sessão vamos apreciar. Requer, nos termos regimentais do artigo 28 do
Código de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa do
Maranhão, que seja submetido à apreciação do plenário o parecer 001/
2017, oriundo da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar contrário à
representação n.º 001 de sua autoria, por discordar dos termos do
parecer e da decisão da referida comissão.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (questão
de ordem) - Senhor Presidente, gostaria que V. Ex.ª esclarecesse para
os deputados que levantando mantêm o parecer da comissão de ética
só para que a gente deixasse claro o sistema de votação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO EM EXERCÍCIO
OTHELINO NETO - Senhores deputados, senhoras deputadas, só
para esclarecer, os deputados que forem favoráveis ao Requerimento
da Deputada Andréa, que é contra o parecer que foi dado pela Comissão
de Ética, devem permanecer sentados. E os que forem contrários ao
requerimento devem levantar. Eu vou iniciar a votação. Os deputados
que aprovam o requerimento permaneçam sentados. Os que forem
contrários fiquem de pé.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (questão de
ordem) – Senhor Presidente, eu vou me abster, até porque eu acho que
isso é uma situação, é uma questão muito séria, extremamente séria, e
eu não tive acesso a nada, a nenhuma informação. E eu não vou votar
contra um colega desta Casa, mas também não vou votar contra a
colega Andréa, então eu vou me abster, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – O requerimento foi negado, foi desaprovado,
foi rejeitado com os votos dos presentes, à exceção do Deputado

Adriano, que se absteve. Requerimento nº 453/2017, de autoria do
Deputado Adriano Sarney. Requer que seja registrado nos anais desta
Casa e encaminhado votos de congratulações à população do município
de Bequimão pela passagem do seu 82º aniversário, que ocorreu no dia
19/06/2017. Em Discussão. Em Votação. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 454/2017,
também de autoria do Deputado Adriano Sarney, aliás, nós temos
cinco requerimentos do Deputado Adriano que são relativos a votos de
congratulações aos municípios de Tufilândia, Santana do Maranhão,
que o Deputado Glaubert pede permissão ao autor para subscrever. V.
Ex.ª permite, Deputado Adriano? Deputado Cabo Campos e Deputado
Glalbert Cutrim. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovados. Requerimentos nº 455, 456, 457
e 458, todos de autoria do Deputado Adriano Sarney. O Requerimento
nº 461/2017 a autora, Deputada Francisca, pediu que fosse retirado de
pauta. Requerimento nº 462/2017, de autoria do Deputado Marco
Aurélio. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 468/2017, de
autoria do Deputado Rigo Teles. O Deputado está ausente.
Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento nº 449/2017, de
autoria do Deputado Alexandre Almeida. Está ausente, mas se trata de
justificativa de falta, vamos apreciar. (lê). Deferido. Requerimento nº
451/2017, de autoria do Deputado Sérgio Frota (lê). Deferido.
Requerimento nº 452/2017, de autoria da Deputada Andréa Murad.
Ela está ausente, mas trata-se de justificativa de faltas (lê). Deferido.
Requerimento de autoria do Deputado Bira do Pindaré (lê). Deferido.
Requerimento nº 460/2017, de autoria do Stênio Rezende (lê). Deferido.
Requerimento nº 463/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide.
O Deputado Braide está ausente, mas como se trata de Requerimento
de pesar, nós vamos apreciar (lê). Deferimento. Requerimento nº 464/
2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Deferido.
Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de quarta-feira, 22 de
junho de 2017. Requerimento nº 470/2017, de autoria do Deputado
Eduardo Braide.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos
ou Blocos.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (questão
de ordem) – Senhor Presidente, eu queria fazer uma sugestão para V.
Ex.ª. Antes que a gente começasse o tempo dos Blocos, até mesmo o
Grande Expediente, que a gente pudesse suspender por cinco minutos
a sessão para cumprimentar o Deputado Adriano Sarney, que fez
aniversário ontem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Suspendo a sessão para que possamos
parabenizar o Deputado Adriano Sarney.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –Reaberta a sessão. Antes de chamar o Bloco
Parlamentar Independente, temos pedidos de alguns deputados para
irem pela Liderança. Deputado Sérgio Vieira por cinco minutos pela
liderança do PEN. São cinco minutos sem apartes. O PEN tem direito
a cinco minutos por semana.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Presidente,
deputada Nina Melo também. Liderança da oposição.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA (sem revisão do
orador) – Bom dia, Senhor Presidente, colegas deputados e deputadas,
imprensa, galeria, ouvintes da Rádio Assembleia, telespectadores da
TV Assembleia e toda população do Maranhão. É com muito prazer,
deputado Rogério Cafeteira, que uso esta tribuna hoje para anunciar
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mais uma grande parceria do governador Flávio com o prefeito de
Açailândia, Juscelino Oliveira. Desta forma, cada vez mais a cidade vai
se desenvolvendo com ações em parcerias dos dois governos.  Há
poucos dias, eu vim aqui e anunciei mais uma ação do Programa Mais
Asfalto, na cidade de Açailândia, que são seis quilômetros de asfalto,
doze ruas do centro da cidade tendo sua pavimentação asfáltica
revitalizada. E logo, logo nós estaremos, o governo do Estado estará
fazendo uma licitação, lançando o Edital para mais vinte quilômetros
de asfalto do Programa Mais Asfalto em ruas que nunca foram asfaltadas
na cidade de Açailândia. Mas, desde ontem, terça-feira, dia 20 de junho,
o governo do Estado se mostrou mais uma vez presente na cidade de
Açailândia, deputado Wellington, desta vez por meio da Caravana para
o Desenvolvimento Empresarial que começou ontem. Ontem pela
manhã, tive a oportunidade de receber alguns secretários de Estado,
como o Simplício e como o Marcelo do Meio Ambiente, e, logo em
seguida, me desloquei até a cidade de Imperatriz para participar da
Audiência Pública da Frente Parlamentar em Defesa do Sistema de
Bonificação nas Notas do Enem, onde lá se encontrava o deputado
Wellington. A Audiência muito bem conduzida e quero parabenizar
aqui a condução da Audiência e coordenador dessa Frente, o deputado
Marco Aurélio, estavam presentes o deputado Roberto Costa, o
deputado federal Deoclides Macedo, que é irmão ali da nossa colega
deputada Valéria Macedo e onde nós pudemos lutar por aquela causa
e fazer alguns encaminhamentos positivos para que  essa  Bonificação
seja  aprovada ainda neste  ano de  2017,  mas  voltando aqui para  o
município  de  Açailândia e  a  parceria  do governador  Flávio Dino com
o prefeito municipal, Juscelino Oliveira, a Caravana Empresarial onde
os empresários do município tiveram acesso a inúmeros serviços,
puderam também receber e trocar conhecimentos da realidade
empresarial do país e, por conseguinte, da cidade onde desenvolvem
suas atividades. É dessa forma que eu acredito, Senhor Presidente, que
vamos passar por esse momento de tanta turbulência, a parceria dos
municípios com o Governo do Estado e isso o Governo do Estado, por
meio do Governador Flávio Dino, tem feito muito bem, exemplo disso
é a cidade de Açailândia onde o governo está sempre presente, onde o
governo sempre está atendendo as reivindicações tanto do Deputado
Sérgio Vieira como do Prefeito Juscelino Oliveira para que juntos nós
possamos dar uma resposta positiva para a sociedade açailandense,
para a população de Açailândia. E é por isso que eu acho que precisamos
continuar lutando juntos e irmanados, governo e municípios, é assim
que eu venho tratando desses assuntos, é assim que nós temos que
estar juntos para que nós possamos dar essa resposta positiva para a
população e por meio dessa caravana, nós tivemos a oportunidade de
termos vários Secretários de Estado na cidade de Açailândia, isso foi
um compromisso que nós fizemos assim que assumimos aqui esse
período que estamos na Assembleia Legislativa e eu posso destacar
que foram oferecidos serviços da JUCEMA, que é a Junta Comercial
do Estado do Maranhão no que diz respeito à abertura, alteração, baixa
de empresa, inscrição, emissão de guia de pagamento, CNJP, certificado
de condição, emissão de DARE, de DAF, orientação para o registro
mercantil, todos esses foram serviços propostos, foram serviços
oferecidos ao empresariado de Açailândia. A SEMA, a Secretaria do
Meio Ambiente do Estado, esteve presente lá esclarecendo todas as
dúvidas que os empresários que necessitam da licença estadual do
Meio Ambiente que estavam lá com muitas dúvidas, mas o Secretário
foi feliz em explicar. A SEFAZ - Secretaria de Fazenda esteve presente
lá dando orientações tributárias ao contribuinte, formalização de
microempreendedorismo, todos os serviços da SEFAZ itinerante.
Estavam lá presentes na cidade de Açailândia ontem, o IMEC esteve lá
e informações de metragem e de serviços, renegociações de multas e de
dívidas ao IMEC. A SEINC  esteve lá, informações sobre os programas
Maranhão Mais Produtivo, compras governamentais, Maranhão Mais
Empresas e seus subprogramas. E SECTE esteve lá, com oficinais de
estudos sobre gestão empresarial com foco em micro e pequenas
empresas. Então, isso foram exemplos de alguns serviços que foram
prestados na cidade de Açailândia e, ontem, já quando eu me desloquei
para cá o prefeito Juscelino recebeu todos esses secretários que estavam

lá presentes, a caravana do Governo do Estado e fizeram uma cerimônia
de abertura, às 18h, em uma casa de eventos da cidade, onde pode
demonstrar todo o setor empresarial de Açailândia, esses programas e
a preocupação que o Governador Flávio Dino e o prefeito Juscelino
Oliveira têm com aquela cidade e têm com o Maranhão. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Pela liderança do Bloco Unidos pelo Maranhão,
deputada Ana do Gás, por cinco minutos, sem apartes. A deputada
Nina solicitou, mas já havia essas duas solicitações antes, deputado
Sousa, após o deputado Sérgio Frota,  deputada Nina, V. Exª será
chamado à Tribuna.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS (sem revisão da
oradora) - Bom dia a todos, senhor presidente, colegas deputados, TV
Assembleia, galeria, imprensa, eu estou aqui para registrar que, na
última segunda-feira, acompanhei o governador Flávio Dino em uma
agenda pelo interior do Estado do Maranhão, em especial no município
de Tufilândia, onde o município aniversariou, na segunda-feira, no dia
19, fazendo 23 anos, e lá nós estivemos ao lado do prefeito junto com
o govenador, o colega deputado Stenio Rezende, prefeitos da região,
entregando a unidade do Centro de Reforma e Assistência Social, o
CRAS, uma ambulância para o município 638 uniformes escolares,
assinamos também, fui testemunha da assinatura da ordem de serviço
de um milhão de asfalto para o município de Tufilândia, para a
recuperação de vias, de ruas, a entrega de móveis, o anúncio da reforma
completa da escola Dom Pedro II. Gostaria de parabenizar o nosso
governador que levou esse presente àquele município, ao povo de
Tufilândia e logo depois, deputado Marco Aurélio, seguimos para
Pedreiras, para inauguração do centro de Ensino Olindina Nunes Freire,
no bairro do Engenho, onde fomos muito bem recebidos pelos alunos
que esperavam essa reforma, deputado Wellington, há mais de 20 anos
uma escola que atende, deputada Nina, mais de 1000 mil jovens e
puderam receber o nosso governador Flávio Dino do secretario adjunto
Danilo que esteve lá em Pedreiras ao lado deputado Fábio Macedo, do
deputado Vinicius Louro, de prefeitos da região, pudemos entregar a
reforma, a escola totalmente recuperada. Lá ele anunciou a construção,
a pedido daqueles jovens, daqueles alunos, da quadra que ainda este
ano será feita. Na oportunidade também entregamos quase 4000
uniformes escolares, anunciamos também a construção da quadra, como
acabei de citar, e um investimento de mais de quatro milhões, presidente,
para o abastecimento de água na cidade de Pedreiras que sofre bastante.
Também mais uma etapa do Programa Mais Asfalto. Quero parabenizar
o prefeito Antônio de França que nos recebeu com muito carinho,
fomos muito bem recepcionados pela região do médio Mearim. Em
nome do prefeito, eu quero agradecer e parabenizar o governador porque
nós estamos avançando sim com mais de 500 escolas construídas e
reformadas no estado do Maranhão. Mas não parou por aí, colegas
deputados, seguimos para o município de Peritoró onde foi entregue,
deputado Wellington, no povoado Santa Maria, uma Escola Digna. Lá
existia uma escola de taipa, deputada Francisca Primo, e aquela
comunidade antes nunca tinha visto um Governador no povoado, um
governador do Estado do Maranhão fazendo a entrega daquele bem tão
precioso que vai mudar a realidade, pois nós vamos obter esses
resultados, infelizmente não no próximo ano, mas, daqui a 10 anos,
daqui a 15 anos, nós teremos o resultado desse investimento do Estado
do Maranhão na educação para o nosso povo. Continuando, entregamos
mais outra escola no Povoado Bacuri, uma Escola Digna onde existia lá
no Povoado Bacuri, no Município de Peritoró, o Deputado Fábio
Braga estava lá presente, junto com o Governador Flávio Dino, mais
uma escola no Povoado Bacuri. Então foram três escolas em um dia só,
Professor Marco Aurélio. Então nós estamos avançando, quero
parabenizar a coragem do Secretário Felipe Camarão que tem feito
esse grande trabalho na educação, apesar de saber que ainda precisamos
avançar mais, ainda precisamos construir mais e melhorar mais ainda a
educação e poder atender todos os municípios do Estado do Maranhão.
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Essas escolas, frisando aqui, as duas, Deputado Bira, eram de taipa,
eram de taipa e de barro e eu pude presenciar a entrega e a felicidade
daquela comunidade, daquele povo naqueles dois povoados. Então,
esse Governo tem mostrado esse grande diferencial, em especial na
educação, na infraestrutura e precisamos continuar seguindo em frente
para melhorar as outras áreas. Quero agradecer esse dia grandioso, na
última segunda feira, que pude presenciar, pude vivenciar aquilo e a
felicidade do povo do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Pela Liderança do Bloco Parlamentar
Democrático, Deputado Sérgio Frota, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, deputados, deputadas, imprensa, galeria.
Senhor Presidente, venho hoje a essa tribuna para falar de um assunto
que já foi objeto de discurso nessa tribuna do Deputado Rigo Teles e
de manifestação na rede social por V.Exa., que é a discussão de onde
será o local da final do campeonato maranhense. Inicialmente eu gostaria
de dizer, Deputado Marco Aurélio, que reconheço que a grande sensação
do campeonato maranhense foi o Cordino, campeão do 1º turno com
todos os méritos. Inclusive enfrentando o Cavalo de Aço lá em
Imperatriz. E conseguiram uma vitória lá, decidindo o 2º Turno com o
Sampaio Corrêa e valorizando sobre maneira esse campeonato
maranhense. Eu sou um defensor inconteste da interiorização do futebol
maranhense. Por quê? Porque, Deputado Stênio Resende, isso significa
a possibilidade de inclusão social para todas essas crianças pobres que
sonham ser jogador de futebol nos mais diversos municípios do nosso
estado, baixada, sertão, sul. Eu estou na presidência do Sampaio há
dez anos e dois meses, são 122 meses.  E já jogamos nesse período em
Viana,  que tinha um time forte, em São Bento, Baixada , já jogamos em
Balsas, que tinha um time na 1ª Divisão, em Chapadinha, na época do
Deputado Magno Bacelar, Imperatriz. Imperatriz já tem um time,
sempre teve time fortes. JV campeão, Imperatriz, sempre chega nas
finais. Santa Inês, Bacabal, o Correão já foi um estádio de nível porte
médio. E eu sei, Deputado Wellington do Curso, que o futebol
movimenta a economia informal. Mas acho que a federação maranhense,
acho não, tenho certeza, está correta em indicar outro estádio. E quero
dizer que isso em nenhum momento quer dizer que o Sampaio vai ser
campeão. O Cordino teve a competência de ir derrotar o Cavalo de Aço
que tinha uma grande equipe. Fez um grande campeonato lá dentro dos
seus domínios, depois de estar perdendo por 1x0. Então vem a imprensa
dizer que há um favorecimento da federação. Nós temos determinados
estatutos e regras que ditam o futebol, por exemplo, o estatuto do
torcedor. E eu queria aqui abrir um parêntese para dizer que o grande
cliente desse negócio chamado futebol - porque o futebol é um negócio
- é o torcedor, Deputado Wellington. Ele tem que ser respeitado. V.
Exa. e V. Exa. também, Deputado Marco Aurélio, eu já vi V. Exa. aqui
em São Luís e V. Exa. lá em Imperatriz não só na decisão de campeonato,
porque aí todo mundo vai, mas já vi V. Exa. lá. E sei da importância que
a gente tem que se preocupar com a segurança do torcedor. Vai ter uma
audiência no TJD e eu quero dizer que eu não vou recorrer, não. Eu
jogo em Barra do Corda. Quando eu falo “eu”, o Sampaio. O Sampaio
joga em Barra do Corda ou joga em Imperatriz. Mas eu quero que seja
garantida segurança ao torcedor não só do Sampaio, mas também do
Cordino. Eu fui ao jogo de 1x1 lá no primeiro jogo da decisão do
segundo turno e começaram a me apupar e eu fui conversar com os
torcedores. Eram 20, 50. Depois de 10 minutos, eu estava sendo
aplaudido, Deputado Wellington, sabe por quê? Porque eu fiz ver a
eles que o que o Cordino conseguiu é para se registrar nos anais do
futebol maranhense. O Cordino tem ano que vem, por merecimento,
vaga na Copa do Nordeste e ou Copa do Brasil. Depois do jogo, eu tive
a oportunidade de conversar com o prefeito Eric Costa e com o
presidente do Cordino e os fiz ver que eles precisavam investir no
estádio onde você só tem dois vasos sanitários num banheiro para 35
pessoas. Há, mas não aprovaram o estádio. Se levar ao pé da letra, só
o Castelão tem condições. Eu estou saindo daqui, estou indo com o

secretário municipal de Esporte ao Nhozinho Santos porque o jogo do
Sampaio está marcado para acontecer no Nhozinho Santos e a
informação que me deram, eu vou verificar in loco, é que o gramado não
tem condições para o jogo. Nós jogamos no domingo em Fortaleza e sei
o que funciona num estádio pequeno como o Presidente Vargas. Então
eu queria dizer aqui que nós devemos nos preocupar. O TJD está com
a responsabilidade, o que significa responder pelo que por ventura
acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer, mas você fazer,
construir uma arquibancada móvel que não tem o atestado técnico do
CREA é no mínimo temeroso. Quero dizer que eu vou ao futebol desde
os seis anos de idade, já vi o deputado Othelino várias vezes aqui, mas
nunca vi o deputado Rigo Teles no estádio. E falo na presença dele
aqui. Eu acho, independente de coloração partidária, que o deputado
Rigo Teles deve destinar 500 mil, 600 mil da emenda que ele está
recebendo para o estádio de Barra do Corda. Não interessa se ele é
ideologicamente contra o prefeito atual. Eu conversei com Eric, o
prefeito está fazendo um grande trabalho, mas o estádio hoje de Barra
do Corda não vai abrigar nenhum jogo da Copa do Nordeste, não vai
abrigar nenhum jogo da Copa do Brasil. Então eram essas minhas
considerações. Quero dizer que não vou recorrer, mas eu estou atuando
em consonância com o Estatuto do Torcedor, com o Regulamento
Geral das Competições e com o PROFUT, que vem a ser a Lei de
Responsabilidade Fiscal no futebol. O Estádio de Barra do Corda,
hoje, não tem condições de abrigar uma final de campeonato maranhense.
Em 2009, Deputado Sousa Neto, eu estive na decisão lá, já como
presidente do Sampaio, no JV Lideral e eu levei uma garrafada. Levei
uma garrafada sendo presidente do Sampaio. Eu vou lá para cima com
segurança e o torcedor que fica lá embaixo? Então eram essas as minhas
palavras. Quero desejar boa sorte ao TJD e dizer mais uma vez que ele
vai ser responsável pela segurança do torcedor do Sampaio, de Barra
do Corda, do Cordino e de todos aqueles que forem no jogo numa final
lá.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputada Nina Melo, pela liderança do Bloco
de Oposição.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO –
Presidente, Deputada Valéria, uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputada Valéria.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (questão
de ordem) – Eu estou inscrita. Ainda há tempo para eu me inscrever no
tempo do nosso bloco, que é o ultimo?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputada Valéria aqui, por orientação da líder
Francisca Primo, já estão preenchidos todos os 32 minutos, mas o
Bloco Parlamentar Unidos Pelo Maranhão é o ultimo bloco. Logo em
seguida, V. Ex.ª pode utilizar o Expediente Final.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Ok. Então
me inscrevo no Expediente Final, Presidente, obrigada.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO (sem revisão da
oradora) – Bom dia a todos. Senhoras e senhores que nos assistem,
Deputada Valéria, deputados, galeria, imprensa, servidores da Casa.
Eu estou aqui hoje, Deputado Wellington, para defender a educação do
meu Estado. Eu fiz um requerimento nessa manhã solicitando
informações ao Secretário de Educação, Senhor Felipe Camarão, sobre
o corte de quase nove milhões do orçamento da UEMA, essa Instituição
tão importante e respeitada no nosso Estado.  É um absurdo! Não se
pode falar em educação, em dignidade com um corte tão significativo
quanto esse na educação, principalmente quando se trata em nível
superior. Como teremos uma sociedade mais digna e mais justa se não
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temos investimentos na UEMA, que é a nossa Instituição e é a
Instituição que representa o nosso Estado? É inadmissível! Eu fiz esse
Requerimento pedindo informações quanto à motivação desse corte.
Além disso,  eu fiz  uma  Indicação ao Secretário para que  o mesmo
reveja e  reformule  esse  corte,  para  não ser  uma  coisa  tão grotesca
e  tão  ruim para  a juventude  do nosso Estado. Ainda falando sobre
educação, Senhor Presidente, eu estive, a convite de dois vereadores
amigos, na cidade de Pastos Bons, Vereador Jackson e Vereador Ivaldo,
para conhecer a estrutura caótica da Escola Digna do município de
Pastos Bons, onde o Centro Estadual de Ensino Professor Ribamar
Torres necessita urgentemente de uma reforma. E eu há um mês fiz
esse Requerimento pela segunda vez e ainda não obtivemos uma
resposta. A escola está caindo aos pedaços, não tem condições de
abrigar mais de quinhentos estudantes num ambiente como aquele.
Tem goteira, as janelas estão quebrados, os muros estão destruídos e a
escola não tem condições de  funcionamento. Uma parte da escola já
foi interditada pela Defesa Civil e é imperativo que o governo do
Estado tome uma atitude para reformar essa escola o quanto antes. A
juventude de Pastos Bons, Senhor Presidente, há 15 dias, tratando já
de outra escola que é a Unidade de Ensino Dr. José Neiva, no povoado
Santa Fé, teve que paralisar as aulas para fazer uma reivindicação. Os
estudantes saíram das salas de aula para reivindicar que haja contratação
de professores. Ora, deputado Wellington, nós estamos no mês de
junho e só tinham três professores contratados naquela escola. Graças
a Deus, graças a essa reivindicação, graças à atitude desses jovens,
foram contratados professores que assumiram essa semana, mas eu
gostaria de saber do secretário de Educação o que foi feito, o que vai ser
feito para ressarcir essas aulas que esses estudantes deixaram de ter
porque metade do período letivo já foi embora e essas aulas são
importantíssimas e precisam ser repostas. Então fica aqui a minha
crítica, fica aqui a minha indignação quanto à Secretaria de Educação.
Eu repito que não dá para falar em escola digna, não dá para falar em
dignidade na educação com um corte de quase nove milhões na UEMA
e escolas caindo aos pedaços no Maranhão, embora a gente veja
propaganda a cada dia aumentando, a cada dia falando em escola digna,
mas eu não vejo resultado na educação do Maranhão. Pela atenção,
obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Bloco Parlamentar Independente. Deputado
Wellington? Deputado Wellington do Curso por oito minutos, com
apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha e
difunde as nossas ações no parlamento estadual, internautas,
telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, o nosso
mais cordial bom dia e que Deus seja louvado. Senhor Presidente, na
última segunda-feira, dia 19, extrapolou o prazo dado pela Secretaria
de Educação do Estado para a conclusão das obras e entrega das obras
da Escola Antônio Carlos Beckman, em Açailândia. Estivemos em uma
audiência pública em Açailândia, no último dia 19, e as nossas palavras
ficaram empenhadas que a escola seria entregue com 30 dias, deputado
Sérgio Vieira, mas a escola não foi entregue. Recebi muitas reclamações
na segunda, na terça e hoje pelo descumprimento do prazo por parte
do governo do Estado e por parte da Secretaria de Educação do Estado.
A Escola Antônio Carlos Beckman não foi entregue na cidade de
Açailândia. Eu queria fazer o pedido, reforçar o pedido para que a
escola seja entregue o mais rápido possível. Tanto é que prometeram
entregar a escola em 30 dias, mas já passaram os 30 dias e a escola não
foi entregue. Senhor Presidente, ontem estivemos também na cidade de
Imperatriz, participando de uma audiência pública realizada pela Frente
Parlamentar em Defesa da Bonificação. Esteve presente o Deputado
Marco Aurélio, coordenador da frente parlamentar e que presidiu a
audiência pública. Estavam presentes também Deputado Roberto
Costa, Deputado Sérgio Vieira, Deputado Antônio Pereira e

representantes da Universidade Federal do Maranhão, o Secretário de
Educação do Estado, professores, alunos para debaterem sobre a
unificação. Então, mais uma vez, entramos na luta em defesa da
bonificação. Eu conheço essa realidade da luta dos estudantes,
principalmente, nos cursos de Medicina. Para entrar, ingressar no curso
de Medicina, só para se ter um exemplo Deputada Nina Melo, no
primeiro período do curso de Medicina em Imperatriz de 40 vagas
ofertadas, 15 vagas estão ociosas. Quinze vagas já tiveram suas
matriculas canceladas. Ou seja, alunos já foram transferidos para outros
estados e não vão concluir o curso de Medicina em Imperatriz.  Mas
não obstante a isso, se concluísse o curso de Medicina em Imperatriz,
não iam permanecer no Estado do Maranhão, nem na cidade Imperatriz.
Então há necessidade de rever esse procedimento. Já tramita no
Congresso Nacional o projeto que é de autoria de um deputado
maranhense, que é Deputado Victor Mendes, que é o Projeto de Lei nº
3.079, que coincidentemente tem como relator também um maranhense,
que é o Deputado Pedro Fernandes. Então temos a autoria de um
projeto de um maranhense e a relatoria também de um maranhense. E
o projeto acrescenta um artigo na Lei 12.711, que bonifica em 10% os
estudantes de sua região, de cada local. Por exemplo, um aluno do
Estado do Maranhão que vai fazer para Medicina e faz 700 pontos
terá bonificação de mais 10%, de 70 pontos, para que ele possa
concorrer à vaga de Medicina na Universidade Federal do Maranhão,
em São Luís, em Imperatriz e em Pinheiro. Nós estamos na luta da
bonificação. Além disso, como Secretário de Educação da UNALE,
que representa todas as Assembleias Legislativas do Brasil, estamos
agendando uma audiência com o autor do projeto e com o relator, bem
como com o Ministro da Educação para tratar deste tema importante
para todo o Brasil. Acreditamos que é um tema real e que é um tema
que será, com certeza, ainda colocado em prática no ano de 2017.
Senhor Presidente, protocolamos na Polícia Federal, no Ministério
Público Federal, CGU, TCU, Tribunal de Contas de Estado, uma
denúncia da possibilidade de desvio de verbas públicas do Ministério
do Esporte no Estado do Maranhão. Estou fazendo registro nesta
Casa que protocolamos em todos os órgãos de fiscalização e controle
para que possam averiguar o desvio de verbas do Ministério do Esporte,
verbas federais no Estado do Maranhão. E aqui eu faço referência à
reforma do Estádio Beira Rio, na Ilhinha e do Jairzão no Coroadinho,
inclusive com as placas do Governo Federal, dos recursos que foram
destinados e da possibilidade de desvio dos recursos tendo em vista
que as obras não foram entregues e as obras estão totalmente paralisadas
nesses dois estádios, nesses dois campos de futebol: no Beira Rio, no
São Francisco, e no Jaizão, no Coroadinho. Encaminhamos à Polícia
Federal, ao Ministério Público Federal, TCU, CGU para que averiguem,
para que possam investigar a possibilidade de desvio de recursos
públicos do Ministério do Esporte no Estado do Maranhão. E, por
último, Senhor Presidente, apresento um requerimento e a partir de
hoje começo a coletar as assinaturas. Requeremos a vossas excelências,
nos termos do artigo 58 da Constituição Federal e do artigo 32 da
Constituição do Estado do Maranhão, do Regimento Interno, a Criação
da Comissão Parlamentar de Inquérito, composta por sete deputados,
titulares e sete suplentes, pelo prazo de 120 dias, tendo por finalidade
investigar contratos e ou convênios firmados com a Secretaria de Estado
de Saúde, bem como supostos serviços que foram objetos de contratos
e ou convênios no período de 2008 a 2017, até a presente data.
Fundamentando-se nas possíveis irregularidades da aplicação dos
recursos públicos destinados à saúde pública. A saber, o desvio de
mais de um bilhão que deveria ser aplicado no sistema de saúde no
Estado do Maranhão. Conforme aponta relatório da operação Sermão
dos Peixes, que já está na sua 4ª edição, que é Operação Rêmora, da
Polícia Federal, e ampla divulgação nos meios de comunicação, em
especial, no quadro “Cadê o Dinheiro que Estava Aqui”, do Programa
do Fantástico, na Rede Globo, exibido no dia 11 de Junho de 2017, 21
de Junho de 2017. A partir de hoje, coloco a constituição da CPI à
disposição de todos que queiram assinar a CPI da Saúde no Estado do
Maranhão. Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente.
Obrigado pela atenção.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Bloco Parlamentar de Oposição, Partido Verde,
Bloco Parlamentar Democrático. Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão. Deputada Francisca Primo, por cinco minutos com apartes.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, senhores deputados, Deputada
Nina, senhoras e senhores, galeria, imprensa, todos que nos assistem
através da TV Assembleia. Eu venho aqui, nesta tribuna, nessa manhã,
convidar todos os deputados para participarem da 2ª Conferência
Estadual da Saúde das Mulheres do Maranhão. Esta conferência ocorrerá
em São Luís, no período de 06 a 07 de julho de 2017, no Centro
Pedagógico Paulo Freire e debaterá as diversas demandas oriundas do
seu processo de mobilização e preparação que conta com as conferências
municipais livres, macrorregionais e estaduais, que já estão acontecendo.
A Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Estado da Mulher, o
Conselho Estadual de Saúde e o Conselho Estadual da Mulher são
quem está coordenando e realizando todo o processo no nível Estadual
destas conferências. A 2ª Conferência Estadual da Saúde das Mulheres
é um processo de debate, consulta pública e mobilização, iniciado pelo
Conselho Nacional de Saúde. No Maranhão, a etapa estadual tem por
objetivo propor diretrizes para a política estadual de atenção integral
à saúde das mulheres e tem como tema Saúde das Mulheres Desafio
para Integridade com Equidade. Serão debatidos os seguintes eixos: o
papel do Estado no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e
seu reflexo na vida e na saúde das mulheres; o mundo do trabalho e
suas consequências na vida e na saúde das mulheres, deputada Nina, a
senhora que é médica e sabe o quanto é importante estar debatendo
essa questão da saúde das mulheres; a vulnerabilidade e a equidade na
vida e na saúde das mulheres; políticas públicas para as mulheres e a
participação social. O eixo principal da conferência será implementar
a política nacional de atenção integral à saúde das mulheres e as políticas
de equidade da população negra, debatendo racismo, desigualdades
étnicas e raciais, o racismo institucional; da população LGBT,
discriminação por orientação sexual, identidade de gênero; preconceitos,
estigma social; da população em situação de rua, reconhecimento dessas
pessoas como cidadãs de direito; da população do campo, da floresta
e das águas; redução do risco decorrente dos processos de trabalho e
das tecnologias agrícolas. A primeira conferência foi em 1986 e eles
estão cumprindo uma dívida com as mulheres nesses 31 anos que não
deliberamos nada sobre essa política. As delegadas selecionadas para
debaterem as suas propostas nas conferências regionais foram escolhidas
dentre as seguintes categorias: trabalhadoras, usuárias de movimentos
sociais, quilombolas e mulheres com deficiência, com o objetivo de
que, ao final do processo das conferências regionais, nós possamos ter
propostas que representem os anseios das mulheres maranhenses e de
toda a sua adversidade e definam as diretrizes para elaboração de política
nacional integral de saúde das mulheres. Nesse processo de apoio à
mobilização das participantes, foram realizadas até hoje seis
conferências em nosso estado. Finalizando o processo, a Conferência
Municipal de São Luís ocorrerá agora, dia 27 de julho deste ano,
totalizando o número de sete conferências macrorregionais ou
municipais que estão acontecendo neste período. Esta proposta será
apresentada por delegadas eleitas nas macrorregionais e discutida na
conferência estadual nos dias 06 e 07 de julho deste ano, em São Luís.
Findando o processo deliberativo em nível estadual, seguirá para a
Segunda Conferência Nacional da Saúde das Mulheres, que será nos
dias 03 a 06 de agosto de 2017 em Brasília/DF. Parabenizo a Secretaria
de Estado e Saúde e a Secretaria de Estado da Mulher, assim como os
conselhos estaduais por estarem realizando essas conferências que são
de grande importância para nós, mulheres, e para toda a população de
nosso estado. Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SÉRGIO VIEIRA – Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.
Deputado Bira por dez minutos.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria
e servidores, povo do Maranhão. Em primeiro lugar, Senhor Presidente,
quero dizer que hoje nós vamos ter uma audiência pública para tratar
dos limites territoriais dos municípios da Ilha de São Luís. Essa audiência
será às 14h30min, em Paço do Lumiar, na sede da Associação dos
Servidores desta Casa, da Assembleia Legislativa no Maiobão. Será a
única audiência pública para tratar dos três projetos, porque o tempo
urge e a gente resolveu unificar e colocar em um lugar centralizado, que
é Paço do Lumiar, atendendo de maneira equilibrada aos quatro
municípios. Então todos estão convidados para participar dessa
audiência. Em segundo lugar, eu quero me reportar ao requerimento do
deputado Wellington do Curso que apresenta uma proposição de criação
de uma CPI para investigar situações relacionadas à Secretaria de Saúde
do Estado do Maranhão, de 2008 para cá. Eu quero declarar desde já
que estou inteiramente à disposição, deputado Wellington, para
subscrever a referida CPI e que a investigação pode acontecer em
todos os níveis, embora eu tenha muitas dúvidas de que essa CPI tenha
a capacidade de produzir mais resultados do que a Polícia Federal tem
conseguido até agora e nós sabemos o quanto a Polícia Federal foi
reforçada no Brasil no seu aparelhamento, na sua estruturação e no seu
funcionamento para enfrentar essas questões que dizem respeito a
desvio de dinheiro público. Aliás, a Polícia Federal está na ponta de
lança e isso é reconhecido nacionalmente, então tenho minhas dúvidas
se uma CPI nesta Casa vai conseguir produzir mais resultados do que
é capaz de produzir a Polícia Federal que já está no caso. Em primeiro
lugar isso. Em segundo lugar, nós já tentamos uma CPI que não deu em
nada. Eu nem estava na Casa, eu estava licenciado exercendo o cargo de
secretário de Ciência e Tecnologia, mas tomei conhecimento de que
naquela ocasião 29 deputados subscreveram a CPI da Saúde que
simplesmente não resultou em nada, absolutamente nada. Então eu
tenho minhas dúvidas se esta CPI vai conseguir produzir algum
resultado, se essa CPI ajudaria ou não os trabalhos da Polícia Federal
que já está no caso. Agora o que nos interessa é que seja apurado, é que
seja investigado, que a gente chegue aos responsáveis pelo desvio do
dinheiro público e que eles sejam punidos. É isso o que nós desejamos
e é por isso que eu subscrevo a CPI que V. Ex.ª propõe. Não podemos
ter medo disso. Agora, por outro lado, é preciso que a gente possa
lançar luz nas origens de toda essa problemática e certamente, se houver
a CPI, talvez tenha até a oportunidade de conhecer quem é quem no
jogo do bicho. Nós vamos saber quem é quem no jogo do bicho, de
maneira que da minha parte não há nenhuma restrição nem oposição,
pelo contrário, me manifestei desde o primeiro momento e estou
inteiramente à disposição e por isso faço questão de vir a esta tribuna
e dizer que subscrevo a CPI que V. Ex.ª está propondo e que a gente
possa, se houver êxito nessa aprovação na Casa da criação desta CPI,
fazer o trabalho investigativo acerca de tudo que há em relação à saúde
pública do Estado. Em relação ao Governo atual, a gestão atual, digo a
V. Ex.ª que estou absolutamente tranquilo. Não tenho nenhuma dúvida
da dignidade do Secretário Carlos Lula, que é servidor desta Casa,
reconhecido por todos como pessoa de boa fé e comprometido com o
interesse público. Nenhuma dúvida e menos dúvida ainda eu tenho em
relação ao Governador do Maranhão, porque eu tenho absoluta
tranquilidade de que nesta matéria ele não tem nenhum relacionamento
com mal feitos de quem quer que seja. Então quanto a isto estou
tranquilo. Agora é por isso mesmo que me disponho a subscrever.
Espero que a gente possa ter êxito naquilo que V. Ex.ª propõem, mas
desde já me coloco à disposição. Até estava me perguntando e esta era
a questão que eu ia trazer deste requerimento, porque V. Ex.ª já tratou
desde assunto eu acho que há de uma semana. O requerimento demorou,
mas saiu. E uma vez que saiu estamos aqui. Estou pronto para
subscrever e manifesto isso publicamente para que V. Ex.ª tome
conhecimento e toda a Casa também saiba da nossa disposição. Eu
acho que é uma questão que não pode passar para a opinião pública
quem é a favor e quem é contra a investigação. Nós somos a favor da
investigação, queremos apuração dos fatos. Quanto a isso não há dúvida
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nenhuma. Agora o que eu tenho dúvida, eu repito, é da eficácia desta
medida diante daquilo que já está sendo feito pela Polícia Federal,
diante do fato que aqui já teve uma CPI e que não rendeu nada. Essa é
a dúvida que eu tenho. E deve ser a dúvida de muitos colegas que,
inclusive, talvez nem queiram assinar por essas razões. Mas não será
o caso da nossa participação, porque entendo que nós precisamos dar
sinais claros de que não temos absolutamente nenhum interesse de
compactuar com os maus feitos de quem quer que seja. Nós queremos
que passe a questão a limpo e que se esclareça, porque a dinheirama
que se gastou na saúde pública no Maranhão não tem antecedentes na
história. E se a gente for atrás, a gente vai descobrir tudinho. Vai ser
tudo descoberto e a população vai saber e os responsáveis vão para
trás das grades, como aliás, é o que se aplica quando se comete crime de
improbidade conforme o Código Penal Brasileiro. Portanto, Senhor
Presidente, eram essas palavras. E eu espero que a gente possa seguir
adiante e travar a luta e o bom combate naquilo que interessa o povo,
passando e virando essa página perversa da história brasileira e fazendo
aquilo que interessa à população, que são realmente políticas públicas
efetivas, que garantam a melhoria de vida de toda a população
maranhense e da população brasileira. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SÉRGIO VIEIRA- Pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão,
Deputado Othelino, por cinco minutos, com direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, colegas da imprensa. Eu venho hoje à tribuna para dizer
que eu fiquei triste ao ver pela imprensa e pelas redes sociais o vídeo
de um cidadão que se acidentou na cidade de Pinheiro, sofreu um
acidente de moto e a equipe do SAMU foi chamada para socorrer esse
cidadão e foi ao local, mas não tinha nenhuma ambulância no município
para transportar, carregar o paciente até o Hospital Antenor Abreu,
que é o hospital municipal para atendimento de emergência na cidade
de Pinheiro. Fiquei triste ao ver aquela cena, um cidadão numa maca,
numa carroceria de uma caminhonete que teve que ficar aberta, os
servidores do Samu se dispuseram, inclusive até chegaram a se expor,
pois foram também na carroceria da caminhonete pelo compromisso.
Parabenizo esses servidores por terem feito essa ação, apesar do
transporte inadequado, demonstrando o compromisso com o cuidado
para com a vida das pessoas, mas é muito triste ver que essa situação
acontece numa cidade grande como a querida cidade de Pinheiro,
principal cidade da Baixada maranhense. Uma pessoa sendo carregada
na carroceria de uma caminhonete. Triste. Espero que a prefeitura
local faça os devidos reparos nas ambulâncias para que as pessoas
possam ser ter atendimento médico emergencial e que não precisem se
locomover até o hospital em veículo próprio, e que essas pessoas
tenham as ambulâncias para que possam ser transportadas de forma
segura. Eu vi aquilo e fiquei chateado com o que vi, pois, no final do
ano passado ter oferecido ao prefeito Luciano Genésio para que ele
viesse à Assembleia discutir comigo uma emenda parlamentar minha
para a cidade de Pinheiro. Eu queria discutir com o prefeito que, aliás,
nos derrotou nas eleições do ano passado, mas a emenda era para
beneficiar a cidade. Infelizmente o prefeito não veio até aqui, não
demonstrou interesse pela emenda. Então, tendo em vista que o prefeito
não se interessou em receber a ajuda para o município, eu já enviei para
o governador Flávio Dino a solicitação de que seja adquirida uma
ambulância e que seja entregue para o município de Pinheiro para
socorrer a população da cidade. Independente da simpatia ou da
antipatia política, é preciso ter cuidado com a vida das pessoas. Já que
o prefeito não se dispôs a vir aqui, a emenda já está disponibilizada e
eu tenho certeza de que, em um curto espaço de tempo, o governo do
Estado, assim como entregou já a diversos municípios que têm sérias
dificuldades por não terem ambulância ou terem ambulâncias em
condições ruins, com pouca manutenção. Certamente o governo do
Estado vai entregar para o município de Pinheiro a fim de socorrer as
pessoas daquela cidade. Enfatizo que não é obrigação do governo do
Estado doar ambulância para os municípios. Lá no município de

Pinheiro, o Hospital Jackson Lago está funcionando, atendendo as
pessoas e tem ambulância do hospital, mas já solicitei ao governador e,
pela sensibilidade que o governador tem tido com os problemas, mesmo
aqueles que são responsabilidade dos prefeitos, estou certo de que ele
vai atender a essas solicitações e, no menor espaço de tempo possível,
doar uma ambulância para o município de Pinheiro para que as pessoas
não mais sejam transportadas de forma desumana em caminhonetes
como aconteceu com este último caso, que saiu não só na imprensa da
cidade de Pinheiro, mas também nas redes sociais e veiculado por
televisões aqui da capital do estado, enfim, era um registro negativo.
De minha parte, apesar do prefeito não ter se interessado, já está
disponibilizada a emenda para as pessoas da cidade.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SÉRGIO VIEIRA – Ainda pelo Bloco Parlamentar Unidos Pelo
Maranhão, deputado Júnior Verde, por dez minutos, com direito a
aparte. Cinco minutos com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, só para corrigir o tempo aí, eu creio que
tenham sido 10 minutos. Excelentíssimo Senhor Presidente em
exercício, senhoras e senhores deputados, imprensa, galeria, todos que
nos acompanham em todo o estado do Maranhão pela TV Assembleia
e, de forma muito especial, quero cumprimentar, nesta sessão,
participando hoje, conhecendo esta Casa, tendo a oportunidade também
de acompanhar um dia de sessão aqui, um momento importante, os
vereadores de Monção, destacando aqui o vereador Júnior do Sindicato,
Daerlio, Lindolene e Luís Alfredo que estão presentes aqui nesta sessão.
Eu quero externar aqui a minha honra, a minha gratidão, a satisfação em
tê-los aqui. Sejam bem-vindos a esta Casa, aqui é a Casa do Povo.
Vereadores, quando adentram a esse espaço, têm que se sentir em casa,
porque são parlamentares, e eu não tenho dúvida de que a extensão do
povo lá de Monção é esta Casa aqui também. Que possamos encaminhar
inclusive as proposições, as indicações, os requerimentos que V. Ex.ªs
têm apresentado em sessão. Podem acompanhar também e fazer aqui
uma interação conosco. Nós vamos ter a oportunidade também de
poder defender as proposições de V. Ex.ªs. Então sintam-se aqui
nominalmente citados, aqui agradecendo, em nome da Assembleia
Legislativa, pela oportunidade de tê-los aqui nesta sessão. Em seus
nomes, cumprimento todos os vereadores de todo o Maranhão que
defendem no dia a dia, com muita veemência, as causas legítimas e
sociais dos seus municípios. Então Monção está bem representada e
aqui hoje também tendo essa oportunidade, fazendo referência a seus
nomes. Aproveitando a presença dos nobres vereadores de Monção,
quero destacar que aquele município é muito importante para o Estado.
É um município que inclusive foi elevado, fazer um pouco do histórico,
foi elevado à categoria de vila, com a denominação de Monção pela Lei
Provincial 519, de 1859. Então imaginem aí hoje historicamente a
representação deste município para o nosso estado. Uma lei advinda
da Província, destacando já o nome do município de Monção, como
também desmembrando inclusive do município de Viana. Em divisão
administrativa referente ao ano de 1911, a vila é constituída de quatro
distritos: Monção, Boa Vista, Caru, São Pedro de Alcântara, pelo
Decreto Estadual nº 267, em 1932. O município começa a ser delineado
à condição de distrito em 1933. O distrito de Monção figura no
município de São Pedro e pelo Decreto 919, de 1935, elevado aí a
questão hoje de emancipação política do município e hoje tendo essa
expressão Monção, só um breve histórico para podermos ter uma
referência da importância deste município para o Estado, como também
na sua condição populacional que o último Censo de 2016, nós temos
mais de 32 mil pessoas naquele município. Eu quero fazer referência
aqui ao município de Monção, ele é um município importante hoje
para a Baixada maranhense, e como tal nós devemos ter a devida atenção
para com este município. Estive recentemente participando de um
almoço, eu quero agradecer ao nosso anfitrião vereador Júnior do
Sindicato, a sua irmã Lourdinha que nos acolheu na sua casa e ali nos
agraciou com um belo almoço, juntos estavam todos os vereadores que
aqui fiz referência, também estava o vereador Moizaniel e Carlos
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Henrique, também estavam presentes naquele almoço, e, logo em
seguida, também tivemos oportunidade de estarmos com a nossa
prefeita Cláudia, também o seu esposo, que já foi prefeito naquele
município e discutimos ali, senhor presidente, naquela oportunidade,
as melhorias para o município. Nós precisamos fortalecer o município
de Monção, e hoje subo a esta tribuna para solicitar do governo do
Estado do Maranhão essa atenção e inclusive nos comprometemos
com algumas proposições, já o fizemos algumas proposições que,
graças aos esforços também do vereador Júnior do Sindicato, que teve
em nosso gabinete, nos pediu que pudéssemos ampliar a telefonia
móvel, lá de Monção, fizemos contato com a Claro e por meio da
Indicação nº 327, nós hoje em Monção temos uma telefonia móvel a
mais, que é a Claro, e eu fico muito honrado em já ter dado minha
parcela de contribuição para aquele município, mas não podemos parar
por aí, as necessidades são muitas, como os vereadores que tiveram a
oportunidade de estarem dialogando conosco, a todo instante, estavam
instigando as necessidades do município, cobrando realmente,
cumprindo o seu papel de vereadores, fazendo com que realmente
naquela oportunidade um deputado ali presente pudesse ouvir e
repassar ao Governo do Estado, por meio das suas prerrogativas
enquanto deputado essas necessidades para que nós pudéssemos tomar
providência e assim levar os benefícios necessários para o Município
de Monção. Então eu destaco também a Indicação nº 669 que já fizemos,
que é uma construção de uma quadra poliesportiva logo na entrada do
município, tive a oportunidade de passar e vi ali já o espaço que a
Prefeitura está cedendo ao Estado para que nós possamos construir
uma quadra poliesportiva ali no município, inclusive, senhoras e
senhores, nós estamos destinando cem mil reais de emendas individuais
que nós temos direito para a construção dessa quadra que deve estar
avaliada em torno de duzentos mil e aqui eu já peço ao Governador
Flávio Dino, que acompanha também as sessões, vereadores, eu peço
a contrapartida do Estado, que o Estado também possa dar os outros
cem mil que vai faltar para a construção da quadra. E nós vamos levar
esporte, levar lazer, levar oportunidade para nossa juventude daquele
município e também, se formos além, estender, os benefícios para a
saúde pública, porque vai ser um espaço para atividades físicas também,
quer dizer, é uma quadra que vai servir ao município e vai alcançar não
só o esporte, mas também o alcance para saúde pública, para várias
manifestações também culturais que possam ali utilizar aquele espaço.
Enfim, é um espaço importante e por isso nós defendemos essa
necessidade. Também solicitamos pela Indicação nº 529/2016, a pedido
também do nobre vereador Júnior do Sindicato, um Restaurante
Popular, nós precisamos implantar este Restaurante Popular, no
município de Monção, inclusive eu tive a oportunidade de participar
de alguns eventos junto ao Secretário Neto Evangelista, que hoje é
secretário da SEDES, que está com um trabalho voltado às questões
dos Restaurantes Populares e ele sabe dessa necessidade, então eu já
fiz essa indicação e esperamos também que o município seja agraciado
com um restaurante popular para fortalecer a segurança alimentar,
poder dar oportunidade de uma alimentação que seja viável, que seja
saudável e acima de tudo também que seja acessível àqueles que não
conseguem prover essas necessidades básicas em alimentação. Então é
uma oportunidade que nós queremos também levar ao município de
Moção e eu agradeço neste momento, Senhor Presidente, esta
oportunidade de poder aqui defender um município tão importante
que tivemos a oportunidade de conhecer, sabemos também dessas
necessidades e vim a esta tribuna hoje com a presença dos nobres
vereadores fazer essa defesa aqui pessoalmente já cobrando essas
melhorias e o desenvolvimento para o município. Eu quero também
destacar a necessidade de uma ambulância, o município precisa também
ser contemplado com uma ambulância, o nobre Presidente Othelino
Neto, ainda há pouco, fez referência a essa necessidade dos municípios
e aqui fez a referência de um município e nós sabemos que a ambulância
é fundamental para poder conduzir de forma adequada todos aqueles
que precisam dessa atenção à saúde que, por qualquer enfermidade,
qualquer situação adversa, precisam de uma atenção e a ambulância vai
conduzir de forma realmente a garantir que ele possa ter uma atenção
do Estado no que se refere à saúde pública, essas condições que a

Prefeitura vai saber conduzir com muita propriedade porque as
ambulâncias estão sendo repassadas aos municípios maranhenses. E
naquele almoço os vereadores também nos cobraram: precisamos,
deputado, agilize, faça com que nós possamos entregar, com maior
brevidade possível, essa ambulância para poder contemplar a  todos
que  ali residem no  município de Monção. Além disso, também é
importante que nós possamos destacar a questão da pavimentação
asfáltica no Projeto Mais Asfalto, nós aprovamos nesta Casa,
recentemente, uma iniciativa do governo do Estado para justamente
desenvolver parcerias com os municípios maranhenses e a prefeita,
senhor Presidente, se colocou à disposição:   Deputado, eu estou à
disposição para formalizar as parcerias com o governo do Estado,
estamos aqui e precisando de apoio, e eu falo hoje fazendo referencia
à Monção, me permitam aqui todos os municípios maranhenses porque
nós temos visitado todo o Estado do Maranhão, quem  acompanha
nossas  redes sociais  sabe que  eu tenho percorrido  todos  os  municípios
maranhenses.  Temos ido a todos os rincões desse Estado e com a
presença, com a escuta, com um mandato participativo, ouvindo as
necessidades e trazendo e transformando essas necessidades em
Proposições e dialogando com os Secretários de Estado. Eu não faço as
proposições, eu vou às Secretarias defender nossas Proposições porque
não se tratam apenas de palavras escritas em papel, trata-se de
necessidades que aquele documento, aquela indicação, aquele
requerimento, senhor Presidente, é fundamental para atender realmente
as necessidades dos municípios. Por isso que eu faço hoje  também
essa  solicitação do  Mais Asfalto, percorri  as  vias  de  Monção, foi
uma  cobrança  da  prefeita,  dos  vereadores e se colocou à  disposição.
Eu espero que breve nós possamos contemplar todos os municípios
com o Mais Asfalto, foi essa prerrogativa nossa aqui ao aprovar o
Projeto do governo do Estado como também levar de forma muito
especial essa demanda, aqui aproveitando a presença dos nobres
vereadores, da vereadora Lindolele, que aqui está com seu esposo está
também acompanhando esta Sessão, do nosso vereador Júnior do
Sindicato, Daerlio, o vereador Luís Alfredo. Eu quero externar aqui a
nossa honra, a nossa satisfação nesta manhã hoje, neste
acompanhamento que V. Exas. estiveram oportunidade de
contemplarem, vislumbrar esta Casa, mas também na oportunidade da
gente fazer esta defesa tendo como espectadores aqueles que
representam legitimamente o povo de Monção. Então, eu quero que
transmitam a todos que nós estamos aqui à disposição para fazer
cumprir o nosso papel, os votos que nós tivemos de Monção estamos
honrando nesta Casa com as nossas proposições, com as nossas lutas
e, claro, acima de tudo, com o nosso engajamento em poder levar
melhorias para aquele município. Muito obrigado. Que Deus abençoe
a todos.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – A Deputada Valéria Macedo não está mais no
plenário.

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

Resumo da Ata da Septuagésima Segunda 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 e dezessete.

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

Júnior.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Eduardo

Braide.
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Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores

Deputados: 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. O Presidente, em exercício, Deputado
Ricardo Rios, 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 Projetos de Lei nºs: 100 e 107/2017, de autoria do Poder Executivo;
a Moção nº 005/2017, do Deputado Raimundo Cutrim e o Requerimento
nº 468/2017, de autoria do Deputado Rigo Teles. No primeiro horário
do Grande Expediente falou o Deputado Raimundo Cutrim. No tempo
reservado aos Blocos e Partidos ouviu-se a Deputada Andréa Murad
falando pelo Bloco Parlamentar de Oposição. As demais agremiações
declinaram do tempo a elas destinado. Não houve oradores inscritos
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, 21 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
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.
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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.

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 232, DE 08 DE MAIO DE 2017)
LEI Nº 10.602 DE 21 DE JUNHO DE 2017

Altera a Lei nº 9.858, de 1 º 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.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 232, de 08 de maio de
2017, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
em exercício, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição
Estadual com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº
038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/
2004, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º A Lei nº 9.858, de 1º de julho de 2013, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 1º (...)
Parágrafo único. A gratificação que trata esta Lei também
abrange os integrantes do Subgrupo Apoio Técnico e
Subgrupo Apoio Administrativo do Grupo Operacional -
ADO, lotados em órgãos da Administração Indireta
vinculados à Secretaria de Estado da Educação, desde que
desenvolvam atividades de apoio administrativo nas áreas
de gestão educacional e sejam detentores de Diploma de
Curso Técnico de Nível Médio na 21ª área.
(...)”.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 21 de junho de 2017.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em exercício.

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 233, DE 11 DE MAIO DE 2017)
LEI Nº 10.603 DE 21 DE JUNHO DE 2017

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.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 233, de 11 de maio de
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2017, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
em exercício, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição
Estadual com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº
038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/
2004, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Programa Maranhão Juros Zero, que
tem por objetivo incentivar o empreendedorismo, alavancar o
investimento produtivo e promover a geração de emprego e renda no
Estado do Maranhão, mediante a concessão de subsídio financeiro,
pelo Estado, ao microempreendedor individual (MEI) e às empresas,
observadas as disposições estabelecidas nesta Lei.

§ 1° O subsídio financeiro de que trata este artigo destinar-se-
á, exclusivamente, ao custeio dos valores correspondentes aos juros
remuneratórios das operações de crédito, realizadas por instituições
financeiras interessadas, públicas ou privadas, desde que tais operações
obedeçam, minimamente aos seguintes requisitos:

I - taxas de juros não superior ao limite fixado em Decreto;
II - amortização em parcelas mensais e sucessivas, com prazo

mínimo de 04 (quatro) e máximo de 12 (doze) meses, sendo exigível a
primeira no mês subsequente àquele da liberação dos recursos, conforme
estabelecido em Decreto do Poder Executivo;

III - valor máximo da operação de crédito de R$ 20.000,00
(vinte mil reais);

IV - liberação do valor contratado em parcela única.
§ 2° As instituições financeiras interessadas firmarão Termo

de Cooperação com o Governo do Estado do Maranhão, do qual
constarão as condições e responsabilidades de cada uma das partes.

Art. 2° Os recursos subsidiados pelo Estado, na forma
estabelecida por esta Lei, não poderão ser utilizados para o pagamento,
ainda que parcial, de:

I - multas e juros moratórios devidos pelos tomadores dos
recursos às instituições financeiras, em decorrência de atrasos no
cumprimento das obrigações contratuais;

II - passivos decorrentes de operações de crédito inadimplidas
ou em inadimplemento;

III - operações de crédito renegociadas ou refinanciadas, bem
como as que a estas sucederem; e

IV - tarifas de cobrança, tarifas de boleto e congêneres.
Art. 3° O produto das operações de crédito que contarem com

o subsídio a que se refere a presente Lei deverão ser utilizados pelos
beneficiários para ampliar seus negócios, adquirir equipamentos, formar
capital de giro essencial ao negócio ou equilibrar seu fluxo de caixa.

Art. 4° As operações de crédito não contarão com qualquer
tipo de garantia ou aval por parte do Estado, mas poderá a instituição
financeira credora, a seu critério, exigir garantias necessárias e suficientes
nas operações realizadas ao amparo desta Lei.

Parágrafo Único. A decisão final quanto à concessão ao não do
crédito, caso a caso, caberá à instituição financeira, responsável pelo
cadastro, análise do risco e da solvabilidade da empresa pleiteante.

Art. 5º O subsídio financeiro do Programa ficará limitado, por
beneficiário, ao referente a uma única operação de crédito.

Art. 6° Para fins de gerenciamento, controle, fiscalização e
pagamento dos valores correspondentes aos juros remuneratórios
subsidiados pelo Estado à conta do Programa, as instituições financeiras
disponibilizarão à Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ/MA)
relatórios mensais detalhando:

I - dados cadastrais do tomador do crédito;
II - número e data do contrato da operação de crédito;
III - valor do crédito concedido, taxa aprazada e prazo de

amortização;
IV - montante dos juros remuneratórios incidentes na operação

a serem subsidiados;
V - prestações adimplidas e inadimplidas, por beneficiário, e

valor dos juros remuneratórios incidentes no período.

Art. 7° O tomador do crédito pagará à instituição credora,
pontualmente, a parcela mensal do empréstimo, entendida esta como o
somatório da amortização e dos  juros remuneratórios do período.

§ 1° Efetuado o pagamento, a Instituição Financeira terá o
prazo máximo de 5 (cinco) dias para informar ao Governo do Estado.

§ 2° Comprovada a adimplência da parcela mensal, caberá ao
Governo do Estado, em 10 (dez) dias, devolver à empresa beneficiária
o valor dos juros pagos no período, mediante depósito em conta de
livre movimentação que a empresa detenha na instituição financeira.

§ 3° As operações de crédito que vierem a ser liquidadas
antecipadamente serão subsidiadas pelo valor dos juros remuneratórios
proporcionais até a data da sua liquidação.

§ 4° Perderá o direito ao subsídio o tomador da operação de
crédito que não pagar as parcelas mensais nas datas aprazadas no
contrato firmado com a instituição financeira, cabendo-lhe o pagamento
do principal, dos juros remuneratórios, juros moratórios e multas de
mora ajustadas na operação de crédito.

Art. 8° A dotação orçamentária destinada ao pagamento dos
juros previstos neste Programa está vinculada à Secretaria de Estado
de Indústria, Comércio e Energia, e importa em R$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de reais) e será partilhada entre as microrregiões em
conformidade com o estabelecido em Decreto do Poder Executivo.

§ 1° A data limite para contratação de operações de crédito à
conta do Programa encerrar-se-á em 30/11/2017, cabendo ao Governo
do Estado do Maranhão, na hipótese de existência de créditos não
utilizados, decidir pela dilatação desse prazo, observadas as condições
que vierem a ser definidas em Decreto do Poder Executivo.

§ 2° Durante a vigência do Programa, fica o Poder Executivo
autorizado a realizar, se necessário, e observadas as disposições legais,
adequações no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e
lei Orçamentária Anual.

Art. 9° A presente Lei será regulamentada por Decreto do
Poder Executivo.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 21 de junho de 2017.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em exercício.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 508 /2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 444/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 14 de junho do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária nos dias 07 e

08 do deputado Junior Verde, tendo em vista o mesmo encontrar-se
participando da XXI Conferência Nacional da UNALE realizada em
Foz do Iguaçu representando este Poder..

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 20 de
agosto de 2017. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADO RICARDO RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO.
DEPUTADO STÊNIO RESENDE - SEGUNDO SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 509 /2017

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 445/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 14 de junho do ano em curso.
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RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária nos dias 07 e

08, do deputado Rigo Teles, tendo em vista o mesmo encontrar-se
participando da XXI Conferência Nacional da UNALE, realizada em
Foz do Iguaçu, representando esta Casa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 20 de
junho de 2017. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADO RICARDO RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO.
DEPUTADO STÊNIO RESENDE - SEGUNDO SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 510 /2017

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 446/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 14 de junho do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária nos dias; 05,

06,07 e 08, do deputado Adriano Sarney tendo em vista o mesmo
encontrar-se acompanhando um familiar em procedimento médico.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 20 de
junho de 2017. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADO RICARDO RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO.
DEPUTADO STÊNIO RESENDE - SEGUNDO SECRETÁRIO.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1455/2017-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão, sob a forma Presencial, de nº 029/2017-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata da Aquisição de material de consumo destinados ao uso da
Creche Escola Sementinha. O recebimento e abertura dos envelopes de
Proposta de Preços e de Documentação de Habilitação será em Sessão
Pública a ser realizada às 09:30 horas do dia 11 de julho de 2017, na
Sala de Licitações da CPL, localizada no térreo do prédio da sede da
Assembleia, sito no Palácio Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de
Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor, Calhau, nesta Capital. O Edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados, na sala da Comissão
Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde
poderão ser consultados e obtidas cópias gratuitamente.
Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão
Permanente de Licitação, no horário de expediente. O Aviso de Licitação
assim como cópia do Edital estarão disponíveis também para consulta,
no site da ALEMA www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São Luís,
21 de junho de 2017. CATARINA DELMIRA BOUCINHAS LEAL.
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1610/2017-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão, sob a forma Presencial, de nº 030/2017-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata do Registro de Preços de materiais de consumo na espécie
“produtos de beleza e maquiagem” visando futuras e eventuais
aquisições pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O
recebimento e abertura dos envelopes de Proposta de Preços e de
Documentação de Habilitação será em Sessão Pública a ser realizada às
09:30 horas do dia 12 de julho de 2017, na Sala de Licitações da
CPL, localizada no térreo do prédio da sede da Assembleia, sito no
Palácio Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio
Rangedor, Calhau, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados, na sala da Comissão Permanente de

Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser
consultados e obtidas cópias gratuitamente. Esclarecimentos adicionais
deverão ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no
horário de expediente. O Aviso de Licitação assim como cópia do
Edital estarão disponíveis também para consulta, no site da ALEMA
www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São Luís, 21 de junho de
2017. CATARINA DELMIRA BOUCINHAS LEAL. Presidente da
CPL

ERRATA
ONDE SE LÊ:

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1566/2017- ALEMA

Nos termos do art. 26, caput, da Lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993 e o § 1° do art. 27 da Resolução Administrativa n° 788, de 09
de agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, RATIFICO a dispensa de licitação respaldada
no art. 24, inc. IV da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e AUTORIZO
a contratação direta e emissão da Nota de Empenho em favor da empresa
OI S.A., CNPJ n° 75.535.764/0001-43, para prestação de serviços de
telefonia nos sistemas fixo (STEC – Serviço Telefônico Fixo Comutado)
e Móvel (SMP – Serviço Móvel Pessoal), integrados, de acordo com
as normas e regulamentos específicos, aplicáveis aos serviços e a Agência
Nacional de Telecomunicação – ANATEL, pelo prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, no valor de R$ 341.184,24 (trezentos e quarenta e um
mil cento e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos). 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 n° 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E CUMPRA-SE,
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS-MA, 08 DE JUNHO
DE 2017 – Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente em
exercício, ALEMA.

LEIA-SE:

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1566/2017- ALEMA

Nos termos do art. 26, caput, da Lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993 e o § 1° do art. 27 da Resolução Administrativa n° 788, de 09
de agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, RATIFICO a dispensa de licitação respaldada
no art. 24, inc. IV da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e AUTORIZO
a contratação direta e emissão da Nota de Empenho em favor da empresa
OI (Consórcio Telemar Norte Leste S/A, CNPJ nº 33.000.118/0001-
79 e OI Móvel S/A, CNPJ nº 05.423.963/0001-11), para prestação de
serviços de telefonia nos sistemas fixo (STEC – Serviço Telefônico
Fixo Comutado) e Móvel (SMP – Serviço Móvel Pessoal), integrados,
de acordo com as normas e regulamentos específicos, aplicáveis aos
serviços e a Agência Nacional de Telecomunicação – ANATEL, pelo
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, no valor de R$ 389.652,00
(trezentos e oitenta e nove mil seiscentos e cinquenta e dois 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 n° 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E
CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS-MA,
08 DE JUNHO DE 2017 – Deputado Othelino Nova Alves Neto –
Presidente em exercício, ALEMA.

P O R T A R I A   Nº 558/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
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art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do
Processo nº 3451/2016-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores VALTERLAN OLIVEIRA DA
COSTA, matrícula nº 1629666 e LUIS CARLOS MENA BARRETO
DE AZEVEDO, matrícula nº 897652, ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto do contrato ou equivalente, decorrente do processo
Administrativo nº 3451/2016-AL, que trata da contratação de prestação
de serviços de elaboração de estudos e projetos de arquitetura e
engenharia para construção do edifício do complexo de serviços,
conforme determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/
2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 14
de junho de 2017. Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em
exercício

P O R T A R I A   Nº 565/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no
Memorando nº 103/2017 – DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores NILENE PEREIRA
GUIMARÃES, matrícula nº 1407329 e ANDRE MAURICIO
DAMASCENO FERREIRA, matrícula nº 1642545, ambos lotados na
Diretoria de Administração, para atuarem respectivamente, como
Gestor e Substituto da Ata de Registro de Preços - 033/2017 - ALEMA,
para futura e eventual prestação de serviços de confecção de placas,
totens e películas adesivas para atualização, quando for necessário, da
sinalização visual existente, destinados a atender as necessidades da
sede da Assembleia Legislativa, conforme determina o Art. 20 da
Resolução Administrativa nº 788/2011 e Art. 67 da Lei nº 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 19
de junho de 2017. Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em
exercício

P O R T A R I A   Nº 566/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no
Memorando nº 104/2017-DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores PAULO SERGIO DUARTE
DE FIGUEIREDO, matrícula nº 1412519 e VALTERLAN OLIVEIRA

DA  COSTA, matrícula nº 1629666, ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto da  Ata de Registro de Preços nº 031/2017 - ALEMA, para
futura e eventual aquisição de materiais de consumo para os sistemas
de abastecimento de água, esgotamento  sanitário e irrigação, destinados
a atender as necessidades  da sede da Assembleia Legislativa, conforme
determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art.
67 da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 19
de junho de 2017. Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em
exercício

P O R T A R I A   Nº 567/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o que consta do Memorando nº 106/2017-DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores PAULO SERGIO DUARTE
DE FIGUEIREDO, matrícula nº 1412519 e VALTERLAN OLIVEIRA
DA  COSTA, matrícula nº 1629666, ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem respectivamente como Gestor e Substituto
da Ata de Registro de Preços 032/2017-ALEMA, para futura e eventual
aquisição de materiais de consumo para os sistemas de abastecimento
de água, esgotamento  sanitário e irrigação, destinados a atender as
necessidades  da sede da Assembleia Legislativa, conforme determina
o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei
8.666/93.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 19
de junho de 2017.  Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em
exercício
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