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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26/06/2017 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26.06.2017

I – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

1. PROJETO DE LEI Nº 001/17 DO PODER EXECUTIVO
(MENSAGEM Nº 121/2016) QUE INSTITUI O PROJETO
“REMISSÃO PELA LEITURA” NO ÂMBITO DOS
ESTABELECIMENTOS PENAIS DO ESTADO DO
MARANAHÃO. – COM PARECERES INDIVIDUAIS E
FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO DR. LEVI
PONTES; EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA – RELATOR DEPUTADO SERGIO FROTA.

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

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

II – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº 471/17)

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 024/
2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO
“MANUEL BECKMAN” AO GOVERNADOR DO ESTADO DO
PIAUÍ WELLINGTON DIAS. – DEPENDE DE PARECER DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 025/
2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR
JOSÉ LEÔNIDAS MENEZES CRISTINO (LEÔNIDAS CRISTINO),
NATURAL DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, ESTADO DO CEARÁ.
– DEPENDE DE PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.

III – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

6. 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
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR,
DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO, (2ª
SESSÃO).

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

8. REQUERIMENTO Nº 475/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O
PROJETO DE LEI Nº 161/17, QUE ALTERA A LEI Nº 10.302, DE 1º
DE SETEMBRO DE 2015, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL
DO ESTADO DO MARANHÃO DE 02 DE SETEMBRO DE 2015.

IV – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

9. REQUERIMENTO Nº 472/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA ENCAMINHADO OFÍCIO AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO, FELIPE CAMARÃO, PARA QUE A SECRETARIA
DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC APRESENTE AS
JUSTIFICATIVAS QUE MOTIVARAM A REALIZAÇÃO DO
CORTE NO ORÇAMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
MARANHÃO, QUE RESULTOU EM UMA SUPRESSÃO NA
ORDEM DE R$ 8.800.000,00 (OITO MILHÕES E OITOCENTOS
MIL REAIS), E QUE AGRAVA MAIS A SITUAÇÃO PRECÁRIA
EM QUE SE ENCONTRA A EDUCAÇÃO SUPERIOR NO
ESTADO DO MARANHÃO.

10. REQUERIMENTO Nº 476/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA
PERANTE ESTA CASA LEGISLATIVA, NOS DIAS 19 E 20 DE
JUNHO, EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO DE
SUA ESPOSA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME
ATESTADO MÉDICO.

11. REQUERIMENTO Nº 477/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO HUMBERTO COUTINHO, REQUER QUE DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA SUAS AUSÊNCIAS
DAS SESSÕES REALIZADAS  NO PERÍODO DE 20 A 27 DE
MARÇO E DE 02 DE MAIO A 30 DE JUNHO, CONFORME
ATESTADOS MÉDICO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 26/06/2017 - SEGUNDA-FEIRA

ORDINÁRIA 2ª 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.
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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 3ª E ÚLTIMA 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 3ª 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 4ª E ÚLTIMA 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 22/06/17.

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

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

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Cabo

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

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

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CABO CAMPOS (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 046  /2017

São Luís, 26 de junho de 2017.

Senhor Presidente,

Comunico a essa augusta Assembleia que, autorizado pelo
Decreto Legislativo nº 482/2016, de 15 de dezembro de 2016, o Vice-
Governador do Estado, Carlos Orleans Brandão Júnior, estará se
ausentando do País no período de 29 de junho a 18 de julho do corrente
ano, ocasião em que estará em missão de caráter oficial, realizando
viagem à Jinan, Província de Shandong, China, dando sequência às
negociações com a empresa chinesa CBSTEEL, na perspectiva da
implantação de uma planta siderúrgica no Município de Bacabeira-
MA, bem como para tratar de outros assuntos.

Renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres pares os meus
elevados protestos de apreço e consideração.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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REQUERIMENTO Nº 472 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Estado de Educação, Felipe Camarão, para que a Secretaria
de Estado de Educação – SEDUC apresente as justificativas que
motivaram a realização do corte no orçamento da Universidade Estadual
do Maranhão, que resultou em uma supressão na ordem de R$
8.800.000,00 (oito milhões e oitocentos mil reais), e que agrava ainda
mais a situação precária em que se encontra a educação superior no
Estado do Maranhão

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 21 de junho de 2017. - NINA MELO -
Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 26.06.17
EM: 23.06.17
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 26.06.17
EM: 23.06.17

REQUERIMENTO Nº 475 / 17

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(art. 163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº
161/17, que altera a Lei 10.302, de 1º de setembro de 2015, publicada
no Diário Oficial do Estado do Maranhão de 02 de setembro de 2015.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 22 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. 26.06.17
EM: 23.06.17

REQUERIMENTO Nº  476 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro depois de
ouvida a mesa, que seja justificada a minha ausência perante esta Casa
Legislativa, no período de 19 a 20 de junho em decorrência do
acompanhamento de sua esposa, Jacileide da Silva Sousa, em tratamento
de saúde, conforme atestado médico em anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de junho de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 26.06.17
EM: 23.06.17

REQUERIMENTO N° 477/17

Senhor Presidente:

Nos termos regimentais requeiro a Vossa Excelência, após
manifestação da Mesa, que sejam justificadas as minhas ausências das
Sessões realizadas no período de 20 a 27 de março e de 02 de maio a 30
de junho, conforme atestados médicos, que seguem em anexo.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em 23 de
junho de 2017. HUMBERTO COUTINHO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 26.06.17
EM: 23.06.17

INDICAÇÃO Nº776 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Governador do Maranhão, Senhor FLÁVIO DINO, e
ao Secretário de Estado de Educação, FELIPE CAMARÃO, solicitando
que apreciem a possibilidade de IMPLANTAR O PROJETO
“MEDIAR PARA EDUCAR”, TENDO POR OBJETIVO

FOMENTAR A CULTURA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO
NAS ESCOLAS, POR MEIO DE CAPACITAÇÕES E NOVOS
ESTÍMULOS À HARMONIA DESDE A INFÂNCIA, TORNANDO
O DIÁLOGO UM INSTRUMENTO EFICIENTE PARA A
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS, CONFORME PROJETO EM
ANEXO.

Visando promover o envolvimento dos alunos, professores e
familiares, a escola tem atuado de modo a oportunizar um verdadeiro
laboratório de práticas em torno da mediação escolar. Nesse contexto,
a parceria entre Governo do Estado e Tribunal de Justiça objetivaria,
assim, à instalação e funcionamento de um Centro Judiciário de Solução
de Conflitos para Mediação Escolar, conforme Resolução 125 do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Exemplo disso é o que já aconteceu
em Imperatriz, no Centro Educacional Casa do Estudante do município.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 21 de junho de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 777 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que seja
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador do Maranhão,
Flávio Dino, e ao Presidente do PROCON Maranhão e Diretor Geral
do Viva, Duarte Júnior, a presente indicação no sentido de que seja
instalada uma Unidade do Viva Cidadão no município de Altamira do
Maranhão.

Apresentamos esta demanda baseado na reinvindicações da
população da região que necessita de uma unidade do Viva Cidadão, a
fim de fortalecer o exercício da cidadania, facilitando o acesso da
comunidade a ações de qualidade na prestação de serviços públicos, o
que justifica a apresentação da presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 21 de
junho de 2017. - Sérgio Vieira - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 778 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que depois de
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo
Senhor Jhonatan Almada, titular da Secretaria de Estado da Ciência,
Tecnologia e Inovação – Sectec, pedindo sua aprovação e agilização
para implantação do Programa Cidadania Digital – MaraNet, nos
municípios de São Bernardo, São Benedito do Rio Preto, Vargem
Grande, Peritoró, Afonso Cunha e Chapadinha.

O pedido se ampara em primeiro lugar na assertiva de que os
governantes precisam mostrar vontade política e responsabilidade social
para implantar políticas públicas que redundem no avanço
socioeconômico e cultural do contribuinte, sobretudo das parcelas mais
necessitadas como é o caso do nosso estado.  Em segundo lugar se
ampara na imperiosidade da gente reduzir o gap digital ainda existente
numa extensa camada da população maranhense que permanece alijada
do mundo web, justamente porque não tem condições econômicas de
se auto incluir no processo.

E o MaraNet é um caminho facilitador para se enfrentar
obstáculos dessa natureza, porque conta com a determinação do
governo do estado que selecionou, entre suas premissas, democratizar
o acesso à internet em todo o território maranhense, fazendo valer suas
responsabilidades sociais.
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O Programa, por seu turno, tem sido muito bem acolhido pela

população que mais precisa de acesso a uma rede gratuita de internet,
se consolidando a cada dia como um grande instrumento de inclusão
digital, e por isso mesmo necessitando que se criem condições
econômicas para acelerar seu processo de massificação.

E o presente pedido visa exatamente isso: incorporar novas
comunidades rurais e urbano-rurais à tecnologia de inclusão digital, de
formas que o Maranhão massifique sua conexão rápida e
sistematicamente à rede mundial de computadores, dando mais
condições para que seus filhos participem igualitariamente das
competições de mercado que o mundo moderno exige de todos nós,
como forma até de podermos continuar lutando.

Em nome dessa realidade peço a egrégia Mesa Diretora que
acolha a presente propositura.

Plenário “Deputado NAGIB HAICKEL” do Palácio “Manoel
Beckman” em 21 de junho de 2017. - Fábio Braga - Deputado Estadual
– SD

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

INDICAÇÃO Nº  779 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que depois de
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo
Senhor Secretário de Estado de Articulação Política e de Comunicação
do Governo, Senhor Márcio Jerry, pedindo que ele APROVE e FAÇA
CHEGAR  antecipadamente aos municípios de São Bernardo, São
Benedito do Rio Preto, Vargem Grande, Peritoró, Afonso Cunha e
Chapadinha a Caravana Governo de Todos, evento que contemplará
a aspiração dos prefeitos das respectivas cidades que confiaram a
mim, o equacionamento de tão importante missão.

O pleito de antecipação encontra guarida em evidências
sobretudo de cunho social, mas, somente o fato dessas cidades se
localizarem mais afastadas de centros urbanos com o mínimo de
infraestrutura de serviços para dar suporte às populações que nelas
residem ou trabalham, já seria necessário e suficiente ao seu acatamento.

Entretanto, a esse argumento, juntam-se outros que justificam
ainda mais o pedido, a exemplo do Índice de Desenvolvimento Humano
e do Índice de Bem Estar Urbano desses municípios que são
reconhecidamente precários, e se refletem nas carências e no
comprometimento do bem estar e da qualidade de vida de cada um dos
seus habitantes.

A presença da Caravana nessas áreas com a transversalidade
que caracteriza suas ações, portanto, será muito benéfico para as
referidas comunidades, porque terão um delivery de cidadania na oferta
dos serviços que são prestados pelas secretarias setoriais que
acompanham a expedição oficial, tais  como  Saúde, Saúde, Ciência e
Tecnologia, Cultura e Turismo

Desenvolvimento Social, Indústria e Comércio, Juventude,
Fazenda, dentre outras, exatamente como vem ocorrendo em inúmeras
outras cidades maranhenses com grande aprovação por onde tem
passado.

É, portanto, com o objetivo de suprir um pouco das demandas
que as comunidades nos cobram no dia a dia, que assumi junto aos seus
gestores municipais, o compromisso de formular o presente pedido a
essa Mesa Diretora, para que Vossas Excelências façam-no chegar às
mãos do Senhor Secretário de Articulação Política, com a brevidade
que a matéria recomenda.

Plenário “Deputado NAGIB HAICKEL” do Palácio “Manoel
Beckman” em 21 de junho de 2017. - Fábio Braga - Deputado Estadual
– SD

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

INDICAÇÃO Nº 780 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno deste poder,
requeiro a V. Exa. que, após ouvido a mesa, seja encaminhado expediente
ao Sr.  GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa do
Exmo. Sr. Governador FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA,
solicitando que seja incluído no Programa “Mais I.D.H.” o Município
de Icatu.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de
junho de 2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual -
www.cabocampos.com.br

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

INDICAÇÃO Nº 781 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno deste poder,
requeiro a V. Exa. que, após ouvido a mesa, seja encaminhado expediente
ao Sr.  Secretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA, na pessoa
do Exmo. Sr. CLEYTON NOLETO, solicitando que seja incluído no
Programa “Mais Asfalto” as Comunidades Quilombolas do Município
de Icatú, Santa Maria, Mata, Fazenda, Jacareí dos Pretos, Anajatuba e
Boca da Mata.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 21 de
junho de 2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual -
www.cabocampos.com.br

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

INDICAÇÃO Nº 783 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno deste poder,
requeiro a V. Exa. que, após ouvido a mesa, seja encaminhado expediente
ao Sr.  Secretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA, na pessoa
do Exmo. Sr. CLEYTON NOLETO, solicitando que seja incluído no
Programa “Mais Asfalto” as Comunidades Quilombolas do Município
de Bacuri, Bitíua, Vila Nova, Trajano e Ponta Seca.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 21 de
junho de 2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual -
www.cabocampos.com.br

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

INDICAÇÃO Nº 784 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno deste poder,
requeiro a V. Exa. que, após ouvido a mesa, seja encaminhado expediente
ao Sr.  GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa do
Exmo. Sr. Governador FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA,
solicitando que seja incluído no Programa “Mais Asfalto” as
Comunidades Quilombolas do Município de Bacuri, Bitíua, Vila Nova,
Trajano e Ponta Seca.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 21 de
junho de 2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual -
www.cabocampos.com.br

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 785 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a vossa excelência que, depois de
ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Governador
do Estado, o Sr. Flávio Dino, com encaminhamento para o Exmo.
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, o
Sr. Marcelo Coelho, e para o Exmo. Secretário da Fazenda do
Estado, o Sr. Marcellus Ribeiro, para que autorize a concessão de
isenção do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS),
que incide sobre as entradas e saídas interestaduais do pescado no
Maranhão, bem como a renúncia da receita decorrente da circulação
interna, equivalente à 6%, visando incentivar a produção de peixes no
estado.

Considerando que há ascendência do mercado para a produção
do pescado, sendo responsável por um grande potencial para a geração
de emprego e renda no interior do Estado, e que, portanto, é preciso
que haja incentivo para àqueles que produzem peixe em seu território,
é que se solicita através da presente proposição, a concessão de isenção
do ICMS para as saídas internas e interestaduais do pescado no
Maranhão, bem como a renúncia da receita oriunda da circulação interna.

Sabe-se que outros estados já concedem a isenção do ICMS
para a produção do pescado, como é o caso de Tocantins, São Paulo e
Santa Catarina, que por sua vez, acaba inviabilizando a concorrência
pelos demais estados, como é o caso do Maranhão, que fica impedido
de competir devido ao alto custo da produção, além de prejudicar
aqueles que investem na construção de tanques e aquisição de insumos
para a produção do pescado no estado, considerado um dos mais caros
do país, embora disponha de recursos naturais em abundância.

O imposto sobre a circulação de mercadorias (ICMS) do Estado
do Maranhão apresenta um valor alto, o que encarece a produção, e
consequentemente, o preço final do produto. Além da concorrência
interestadual, o piscicultor precisa suportar a competitividade dos
países vizinhos, já que o imposto cobrado nas vendas interestaduais é
de 12%, enquanto a incidência sobre o peixe importado é de apenas
4%.

Desta forma, o peixe produzido e comercializado de um estado
para outro, acaba saindo por um valor maior do que o importado,
prejudicando a geração de renda interna, inibindo a produção, e
consequentemente, obstando o potencial competitivo do pescado no
mercado internacional.

Sabe-se ainda que a produção de pescado no país é insuficiente
para suprir toda a demanda do mercado interno, e por isso, o estado do
Maranhão, que possui todas as condições favoráveis para o
desenvolvimento da piscicultura, pode, com a isenção do ICMS interno,
tirar proveito do seu potencial produtivo e despontar no cenário
nacional, como um dos maiores produtores de pescado.

Destarte, visa-se a isonomia tributária, considerando que é a
única proteína animal tributada no estado, por representar um
importante incentivo para atrair investimentos para o Maranhão,
capazes de incentivar o setor pesqueiro, promovendo o fortalecimento
da economia na região, justificando assim a presente demanda.

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

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

INDICAÇÃO Nº 786 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Estado de Educação, Felipe Camarão, para que a Secretaria
de Estado de Educação – SEDUC adote as providências legais e

administrativas no sentido de rever e reformular o remanejamento do
orçamento da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, que
resultou em uma supressão na ordem de R$ 8.800.000,00 (oito milhões
e oitocentos mil reais), e que agrava ainda mais a situação precária em
que se encontra a educação superior no Estado do Maranhão

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 21 de junho de 2017. - NINA MELO  -
TDeputada 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 STÊNIO REZENDE – 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 - Oradores inscritos no Pequeno Expediente.
Deputado Júnior Verde já cancelou, se inscreveu novamente. Deputado
Sérgio Frota, ausente. Deputado Bira do Pindaré, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor presidente, colega parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, ontem, nós tivemos
audiência pública, em Paço do Lumiar, no Maiobão, para tratar sobre
os projetos de lei que tramitam nesta Casa acerca da regularização dos
limites territoriais dos municípios da Ilha de São Luís. Foi uma audiência
exitosa, eu quero registrar aqui a enorme participação que tivemos de
moradores, lideranças, vereadores, os deputados estaduais que
compareceram e representantes das 4 Prefeituras, os técnicos do IBGE,
do IMESC, enfim, de todos aqueles que, de alguma forma, colaboram
direta ou indiretamente para a construção e consolidação dessa medida
importante para o desenvolvimento dos quatros municípios da Ilha.
Fizemos audiência, demos oportunidade para que todas as pessoas
que quiseram se manifestar pudessem se posicionar, questionar e dessa
forma pudessem ser respondidos, depois de uma apresentação técnica
feita pelo IBGE e pelo IMESC. Quero dizer que realmente ficamos
muito satisfeitos com o resultado dessa audiência, uma audiência
verdadeira, autêntica, viva, que trouxe questões novas, como, por
exemplo, a comunidade do Cohabiano que se mobilizou, que se fez
presente e que fez a sua reivindicação. Cohabiano 10 não quer fazer
parte de Paço do Limiar, quer fazer parte de São José de Ribamar.
Então foi a única questão na verdade que destoou na audiência de
ontem, mas, de maneira positiva, construtiva, respeitosa e nós tiramos
o encaminhamento lá mesmo na audiência de buscar um consenso entre
a Prefeitura de Ribamar e de Paço do Lumiar e para isso haverá uma
visita de campo que vai acontecer amanhã, às 10h, lá no Cohabiano 10.
Eu quero convidar os parlamentares que quiserem comparecer, nós
estaremos lá juntamente com o prefeito Domingos Dutra, o prefeito
Luís Fernando, com as lideranças da comunidade para poder fazer um
exame de campo, analisar e construir um consenso com os técnicos do
IBGE e do IMESC. Então ficou como único ponto pendente que nós
esperamos que amanhã com essa visita de campo, a gente resolva e
assim a tramitação do projeto possa seguir com total tranquilidade, e
um grande consenso construído entre todos os gestores e também as
lideranças da região da Ilha de São Luís. Portanto foi uma audiência
exitosa. Quero deixar registrado isso da nossa alegria pelo que aconteceu
ontem, lá em Paço do Lumiar. Agradeço o prefeito Domingos Dutra
pela acolhida, pelo apoio que nos deu para realização da audiência, o
local também foi escolhido estrategicamente permitindo que fosse um
lugar central que congregasse os quatros municípios e Paço do Lumiar
foi realmente o lugar muito bem escolhido para a participação de todos.
Quero destacar também a enorme colaboração dos técnicos do IMESC
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e do IBGE que compareceram com sua representação maior no Estado
do Maranhão, com representantes nacionais do IBGE respaldando
todo o estudo e todo o trabalho que foi feito, que é um trabalho
extremamente minucioso, um trabalho muito dedicado pelos técnicos e
um trabalho, assim feito com muita dedicação, porque realmente exige
um esforço, eu diria até físico, por parte dos técnicos de comparecer
em cada área, em cada ponto definido e assim não só a estudar os
mapas, mas também pisar no chão e examinar de maneira concreta as
decisões que estão sendo tomadas. Portanto, é um encaminhamento
adequado, consideramos isso um ponto de avanço e que, se Deus
quiser, nas próximas semanas, nós teremos finalmente esse assunto
resolvido aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
contribuindo para os gestores que poderão planejar melhor as suas
ações nos quatro municípios da Ilha, mas contribuindo, sobretudo
para os cidadãos, que passarão, a saber, a que município pertencem e
dessa forma poder também cobrar a solução para as políticas públicas
que devem chegar em todas essas regiões e se vocês visitarem as regiões
que a gente se refere, nos limites desses quatro municípios,
seguramente, as regiões mais abandonadas da Ilha de São Luís. Eu
espero que com essa medida a gente possa avançar e, certamente,
avançaremos. Senhor Presidente, muito obrigado pela atenção.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CABO CAMPOS – Com a palavra a Deputada Francisca Primo, cinco
minutos, sem direito a apartes.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (sem
revisão da oradora) -  Senhor Presidente Cabo Campos, hoje presidindo
a nossa Sessão, deputados, galeria, imprensa, a todos que nos assistem
através da TV Assembleia. Senhor Presidente, eu hoje venho à Tribuna
parabenizar o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de
Estado da Educação - SEEDUC, que em parceria com o Fundo Nacional
de Desenvolvimento e Educação -  FNDE, está realizando nos dias 21
e 22 de junho, no entanto, ontem e hoje,  o encontro técnico do Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE que tem como objetivo
capacitar gestores, nutricionistas e conselheiros da alimentação escolar
vinculado ao programa. Estive ontem na abertura  desse encontro no
auditório Fernando Falcão, na Assembleia Legislativa, e tive a
oportunidade de ver o auditório lotado, senhores  deputados. Destaco
isto, para dizer que esta Casa, que este assunto é de fundamental
importância, pois se trata não só da alimentação dos alunos, mas também
de educação. Pois crianças alimentadas na forma recomendada por
profissionais qualificados é um grande passo para o crescimento,
desenvolvimento e aprendizado mais produtivo. Lamento, que é um
programa que já existe há seis décadas, ainda possui vários desafios a
serem superados, entre eles, as ausências de autonomia aos profissionais
de  nutrição. Valorização desta categoria, a falta de estrutura. É preciso
trabalhar a conscientização da população em geral, administradores,
mãe, conselheiros, agricultores, instância de controle social, merendeiras
e alunos. Quero destacar também que houve um avanço da Lei 11.947/
2009, que trata da obrigatoriedade na compra de, no mínimo, 30% da
agricultura familiar no programa. Faço um apelo aos gestores municipais
que deem prioridade para esse assunto, compre da agricultura, pois
assim estaremos gerando renda aos produtores rurais e levando um
alimento mais adequado a nossas crianças. Quero destacar mais uma
vez que esse evento é de grande importância para o nosso Estado, para
o nosso município. E parabenizar, mais uma vez, a Secretaria de Estado
de Educação – SEDUC. Dizer que esse evento é tão grandioso que hoje
está realizado no Convento das Mercês, porque nosso auditório do
Fernando Falcão ficou pequeno para quantidade de participantes.
Muito obrigada, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CABO CAMPOS – Deputada Francisca Primo, meus parabéns
também, continue a luta, V. Ex.ª é uma grande parlamentar. E sem
demora vamos chamar também o deputado Raimundo Cutrim, que vai
usar o Pequeno Expediente, por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa,
internautas. Bom dia a todos. Hoje pela manhã, eu assisti ao jornal e,
como eu digo sempre aqui, a nossa Justiça aqui no caso são coisas que
deixam muita gente perplexa. Ali assisti ao Supremo levando para o
Pleno uma decisão de um ministro, eu achei estranho, de uma delação.
Então com isto fragiliza a lei de delação premiada, colocar em dúvida a
seriedade de um ministro, porque o Supremo é a maior Corte do Brasil,
então se tem alguma coisa se denuncia, mas não colocar em dúvida a
decisão de um Ministro do Supremo Tribunal Federal e eu, apesar de
não ser, não gosto muito das posições do Procurador-Geral da República,
mas hoje ele foi, na fala dele, foi bem equilibrado, no posicionamento
dele, muito bem colocadas as palavras, mas ainda continuo dizendo,
no caso do Aécio, que eu nem conheço e conheço como todos nós
conhecemos, por meio da imprensa, mas o que a gente vê, diz assim:
mas vamos ver se prende ou não o Aécio. Como? Se o artigo 53 da
Constituição diz que o Senador só pode ser preso em flagrante. Como
é que fica nossa Constituição, o artigo 53 que está  ali textualmente
falando? Mas  vai  prender como se  não está em flagrante?   Então a
gente  fica  preocupado. Julga hoje, julga amanhã. O próprio Procurador
pedindo uma  prisão que  sabe  que a  Constituição não autoriza  e o
Ministro  do Supremo colocando em pauta. Eu acho  que  nem  deveria
ser  colocado, porque é um  absurdo jurídico.  Se tem que ser preso,
caça-se  o mandato. Aí tudo bem, mas através  do Senado.  Aí daqui a
pouco os Poderes, o Congresso    vai ficar  numa  situação que vai
extinguir. Então são  fatos  dessa  natureza  que a  população, o Brasil
não pode  aceitar. Há uma  grave  lesão à Constituição Brasileira.
Mudando o assunto, outro tópico, o Governador está entregando
ambulâncias  agora  de  manhã. Como eu dizia é um compromisso do
Governo de  campanha  ele colocar  ambulância  em  todos  os 217
municípios, colocar  asfalto em todos  os 217 municípios,  como
também colocar as  Escolas  Dignas no Maranhão  todo.  E o que  a
gente  ouve  aqui, e eu fico triste às  vezes,  os colegas dizendo  “eu
levei tantos metros  de  asfalto para  cidade  tal”. Isso  aqui é  ação de
Governo, gente.  Isto não é deputado. Eu estive  viajando agora  no
interior.  Vou conversar  com  o Governador porque  o Governador está
fazendo muita  coisa  no  Maranhão.   O Governador mandou licitar mil
e quatrocentos postos para  colocar  no Maranhão todo,  mas  no
Maranhão ninguém  sabe quem  é o Governador. “É deputado A, é
deputado B, é Secretário A, Secretário B”. A primeira  é que  tem
muitos secretários candidatos e  o nome  do  Governador  não vai. Eu
nunca  disse, o deputado nunca disse que eu entreguei uma ambulância,
a não ser da minha emenda. O asfalto, ambulância e poços são ações de
governo, não é de deputado nenhum, nem de A nem de B e nem de C.
É uma ação do Governo e é uma ação de compromisso do Governador
na campanha eleitoral, que eu tive a oportunidade de viajar com ele em
todos os municípios. Então são essas coisas que tem que deixar bem
claro, que as ambulâncias é uma ação de Governo, os poços é uma ação
de Governo, escolas é ação de Governo. Então os poços, ambulâncias,
todos e o asfalto são ações de governo, não é de deputado A, B ou C.
Então nós da base do governo temos que fazer com que o Governador,
isso aqui é o Governador que está trazendo, não é deputado A, B e C.
Nós temos que ter em mente que é uma ação de Governo e nós temos
que prestigiar o Governo, nós que estamos na base. Tem local aí,
município, que deputado A e B é quem comanda: “isso aqui foi o
deputado que trouxe, foi o Secretário que trouxe”. O nome do Governador
ninguém nem sabe se existe. Então isso aí é falta de compromisso com
o Governador, é deslealdade e é falta de profissionalismo. Só para
encerrar, Senhor Presidente, só um minuto aí para encerrar. Hoje eu
lá... Têm alguns municípios aí que cabem aos municípios no caso de
aumentar ou diminuir as alíquotas, no caso de iluminação pública que
em função dos tipos de consumo e classes da sociedade. No município
lá de São Raimundo do Doca Bezerra, que alguém me ligou de lá , o
Prefeito pressionando ali os vereadores para aumentar a energia, isso é
um absurdo na situação que passa o Brasil, a situação difícil, um
município pobre como São Raimundo do Doca Bezerra, situação difícil
e ainda aumentar a energia numa situação dessa que passa o aperreio de
todas as pessoas e ali aquele município são pessoas humildes, então
são pessoas que vivem com dificuldades. Então, eu acho que não é
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salutar, não é conveniente no momento o prefeito, esse ou qualquer
outro, aumentar a alíquota de energia elétrica, a situação difícil como
está para pagar nossas contas e aumentar pressionando a Câmara para
que vote o aumento. Então eu acho que os vereadores daquele município
e de outros têm que ter posição, têm que ter independência e têm que
ter compromisso com o povo daquele município, principalmente com
aqueles mais pobres. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA – Deputado Júnior Verde, por cinco minutos, sem
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Exmº Senhor Presidente em exercício Rafael Leitoa, Exmºs
Senhores e Senhoras Deputados, imprensa, galeria, a todos que nos
acompanham em todo o Estado do Maranhão, nosso cordial bom dia,
que Deus abençoe a todos. Eu queria também só fazer uma breve
explanação, senhoras e senhores, acerca de uma audiência pública que
tivemos ontem, na tarde de ontem, inclusive no município de Paço do
Lumiar, na sede recreativa da Assembleia Legislativa, e nessa audiência
nós tivemos a oportunidade de, mais uma vez, defender a necessidade
da consolidação dos limites territoriais da região metropolitana. Eu
entrei com um Requerimento de Urgência para que nós pudéssemos
aprovar, Deputado Sousa Neto, com a maior brevidade possível, essa
consolidação. V.Exa. sabe que desde 2015 que a gente luta para
consolidação, nunca entendi por que nunca havia sido resolvido esse
problema. Anos e anos  por que nunca tinha  sido resolvido. E com os
avanços das tentativas dos  diálogos  entre os prefeitos  municipais de
São Luís, Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, nós avançamos nas
negociações. E ontem, sobre a presidência do Deputado Bira do Pindaré,
que conduz também a Comissão de Cidades desta Casa, nós
conseguimos realmente interagir  com esses prefeitos e chegar num
resultado que nós queríamos, que é a consolidação dos limites, que já
está tramitando  nesta Casa só aguardando a votação. Então, na audiência
de ontem, nobres Deputados, nós tivemos a oportunidade... Também
participando o Deputado Cabo Campos, também o Deputado Bira do
Pindaré e Deputado Wellington do Curso. Nós tivemos a oportunidade
de ouvir a sociedade, estavam lá presentes os vereadores de Ribamar,
Paço do Lumiar, Raposa, as representações das prefeituras, tanto o
prefeito também estava presente e a representação do prefeito de
Ribamar, que é o Eudes Sampaio, que é o vice – prefeito. Estava
também o prefeito de Paço  do Lumiar, a representação de Raposa e
também, claro, de São Luís, Júlio Pinheiro representando o prefeito
Edivaldo Holanda. Então todas as representações como também  a
sociedade participando. Então as pessoas compareceram para discutir
a questão da Região Metropolitana e dos limites territoriais. E esse
limite que nós estamos querendo definitivamente  votar nesta Casa  e
dar a legitimidade das execuções dos serviços básicos de atenção aos
municípios, aos limites, à comunidade que vive nos limites da Região
Metropolitana. Eu faço referência  aos serviços essenciais de saneamento
básico, de asfalto, de pavimentação asfáltica, de educação, de  saúde,
todas as prerrogativas necessárias para desenvolver  as comunidades
que são atingidas pelas indiferenças ou pela não legitimação no que se
refere a sua condição de estar no município ou não. Nós discutimos
aqui por várias vezes até a bitributação, Deputado Roberto Costa,
bitributação das casas que recebem dois IPTUs. Então isso está
acabando e vai acabar, porque na audiência de ontem apenas um pequeno
adendo ao projeto de lei que fica a questão do Cohabiano, porque o
sentimento de pertencimento da população do Cohabiano é para
Ribamar, não é para Paço do Lumiar. E na interação ontem entre o
prefeito Dutra, de Paço do Lumiar, e o Eudes Sampaio representando
a Prefeitura de São José de Ribamar, ficou o entendimento que Paço do
Lumiar abre mão, no caso, dessa conjuntura de legalização e coloca a
comunidade de Cohabiano em São José de Ribamar. Então nós estamos
nos pronunciando na manhã de hoje, destacando essa audiência pública
por entender que está havendo avanços. Nós já queríamos ter votado o
projeto, mas com essa observação da própria comunidade, porque
essa escuta é fundamental e uma das condicionantes do projeto que foi

apresentado nesta Casa, levou em consideração o sentimento de
pertencimento das populações que vivem na Região Metropolitana,
nos limites territoriais entre os municípios da grande Ilha. Então neste
aspecto eu quero destacar que a audiência cumpriu o seu papel. A
nossa participação nessa interlocução que houve ontem a tarde foi
nesse propósito de poder consolidar em entendimento. O IBGE e o
IMESC, que são os responsáveis técnicos para georreferenciar e fizeram
isso em campo. Observaram o patrimônio público, várias observações
contextualizadas. Então é um projeto completo que não se trata e
reforço para que não haja nenhuma interpretação adversa. Não se trata
de desmembramentos de parte ou porção, se trata de consolidação.
Então todos, inclusive, eu fiz questão no ano passado nós encaminhamos
expediente para CEMAR, para vários órgãos, CAEMA, perguntando
se eles levavam em consideração o censo do IBGE, o trabalho que foi
feito entre o IMESC e IBGE. E eles levam em consideração, ou seja,
eles já atuam nesse sentido. Então não há porque não consolidar. Eu
acredito que esta emenda de alteração ao projeto de lei deve ser concluída
até amanhã, mais tardar, segunda-feira. E aí eu espero que na semana
que vem nós possamos realmente resolver um problema histórico da
região, da grande Ilha de São Luís, resolvendo um problema de Ribamar,
Paço do Lumiar, Raposa e São Luís. Então eu acredito que nós vamos
mais uma vez fazer história nesta Casa. Muito obrigado que Deus nos
abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA – Deputado Cabo Campos, por cinco minutos
sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Deus seja louvado o nome do Senhor exaltado. Glória a
Deus. É porque a tropa está atenta. Queridos, todos vós sabeis que eu
sou policial militar e no dia 10 de julho vou estar fazendo 25 anos de
Polícia, motense também. E daqui a pouco vão estar falando da conquista
do sub-17 do moto. Os /92 estarão completando 25 anos de Polícia. E
na segunda-feira passada fui agraciado com a Medalha Brigadeiro Falcão.
Eu vos apresento, Deputado Sousa Neto, foram outras, mas essa,
Deputado Sousa Neto, senhoras e senhores me tem uma satisfação tão
grande quanto as demais. Mas eu gostaria de mostrar essa porque é de
minha instituição. Deputado Edilázio, fui agraciado e fiquei assim
deveras emocionado, Deputado Bira do Pindaré, pela minha instituição
me proporcionar essa medalha. Porque muitas outras celebridades já
ganharam, outras pessoas, e deram a este policial que está deputado
estadual. Eu quero agradecer ao Governo do Estado, ao Coronel Pereira,
ao Coronel Luongo e ao Coronel Diógenes, que foram os indicadores,
aqueles que indicaram para que nós pudéssemos ser agraciados com
essa medalha. Vinte e cinco anos de Polícia e agora estou sendo agraciado
com ela. Eu fico muito grato. E ontem à noite, a partir das 18 horas,
tivemos as promoções dos praças, os soldados que foram a cabo; os
cabos que foram a terceiro sargento; os terceiros que foram a segundo;
os segundos que foram a primeiro e os primeiros que foram a
subtenentes. Só gigante a la vontê. Deus seja louvado pela vida dos
policiais quando foram promovidos. Ontem, no Quartel, o sucesso
dessa promoção se fez pela quantidade de familiares que ali estavam
presentes. Quero parabenizar a todos e dizer que o deputado estadual,
o Comando Geral da Polícia, o governo do Estado têm sim dado
prioridade para as promoções e nós vamos continuar nessa pegada
para que todos sejam promovidos com mais brevidade possível,
lembrando que este deputado que vos fala passou 17 anos como soldado
e cinco anos como cabo. Disseram, com teor de graça, que foi mais fácil
eu chegar a deputado estadual do que a Terceiro- Sargento da Polícia
Militar do Maranhão. Portanto, a todos da Polícia Militar muito
obrigado pela Medalha Brigadeiro Falcão, que é a maior comenda da
briosa Polícia Militar, e parabenizo todos aqueles que foram
promovidos ontem. Vida longa à polícia e que Deus continue protegendo
a briosa Polícia Militar do Maranhão, que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA - Deputado Max Barros por cinco minutos, sem
direito a apartes. V. Ex.ª declina?
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O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Eu estou
estranhando porque eu não me inscrevi, mas vou falar no Tempo dos
Blocos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA - Foi um erro de comunicação da Mesa aqui,
deputado Max. Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos
sem direito a 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 os
nossos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
internautas, telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia.
Senhor Presidente, quero fazer dois registros: o primeiro de uma grande
audiência pública realizada ontem na cidade de Paço do Lumiar, na
Associação do Maiobão, presidida pelo presidente da Comissão de
Assuntos Municipais, deputado Bira do Pindaré, uma audiência na
qual tivemos a oportunidade mais uma vez de ouvir prefeitos, vice-
prefeitos, vereadores e principalmente a população, a comunidade das
áreas envolvidas, das áreas em conflito, das áreas onde os moradores
mais reclamam da falta de atenção do poder público. O braço do poder
público demora mais a aparecer ou às vezes nem aparece nas áreas
limite dos nossos municípios da região metropolitana, envolvendo os
municípios de São Luís, Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. Ontem
pudemos coletar mais uma vez as impressões da população e como já
era previsível, pelo grande trabalho que vem sendo feito pela Comissão
de Assunto Municipais, presidida pelo deputado Bira do Pindaré, não
tivemos nenhum problema na apresentação dos trabalhos do projeto
de lei, a não ser uma região que nós já conhecemos, que nós visitamos,
que é a área do Cohabiano 10, uma área desassistida pelo poder público,
por isso eles reclamam e queriam passar para o município de Paço do
Lumiar e desejam, pretendem continuar com São José de Ribamar.
Acreditamos na comissão, acreditamos na Assembleia Legislativa e
com certeza a atenção dos prefeitos e dos vice-prefeitos que estavam
lá a esse litígio, essa pendência com certeza será solucionada e daremos
a satisfação para a população do Cohabiano 10. Registramos também,
senhor presidente, que amanhã, às 09 horas da manhã, teremos uma
audiência pública na cidade de Lago Açu, uma audiência solicitada
pelos candidatos aprovados no último concurso na cidade de Lago
Açu. Uma audiência pública com o Ministério Público, com prefeitos,
vereadores e os aprovados no concurso para que nós possamos orientar
e dar a nossa contribuição nessa situação em Lago Açu. Nós não
podemos fazer interferência na administração municipal, mas podemos
sim, como temos feito, ouvir da população, ouvir do Maranhão. Amanhã
mais uma etapa do projeto ouvindo o Maranhão. Hoje o gabinete já
está na cidade de Bacabal. Logo mais, à tarde, deputado Roberto Costa,
estarei na cidade de Bacabal e amanhã, na cidade de Lago Açu, fazendo
alguns levantamentos em defesa da população. A população tem
solicitado nossa presença com relação a escolas, com relação à saúde,
com relação à pavimentação asfáltica na cidade de Bacabal. Estaremos
hoje na cidade de Bacabal e amanhã, na cidade de Lago Açu. Para
finalizar, senhor presidente, protocolamos um projeto de lei que será
apreciado por esta Casa e que regulamenta a colocação de placas
informativas em todos os shows públicos realizados pelos municípios
e governo do Estado do Maranhão. Todos os shows realizados no
Maranhão patrocinados ou envolvendo recursos públicos de qualquer
origem devem conter placas com dados referentes à realização do evento
discriminando obrigatoriamente o nome de cada atração e o valor, o
nome da empresa responsável, a estrutura do palco e o valor, o nome
da empresa responsável pelo som e o valor e principalmente a origem
dos recursos. Se a origem dos recursos é do Estado, de emenda
parlamentar de deputado, de vereador, qual a origem do recurso. Então
é um projeto de suma importância, um projeto de transparência. Ontem
eu fui ao Arraial da Praça Maria Aragão, você encontra um palco
montado, você encontra as atrações, mas não tem transparência para a
população, para a sociedade acerca de quanto está sendo pago em cada

atração, quanto foi pago na montagem do palco, para que a sociedade
possa acompanhar. Vivemos em um Brasil diferente, um Brasil que
anseia por transparência, anseia por métodos da administração e esse
projeto de lei vai ao encontro dos anseios da população. Coletamos as
informações da população e apresentamos um projeto de lei, fruto de
um projeto nosso, que é Ouvindo o Maranhão, ouvindo a população.
E o Projeto Ouvindo o Maranhão, nesse final de semana, com certeza
já estaremos percorrendo a 40ª cidade, o 40º município, estaremos
fazendo a divulgação dessas ações na próxima segunda-feira. Senhor
Presidente, também começamos a coletar as assinaturas para a CPI da
Saúde, como ontem fiz a leitura na íntegra do requerimento e da
finalidade da CPI, que eu passo a reler para todos os senhores: A
finalidade de investigar contratos e ou convênios. Repito: contratos e/
ou convênios. (...) firmados com a Secretaria de Estado da Saúde, bem
como supostos serviços que foram objetos de contrato e/ou convênios
no período de 2008 a 2017. Ou seja, até a presente data, não tem a data
fechada, se é maio, se é abril, porque, durante os 120 dias da CPI,
podem aparecer fatos novos que já estará no quadro determinado da
CPI. Fundamentando-se nas possíveis irregularidades na aplicação
de recursos públicos destinados à saúde pública, a saber, o desvio de
mais de um milhão, que deveria ser aplicado no sistema saúde do
Estado do Maranhão, conforme aponta o relatório da Operação
Sermão dos Peixes da Polícia Federal e ampla divulgação dos meios
de comunicação, em especial do quadro “Cadê o dinheiro que estava
aqui”, do programa Fantástico da rede globo, exibido no dia 11 de
Julho de 2017, fazendo referência, inclusive, à operação na atual
gestão, no atual Governo e que R$ 18 milhões, eram sacados na boca
do caixa. Isso não pode passar despercebido, não podemos nos calar
diante da má aplicação do dinheiro público, da malversação do dinheiro
público e do desvio do dinheiro público. A saúde do Estado do
Maranhão é a pontada como que mais tem desvios de recursos públicos,
tanto no estado como nos municípios. Chegou o momento de colocar
isso em pratos limpos, de transparecer. E é por isso que colocamos o
nosso nome à disposição para coletar as assinaturas e presidir a CPI,
de forma séria, responsável, independente e de forma coerente, para
que possamos esclarecer para a população do Estado do Maranhão
para onde vão os recursos da saúde do nosso Estado. Era o que tinha
para o momento, Senhor Presidente, que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA - Deputado Vinícius Louro, por cinco minutos,
sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados
membros da galeria, telespectadores da TV da Assembleia, funcionários
deste poder. Senhor Presidente, eu subo a esta tribuna para falar do
período das festas juninas, porque estivemos em vários municípios no
Médio Mearim, mas primeiramente gostaria de falar do município de
Bernardo do Mearim e quero parabenizar a prefeita Eudina Costa,
prefeita trabalhadora, empreendedora que vem fazendo um grande
trabalho no município de Bernardo do Mearim. Além de hoje
participarmos das festas juninas ajudando o município de Bernardo do
Mearim, nós tivemos uma grande programação com várias bandas de
renome como a Banda Magníficos, as quadrilhas dos municípios
circunvizinhos, toda uma programação que vem dar lazer àquela
população. Desde já também, senhor presidente, eu gostaria de
parabenizá-la pela grande abertura do Hospital de Bernardo do Mearim,
um hospital tão esperado, o povo almejava aquele hospital e nós tivemos
a total colaboração para que ele fosse aberto, colocando recursos de
nossas emendas para que, de fundo a fundo, realmente dar suporte e o
Hospital de Bernardo do Mearim fosse realidade novamente no
município de Bernardo do Mearim. Também quero agradecer e
parabenizar o governo do estado do Maranhão em nome do governador
Flávio Dino que também está olhando com outros olhos para aquele
hospital, mesmo num momento de dificuldade, de crise, pelo qual todo
o Brasil está passando, o estado do Maranhão também está passando.
O governo do Estado perdeu mais de um bilhão e meio na sua receita,
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o que vem trazer um prejuízo muito grande para o erário e justamente
dificultando que essas benfeitorias cheguem a todo o estado do
Maranhão. No caso de Bernardo do Mearim, a gente fica feliz, o povo
está feliz, o povo está de parabéns, hoje é realidade, os filhos de
Bernardo nascerem em Bernardo do Mearim, a gente fica muito feliz
porque o povo hoje vai ao hospital, deputado Sousa Neto, só para
averiguar se realmente o hospital está aberto. Quando nós estivemos
na abertura do hospital, depois eu passei lá novamente e observei as
pessoas passando em frente ao hospital realmente para constatar,
deputado Max Barros, se o estava aberto. Então, para você ver como
era uma estrutura que estava realmente ociosa, mas, com o compromisso
da prefeita Eudina Costa, hoje é realidade. Novamente o Hospital de
Bernardo do Mearim está fazendo saúde naquele município e
principalmente hoje os filhos de Bernardo do Mearim estão nascendo
em Bernardo do Mearim. O meu muito obrigado, Senhor Presidente, e
até a próxima.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA - Requerimento nº 468/2017, de autoria do deputado
Rigo Teles, transferido para a próxima sessão devido à ausência do
autor. Requerimento nº 470/2017, de autoria do deputado Eduardo
Braide, transferido para a próxima sessão em virtude da ausência do
autor. Requerimento nº 471/2017, de autoria do deputado Cabo Campos
(lê). Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Lembrando aos senhores
deputados que nós teremos sessão solene a partir das 11 horas em
homenagem ao Dia do Escoteiro.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA - Não há orador inscrito no Grande Expediente,
mas como nós ainda temos 30 minutos e somos cinco blocos aqui na
Casa, sugeriria que nós dividíssemos o tempo em cinco minutos para
cada bloco se houver a concordância de todos os líderes. Bom, o primeiro
bloco a ser chamado é Unidos pelo Maranhão. Deputado Cabo Campos,
por cinco minutos, com direito a apartes. Deputado Max, V. Ex.ª é o
bloco seguinte. Já está inscrito aqui com cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Deus seja louvado e o nome do Senhor, exaltado. Senhores,
ontem o Sub 19 do Moto conquistou o campeonato que vai lhe dar
direito a ir até São Paulo disputar a Copa Juniores, a Copa São Paulo,
e eu não tenho dúvida de que o Moto fará um grande papel. Queridos,
nós queremos aqui parabenizar o presidente Célio Sérgio, falar que nós
temos um atacante de linha pesada que é o nosso irmão Kléber Pereira,
o novo Kléber Pereira, além do Romário e do Breno Negueba. E dizer
que a última vez que o Moto disputou a Copa São Paulo foi há dez
anos com a geração de Palito, quando fomos até as quartas de final com
a melhor colocação de um time maranhense nesse campeonato. O técnico
é o Danilo e a comissão com Ferro e Toinho. Queridos, parabéns ao
Moto Clube. Quero lamentar aquilo que aconteceu com Arlindo
Maracanã ontem. Dizer que o Arlindo Maracanã é um camarada que já
mostrou a que veio aqui no Maranhão. Parabenizar o Moto Clube.
Como diz o hino do Moto Clube: “Moto Clube de tantas tradições,
colocadas entre os grandes vencedores, que aqui ou em outros estados
honra o moto o valor da nossa gente”. E nós temos a convicção de que
o Moto Clube de São Luís vai honrar o valor da nossa gente onde quer
que esteja e, no próximo ano, na Copa São Paulo de Juniores quando
fará o melhor campeonato. Portanto, a todos do Moto Clube de São
Luís, a todos desportistas do Maranhão. Moto Clube, parabéns. Sub-
19. Pronto, aqui o símbolo do moto. Quer falar, quer um aparte,
deputado Sousa Neto? Um aparte para meu irmão Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (aparte) –
Deputado, parabéns pelo seu pronunciamento, V. Ex.ª tem toda razão,

o Moto Club está no lugar onde deveria estar, representando bem o
estado na Copa São Paulo de Futebol Júnior, tenho certeza de que
esses meninos aí que vão representar o estado do Maranhão vão dar a
sua contribuição para o esporte, para o futebol e engrandecer,
juntamente com o Sampaio Correia que já representa na Série C junto
com o Moto Clube, mais dois times na série D, que é Cordino e o
Maranhão Atlético Clube. Então, só para dizer que, apesar de ser
“motense” também, Roberto Costa, quero parabenizar o Moto,
parabenizar o diretor Daniel Menezes também que faz um grande
trabalho junto com o presidente Célio Sérgio. V. Ex.ª trouxe aqui a
camisa mais bonita do estado do Maranhão que é desse clube, que é do
Moto Clube. Parabéns pelo seu pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Obrigado,
Sousa Neto, está aqui a camisa do Moto Clube, dei para Andréa Murad,
dei para os meus queridos deputados. É necessário incentivar e motivar
essa juventude, porque a forma mais fácil, senhores, da disciplina e
hierarquia e se livrar das drogas, a forma mais fácil é o esporte. Portanto,
parabéns ao Moto e dizer que eu tenho orgulho de ser um dos diretores
do esporte amador desse tão querido clube e parabenizar, lembrar que,
como diz o Hino do Moto, “nos gramados daqui ou de outro estado,
honra o Moto o valor da nossa gente”’. Portanto, queridos, o Moto vai
sim honrar o nosso valor e da nossa gente aqui no Maranhão ano que
vem na Copa São Paulo. Que Deus abençoe a todos. Vida longa ao
Moto Clube.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA – Deputado Max Barros, pelo Bloco Parlamentar
Independente, por cinco minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente em exercício, deputado Rafael Leitoa,
senhores deputados, senhoras deputadas, jornalistas, galeria, aqueles
que nos veem pela TV Assembleia e pela internet. Presidente, eu venho
falar hoje pela liderança do Bloco Independente e tratar a respeito da
proposta do deputado Wellington de instituir uma CPI nesta Casa
para tratar do assunto da saúde. Em primeiro lugar, eu quero registrar
a legitimidade do deputado Wellington como parlamentar, diante dos
fatos ocorridos, é um direito dele e até é a oportunidade no momento
de propor essa CPI para que a Casa avalie a necessidade de ela ser
instalada, caso ela seja instalada para verificar a situação da saúde do
nosso estado e apurar eventuais irregularidades. Em princípio, a minha
postura pessoal, eu vejo mais sentido na criação de CPI quando não há
investigações paralelas. Quando já há investigação do Ministério Público,
da Polícia Federal, é possível e corre o risco, sendo a Assembleia uma
casa política, de haver uma politização da CPI. No caso dessa
politização, isso pode eventualmente prejudicar a investigação, como
também essa politização pode até aprofundar as investigações. Na
CPI anteriormente proposta, eu não assinei entendendo que já havia
um procedimento em curso como já há neste caso. Mas entendo que
nós não podemos negar que a situação da saúde em nosso estado tem
muito problemas, o atendimento é ruim, filas e filas em hospitais, no
interior do Estado a situação ainda é mais precária, vários hospitais
que foram construídos e que recebiam recursos periodicamente, esses
recursos já não existem, estão fechados, alguns estão fechados. Então
que há problemas graves na saúde pública isso é fato inegável, o
agravante que a Polícia Federal constatou é que há irregularidades, há
indícios de irregularidades e corrupção praticada por uma organização
social. Então são fatos realmente graves. Agora eu vejo sentido na CPI.
A visão que se tem de Comissão Parlamentar de Inquérito é para
verificar culpados, punir os culpados, prender os culpados,
responsabilizar os culpados. Essa é a visão que se tem no primeiro
momento e que a população tem também, mas a proposta de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito é mais ampla, é uma oportunidade,
no caso da proposta do deputado Wellington, de se discutir se a saúde
como um todo está sendo, o povo está sendo bem atendido. Qual é o
papel de OSCIP na saúde do Brasil e na saúde do Maranhão? Eu sou
totalmente contra a questão de OSCIP. Eu acho que organização sem
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fins lucrativos eu vejo o Educandário Santo Antônio onde tem pessoas
abnegadas que não recebem recursos e que prestam serviços para
comunidade, o Lar de José. Essas OSCIPs que prestam serviços eu
acho que elas têm fins lucrativos e deveriam participar de concorrência
pública junto com empresas. Seria muito mais transparente do que
dizer que são organizações sem fins lucrativos. Então isso tudo poderia
ser discutido,  a qualidade da saúde que é ofertada ao povo do Maranhão,
se os serviços estão sendo bem feitos. Se nós devemos terceirizar a
saúde como hoje é terceirizada através da OSCIP ou teria que ser uma
saúde pública por funcionários concursados. A partir desses debates,
destas discussões o papel principal dessa CPI seria propor novas leis
para que pudesse regulamentar a questão da saúde. Apresentar
propostas para melhorar os serviços e também, mas como
consequência, apurar quem mal versou os serviços da saúde pública.
Esse seria um papel muito importante que a CPI cumpriria. Mas vejo
que esta é uma casa política. Estamos próximos da eleição. A CPI
proposta pelo Deputado Wellington, de maneira correta e até imparcial,
abrange vários governos. Então mostra que há uma imparcialidade na
proposta do Deputado Wellington, mas aqui poderia ter um clima
aqui. “Olha, nós queremos abrir uma CPI só para criminalizar um
determinado grupo político ou criminalizar outro grupo politico”. Eu
acho que quando se instala uma CPI o espírito maior deve ser apurar a
verdade. Quem tem culpa no cartório tem que pagar. Quem não tem
culpa tem que ser isentado, independente de coloração partidária. E às
vezes em uma casa política como é a Assembleia Legislativa. É difícil
que a CPI tome esse rumo, mas a proposta do deputado Wellington é
uma proposta correta, legítima, a saúde pública não vai bem no nosso
estado, a Assembleia pode dar sua contribuição. Há comprovação de
que houve desvios públicos, do dinheiro público do contribuinte, do
cidadão na saúde do nosso Estado, isso poderia sim ser objeto de uma
CPI. Então falo aqui, como líder do bloco, que estou convocando uma
reunião para a próxima semana com todos os integrantes do Bloco
Independente para, se possível, tomarmos uma decisão uniforme de
todos os membros do bloco sobre se assinamos ou não o pedido do
deputado Wellington. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA - Eu agradeço ao deputado Max Barros. Bloco
Parlamentar de Oposição. Deputada Andréa Murad, Vossa Excelência
vai usar o tempo? Deputada Andréa, só para informar que nós fizemos
um entendimento entre os líderes e a senhora terá cinco minutos.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria,
imprensa, ouvi atentamente o pronunciamento do deputado Max
Barros e não posso deixar de falar da saúde, dessa questão da CPI
proposta pelo deputado Wellington. Eu, como oposição que venho
desde o ano passado, desde quando iniciou a minha legislatura, desde
quando estou deputada, venho falando, de manhã, de tarde e de noite,
da saúde, deputado Edilázio, mas a saúde que a gente já sabia onde ia
parar e eu desde o início venho falando o que vem acontecendo no
governo Flávio Dino. Eu primeiro vou falar dos descasos com a
população. Falta remédio nas unidades, falta o pagamento dos
funcionários dos hospitais que não está em dia, eles recebem como se
fossem escravos, está ali, cai na conta todo mês, mas ninguém sabe
nem de onde vem, deputado Adriano, agora colocaram a Bio Saúde,
quartelizaram o serviço, quando na verdade desvirtuaram totalmente o
papel da Emserh, que era justamente o que o deputado Max falou, que
era tirar a terceirização, já que a terceirização realmente é um modo que
também o ex-secretário Ricardo Murad, por não concordar, criou a
Emserh. Não é errado, existe no Brasil inteiro, mas a melhor maneira é
você criar uma empresa pública como foi feita, uma empresa privada
como foi feita, onde você pode contratar os profissionais por meio do
concurso público, a pessoa tem direito a isso. Agora ele já anunciou o
concurso depois desse escândalo todo na Saúde. Só após os escândalos
na Saúde, ele anuncia o concurso público, e cadê as pessoas que
passaram no seletivo, deputado Rogério, que até hoje não foram
chamadas? Com várias inaugurações de hospitais, que todos nós

sabemos que são indicações políticas. Se V. Ex.ªs quiserem, eu cito
alguns deputados aqui que fazem as suas indicações políticas nesses
hospitais. Prefeitos também, os prefeitos mandam nas unidades, por
isso que a Saúde está como está, não tem gerência porque quem tem
que mandar na Saúde é o secretário e o governador, não é prefeito, não
é deputado. O secretário de Saúde não entende da saúde, a maior prova
disso foi o que ele falou, deu uma declaração no Fantástico que se
tornou uma vergonha nacional. Ele disse que era uma organização
criminosa, que era uma coisa tão difícil de ser, de pegar, sofisticada, foi
o termo, deputado Wellington, que ele usou, que sofisticada o quê? E
outra coisa: eu sempre aqui, nesta tribuna, falei porque já fui vítima,
deputado Max Barros, e não vou jamais apontar dedo e condenar quem
quer que seja como o próprio governo fez com o instituto, a
responsabilidade dele como governo de gerenciar sua rede? Porque, se
ele estava vendo, deputado Rogério Cafeteira, todos os dias filas nas
unidades, médicos reclamando sem receber, faltando buscopan em Upas,
a saúde um caos, aí ele não percebe nada, nem coisa alguma, a Saúde
para ele está muito bem, era muita sofisticação para ele poder achar
que tinha. Eu já estou começando a achar outras coisas e, na hora que
eu tiver as provas, porque eu só subo nesta tribuna com provas, eu não
saio daqui falando o que me dá na cabeça, quando eu subo aqui, eu subo
com provas. Eu não saio daqui falando o que me dá na cabeça. Quando
eu subo aqui, eu subo com provas. E eu estou reunindo todas as
provas e quando eu tiver as provas, eu vou dizer. Então, em relação à
CPI proposta pelo Deputado Wellington, eu como oposição, como
uma deputada que também quero que as coisas sejam esclarecidas,
pedi ao Deputado Wellington que a CPI fosse, então, desde a gestão de
Ricardo Murad. E vou além, vou pedir ao Deputado Wellington que vá
desde o Governo José Reinaldo, que foi onde começou a terceirização,
porque aí você vai do início e você pega o fim. E V. Exa., inclusive,  já
conversou  comigo  e  disse  que o  Governador  não é  contra ter a  CPI.
Embora eu acho que os deputados não mereçam ser autorizados pelo
Governador, mas  tudo  bem,  pelo menos  isso  serviu. Mas acho que
deputado aqui não tem que  ser   autorizado  por  Governo, nem
receber  autorização de Governador  para  assinar  seja  lá o que  for.
Teve um caso, Deputado Rogério, recente agora em Axixá que também
é uma prova da não ajuda do Governador com os seus prefeitos, os
prefeitos a que ele é aliado. Uma criança morreu por negligência médica,
mas aí eu já não digo, porque a estrutura de Axixá tem em Morros, com
o hospital de Morros, que lá chamam UPA, mas é o hospital de urgência
e emergência, vinte e quatro horas de Morros. A criança simplesmente
foi atendida em Axixá, Deputado Wellington, a mãe da criança, do
Dierlison Rayan Sousa Ramos, eu queria registrar porque foi uma
comoção geral. Deputado Edilázio, eu acho que V. Exa. é  daquela
região  também e deve saber o que está acontecendo. Faleceu no domingo
e, segundo a família, por negligência médica. Já prestaram, inclusive,
depoimentos à Polícia. No domingo, a mãe da criança, em um completo
e total desespero, foi ao Hospital Municipal, isso é a Prefeitura de
Axixá, em busca de atendimento. Saiu de lá insatisfeita. Eu não sei,
com a maneira, com a forma. Ela não me explicou muito, porque sabe
que o meu papel aqui é sobre o Governo Estadual. Eu preciso falar do
Governo, mas, de antemão, Deputado Rogerio, eu já falo que o Governo
deveria ajudar essas prefeituras nessas questões. Porque, ou seja, a
criança saiu de Axixá, porque não tinha um atendimento correto, foi
para o hospital de Morros, onde ele deveria ter todo o atendimento,
porque ali tem estrutura para ter atendimento e foram falar que a
criança tinha era uma cólica, não era nada demais. A criança foi para
casa e, logo depois, ela morreu. Então é algo que o Governo precisa
avaliar esses casos. E aqui eu não vou dizer: ah, Deputado Rogério,
isso é culpa do secretário. Não, fatos trágicos acontecem. O que não
pode haver e o que não pode continuar havendo são erros rotineiros
por às vezes falta, ou seja, se não está dando certo alguma equipe em
algum hospital, retire e bota outra. Então a mãe alega que ao chegar lá
e relatar, resumindo, o Hospital de Morros, o Hospital do Estado de
Morros não deu o devido tratamento à criança e a criança veio a falecer,
dizendo que a criança tinha cólica. Então isso é um verdadeiro absurdo.
Deputado Rogério, outro fato que eu preciso realmente falar com V.
Exa. é aquele caso da menina Mariana que V.Exa. me disse que o
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Secretário Carlos Lula lhe disse e eu ouvi ele lhe dizendo ali que iria
resolver. O que acontece? Realmente foi uma equipe lá fazer a vistoria,
fazer tudo, só que depois nunca mais. Eles  procuram a Secretaria e a
Secretaria diz “não temos informações a dar”. O que eu acho é que a
Secretaria tem que dar qualquer tipo de informação que seja. A criança
precisa de home care para viver. Ela está vivendo no hospital a vida
inteira. Então eu peço novamente para V. Exa. entrar em contato com o
Secretário para o Governador... O próprio Governador já falou que ia
resolver o problema da criança. Realmente o Governo não pode dar a
medicação porque não é registrado e é muito cara e, como não é
registrado, não pode dar. Mas o home care a criança tem direito de ir
para casa e viver da melhor maneira que o Estado pode oferecer a ela.
Então peço novamente a V.Exa. que fale com o Secretário. Eu tinha
aqui alguns assuntos ainda para falar sob as representações que dei
entrada, mas falarei isso na próxima semana. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFALE LEITOA – Bloco. Partido Verde. Deputado Edilázio por
cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, caros colegas parlamentares,
galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor Presidente,
eu venho aqui falar da perda do brilho do nosso São João. Nós somos
maranhenses, que somos acostumados, Deputado Wellington com o
nosso folclore, estamos aqui vivenciando o fim da alegria dos nossos
arraiais, eu quero primeiro endossar as palavras do vereador Marcial
Lima, quando disse que a Polícia Militar, a ordem de alguém, chega nos
arraiais, que já são poucos e com poucas brincadeiras, por volta de
uma hora da manhã e encerra, Deputado Wellington do Curso. Ora,
nós, Deputado Cabo Campos, V. Exª também que é policial militar e
trabalhou nesse período junino, sabe que as brincadeiras juninas
corriqueiramente amanhecem o dia. Os batalhões de bumba boi sempre
chegam tarde aos arraiais, e hoje os arraiais estão findando a uma hora
da manhã, correndo o risco de não ter o Festejo de São Marçal, lá no
João Paulo, por falta de incentivo do Governo do Estado, em parceria
com a Prefeitura, hoje o Governo e Prefeitura andam de mãos dadas, e
nós temos o São João mais fraco da história do Maranhão. O Governo
Flávio Dino consegue se superar, em 2016, eu achei que nós tivemos o
pior arraial da história. Chega 2017, ele se supera, consegue ter um
arraial mais fraco, um arraial pobre, sem incentivo às brincadeiras. A
prefeitura devendo ainda brincadeiras do ano passado, e, graças a Deus
ainda, nós maranhenses não tem nenhum brincante de bumba boi ou
cantor de bumba boi de São Paulo filiado ao PCdoB, porque se não ele
ia trazer para cá como fez assim no réveillon em nossa capital. Trazendo
sambista que está no ostracismo, mas é filiado ao PCdoB e vem para o
Maranhão ganhar o seu dinheiro, dinheiro do contribuinte. Quando
ontem tanto falava quando vinha Alcione para cá e o governo Flávio
Dino, governador ainda candidato a governador, batia porque Alcione
vinha para as nossas festividades em nosso Estado. Ela, uma maranhense
genuína que leva o nosso nome e o nome do nosso Estado onde chega,
estava no Faustão domingo passado, sempre colocando músicas em
novelas e ele criticava. Mas trazer uma cantora que o último sucesso
dela foi nos anos 90, começo dos anos 90, e vim pra cá cantar, porque
é filiada ao PCdoB. Mas o que eu quero deixar claro, Presidente Rafael,
é a perda da nossa cultura, a perda do nosso folclore. Deputada Andréa,
nós temos um governador que não sabe a diferença de uma matraca e
um maracá, e quem sofre com isso somos nós maranhenses e quem
sofre com isso são os brincantes e quem sofre com isso são as
comunidades, são os bairros. Um governador que nunca soube o que é
ir a Madre Deus, que nunca soube o que é um bloco de carnaval, um
prefeito que é avesso e temos que respeitar a sua religião, que é avesso
às brincadeiras populares também, juninas e carnavalescas e quem
sofre com o isso é o turismo, são os maranhenses, é o nosso folclore.
E eu sinto muito porque enquanto criança e adolescente, todos os
bairros em nossa capital tinham arraiais que amanheciam o dia, hoje
nós nos limitamos a dois arraiais do governo, sem brincadeiras,
brincantes desanimados, tudo por conta do governador.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD - Conceda-
me um aparte, deputado Edilázio?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Edilázio, deputado Wellington, também por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Pois não,
deputada Andréa.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (aparte) -
Eu queria realmente destacar em seu pronunciamento de extrema
importância porque nós tínhamos o São João, se não me engano, ele
estava  entre os três maiores do Brasil, e, realmente, o governador
Flávio Dino conseguiu acabar com o São João do Maranhão, ou seja,
qual é o turista hoje que vem para esse tipo de arraial? Porque  o
turismo gera renda, e mais, a valorização, deputado Edilázio, dos
brincantes, a valorização dos bois, o incentivo não é dado. Então, eles
resumiram o arraial do jeito que eles quiseram, acho que acham uma
bobagem quando na verdade o que aconteceu foi acabar com a maior
festa que o Maranhão tinha e isso é algo para mim, deputado Rogério,
criminoso, que o governo fez. E outra, ficar trazendo também filiados
do PCdoB, é para trazer filiados do PCdoB, é para empregar na
secretaria, é para empregar não sei onde, e agora até para ficar fazendo
show aqui no Maranhão. É brincadeira isso! Então, deputado Edilázio,
eu queria parabenizar o seu pronunciamento porque realmente isso
para mim já não basta, é gente de Pernambuco na Secretaria de Saúde,
que é do PCdoB, é fulana de tal, não sei onde também do PCdoB, e
agora é cantora que fez sucesso há 20 anos, 30 anos, aqui no São João.
Parabéns pelo seu pronunciamento!

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JUNIOR – Verdade,
deputada Andréa, inclusive para alugar a casa também tem que ser
camarada, tem que ser do PCdoB.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA – Deputado Edilázio, por gentileza, conclua e não
conceda mais aparte porque V. Ex.ª já estourou o tempo e ainda tem o
Bloco do Deputado Vinícius Louro. Gostaria que V. Ex.ª concluísse.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Pode me conceder um aparte, já tinha pedido antes da conclusão do
tempo, Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA- Acontece que já concluiu o tempo, Deputado
Wellington, e ainda tem o Deputado Vinicius Louro, o Bloco.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Posso contar com a sua benevolência, com a sua bondade, dá para
concluir esse aparte. Já era até para ter falado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA - Exatamente, pois conclua, Deputado Wellington,
faça a sua fala.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(aparte) - Muito obrigado, Deputado Rafael Leitoa. Deputado Edilázio,
parabéns pela observação fazendo nesta manhã de hoje. Algo de suma
importância para o maranhense, a cultura maranhense. E pouco se faz
o Governo do Estado pela cultura maranhense, porque a cultura
maranhense não quer propaganda em outdoor, em TV. Se tivesse que
fazer propaganda, não é propaganda das ações do Governo e que às
vezes não retratam a realidade. Era muito melhor fazer propaganda em
outros Estados para tentar captar a atenção dos turistas para que
viessem para São Luís. E eu quero compartilhar duas situações com V.
Ex.ª, ontem eu recebi uma denúncia e fui até a rua Portugal. A rua
Portugal está até enfeitada, cheia de bandeirinhas, mas não tem turista,
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não tem atrativo. Alguns poucos atrativos em alguns lugares. O Reviver,
o Centro Histórico não tem nenhuma atração, totalmente abandonado.
Em alguns lugares no Centro Histórico com buracos no estacionamento,
com crateras no asfalto, enfim. E ontem também eu estava no arraial da
Praça Maria Aragão, o boi de Nina Rodrigues fez a apresentação, por
volta de 11h40 e 12h00 e anunciou que ia para o arraial da Vila Palmeira.
Se deslocou para o arraial da Vila Palmeira e foi impedido de se
apresentar, a população aguardando e a Polícia, cumprindo ordens,
não deixou que tivesse apresentação.  Ou seja, só faltam dez dias para
concluir o período junino, o período de Arraial e o que nós observamos?
Não sou eu que estou dizendo, são os brincantes, está na boca no
povo. Flávio é contra, Flávio Dino é o terror da festa junina no
Maranhão. Não sou eu que estou dizendo. Eu ouvi ontem muitas
vezes.  Inclusive um dos brincantes do Boi de Nina Rodrigues, usando
o microfone falando que o boi estava sendo perseguido, que as
brincadeiras estavam sendo perseguidas pelo Governo do Estado do
Maranhão. Não são palavras minhas, eu ouvi ontem no Arraial na
Praça Maria Aragão.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Obrigado,
Deputado Wellington, V. Ex.ª fala uma verdade. Como falei agora há
pouco, o vereador Marcial Lima já tocou nesse assunto. E é com
grande tristeza que nós estamos acompanhando o fim do incentivo à
nossa cultura, o fim do nosso incentivo ao nosso folclore, porque nós
temos um Governador que não sabe o que é o folclore maranhense.
Essa é a moeda que nós estamos tendo que receber em troca de um
governador que não se arrisque dele aparecer em um Arraial desse
vestido de fofão. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA - Deputado Vinícius Louro, Bloco Parlamentar
Democrático, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor presidente, senhoras e senhores deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, retorno a esta tribuna,
hoje, para falar da primeira grande cavalgada no município de Lago
Rodrigues. Cavalgada essa que foi organizada pelo Edjaci Segundo, o
Prefeito Edjaci. Todos ali, Eliezer, Valdemar da Serraria, todos
envolvendo aquele município para que pudesse realizar uma grande
cavalgada. A gente fica feliz, nós que somos o apoiador, nós que somos
o incentivador e entramos com a proposição que foi a criação da lei que
regulamenta o esporte de Vaquejada contra os maus-tratos de animais
no Estado do Maranhão. Estivemos presentes com uma grande comitiva,
eu, o Deputado Raimundo Louro, minha irmã Priscila Louro, minha
mãe Adelaide Louro, onde também outras autoridades, como doutor
Cristóvão, Juscelino Rezende, Prefeito Cascaria, Valdir Maranhão,
que foi também prestigiar essa grande cavalgada no município de Lago
dos Rodrigues. E a gente fica feliz, um movimento grandioso, trazendo
lazer para aquela população, uma cidade tão pequena como Lago dos
Rodrigues, mas de pessoas acolhedoras, pessoas ali honestas,
trabalhadores. E a gente sem dúvida dando o apoio, Bandeira, a esse
esporte que agora surge no Estado do Maranhão, como é o caso da
cavalgada. Deputado Rogério Cafeteira, que esteve lá na Região
Tocantina, parecia um grande vagueiro de vaquejada, um atleta. E ali eu
fiquei feliz, Deputado, para você ver que essa nova categoria, vamos
assim dizer, essa cavalgada que surge em todo o Estado do Maranhão
traz entretenimento. Imagina Vossa Excelência, quando participou
daquela cavalgada, viu o tanto de gente que vinha dos interiores, de
outras cidades, prestigiar aquele movimento. Isso não foi diferente lá
no município de Lago dos Rodrigues. Foi um movimento que trouxe
várias pessoas, como também o prefeito Laércio com toda a sua comitiva
de Lago da Pedra, os muladeiros da cidade de Poção de Pedras, também
os vaqueiros da cidade de Bernardo do Mearim, como também do
município de Igarapé Grande, como Santo Antônio dos Lopes, São
Luiz Gonzaga, Paulo Ramos, Lago do Junco, todos. Todos participaram
dessa grande cavalgada, onde eu quero parabenizar o prefeito Edjacir,

parabenizar todos que fizeram parte dessa organização. E dizer contem
com o Deputado Vinícius Louro, porque nós realmente estamos
presentes nessas culturas. Estamos dando total apoio no esporte de
vaquejada. E isso é que importa, o parlamentar presente onde defende
toda uma bandeira, que é o esporte de vaquejada e cavalgada. Senhor
Presidente, só para concluir esse momento do meu discurso pelo tempo
do Bloco, eu gostaria de pedir agora o tempo da liderança após o meu
discurso. Porque como nós passamos muitos dias ausentes desta Casa,
rodando todas as nossas bases, toda a nossa região, nós hoje estamos
trazendo muitas demandas e aqui eu queria também aproveitar o
momento para falar um pouco também da festa de São João no município
de Trizidela do Vale, uma festa...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA – Deputado Vinicius Louro por gentileza é porque
tem um entendimento da gente não utilizar o tempo da liderança dos
Blocos em virtude do acordo que nós fizemos, eu queria que V. Exa.
concluísse o seu pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Tudo bem,
Senhor Presidente, eu entendo, acato esse acordo .V.Exa. que vem
realmente agora em exercício, fazendo aí da Mesa Diretora se fazer
valer, não será eu que não vou acatar o acordo. Então eu quero aqui
parabenizar novamente o prefeito Edjacir e parabenizar todos que se
fizeram presentes naquela grande cavalgada que foi uma cavalgada que
trouxe realmente entretenimento para aquele povo da região do Médio
Mearim e principalmente para a cidade de Lago dos Rodrigues. O meu
muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA - Expediente Final. Deputado Rogério, V. Ex.ª vai
usar o tempo?

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Eu serei
bastante breve.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA – Está, deputado, por favor, para que a gente
possa encerrar a sessão.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras deputadas e senhores
deputados, galeria, imprensa, aqui é porque eu ouvi o depoimento,
infelizmente o deputado Wellington não se encontra mais, mas aqui eu
queria fazer de público um pedido de desculpas para ele porque, na
sessão anterior, tivemos um debate e eu talvez tenha respondido num
tom acima do adequado. Então, eu já fiz o meu pedido de desculpa,
pessoal, mas acho que cabe que eu faça aqui da tribuna a ele, apenas a
ele para que fique bem claro. Deputado Max, eu ouvi atentamente o
seu discurso e concordo com V. Ex.ª. Temos o mesmo pensamento na
questão de que é um assunto que já está sendo investigado, mas acho
que as ponderações de V. Ex.ª são pertinentes. Aqui queria fazer só
uma ressalva. Eu fui, entre aspas, acusado de incoerência porque eu
disse que não assinaria essa próxima CPI. V. Ex.ª é exatamente o
contrário, porque não assinou a primeira, mas que agora pode assinar
a segunda. Então, isso aqui não é questão de incoerência, é questão de
cada um fazer a análise e fazer seu juízo de valor e em que momento
deve fazer ou não suas coisas aqui. Aqui não pode ter patrulha de
nenhum colega, aqui todos são livres para agir da maneira como acharem
adequado. Aqui, deputado, só quero fazer mais ressalva. O governador
Flávio Dino não autoriza nem desautoriza ninguém. Assim como fez
na primeira, deputada Andréa, onde ele não interveio, a mesma posição
é essa atualmente, ele só fez questão que eu externasse a posição do
governo, pois não existe nenhuma orientação do governo para que não
seja instalada a CPI. Os deputados devem agir de acordo com suas
consciências e sua análise de juízo e de valor. Se acharem que devem
assinar, assinem. Se acharem que não devem, não assinem. O governo
do Estado não tem nenhuma posição sobre essa questão. Fiquem livres
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para agir da maneira como acharem mais adequada, pois não se trata de
autorização. Deputada, eu tive... Vou ser breve pela sessão que segue,
mas eu queria depois perguntar primeiro se a Elba Ramalho é filiada do
PCdoB porque eu não sabia, deputado César Pires. V. Ex.ª que é uma
pessoa muito informada, eu não sabia que a Elba era filiada ao PCdoB,
porque falaram que vem uma cantora aqui, a senhora não está ligada na
cultura porque está querendo falar de carnaval, nós já estamos no São
João, deputada. Eu não sabia que a Elba Ramalho era filiada do PCdoB
é uma surpresa para mim. Veja bem na questão, eu convido V. Ex.ª para
que a gente vá, nossos filhos estudam juntos, para que a gente vá ao
arraial e V. Ex.ª poder constatar como está sendo feito nosso São João.
Eu estive essa semana, deputada, visitando a UPA do Araçagy e até iria
lhe convidar, mas vou lhe confessar, é tanto discurso aqui dizendo que
tá ruim que eu disse: não, eu vou primeiro lá fazer uma visita de
surpresa para ver se realmente está esse caos. Quando eu cheguei,
passei pela farmácia, eu disse: não, vou aproveitar para dar uma entrada
aqui, uma incerta. Eu disse: como é que funciona isso aqui? Entrei. Aí
fui atrás de um remédio que o deputado Wellington do Curso disse que
não existia lá, captopril, que na verdade, deputada, V. Ex.ª não é médica,
mas conviveu muito com a área de saúde, e aí ontem eu treinei muito
esse nome, captopril, com um amigo, fizemos um exercício e eu consegui
agora brilhantemente falar a palavra. Então, veja bem, apesar de que
esse remédio, existem outros com a mesma função até mais caros, mas
eu entrei lá e quando eu vou procurando, onde é que acho? Está lá o
captopril. Inclusive tirei uma fotozinha e coloquei no meu twitter,
deputada Andréa, depois eu queria que V. Ex.ª pudesse ir lá curtir a
foto. E aí com a medicação, a mesma coisa o Buscopan. Eu sei que às
vezes chegam informações para V. Ex.ª, eu não tenho dúvida da intenção
de V. Ex.ª, mas nos chegam informações geralmente de pessoas querendo
nos agradar, são aliados, são pessoas que têm afinidade ou que têm
simpatia, que veem em V. Ex.ª uma representante do povo e, às vezes,
chegam informações aos deputados equivocadas, infelizmente, sem a
gente poder constatar e acaba se falando aqui da tribuna. Eu vou encerrar,
Senhor Presidente. Já existiu, por exemplo, aqui e eu até talvez tenha
sido indelicado, de falarem de escolas, aí acusam o Estado e a escola é
municipal e vice-versa, aí chega e diz que não tem...

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Posso ter
um aparte? É só sobre o São João.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Pode
sim, Deputada.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (aparte) –
Na verdade, Deputado Rogério, o que eu acho é o seguinte: Todas as
festas que têm acontecido desde que o Governador Flávio Dino assumiu
o Governo, ele tem acabado com a nossa tradição. Isso daí para mim é,
sem sombra de dúvida, eu não sou contra ele trazer a Elba Ramalho, eu
não sou contra ele trazer nada disso, eu sou contra o que ele faz com os
bois, eu sou contra o incentivo que falta para os brincantes, eu sou
contra ele trazer a Leci Brandão no carnaval, porque é do PCdoB.
Então para mim, eu sou contra ele botar o pessoal de Pernambuco do
PCdoB, na Secretaria de Saúde, eu sou contra esse tipo de coisa, porque
realmente demonstra que ele está muito preocupado em agradar os
seus parceiros, então é este o meu ponto de vista em relação tanto ao
carnaval e São João, a todos os tipos de festas aqui do Estado, eu acho
que o Governo tem muito a dizer, V. EXª sabe, V. EXª tem consciência
que esse São João daqui, pelo amor de Deus, eu não acredito que V.
EXª ache que isso está bom.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Eu
quero convidar V. EXª para a gente ir ao Arraial do Ipem, inclusive
prestigiar duas barracas, Deputado Bira, convido V. EXª e todos aqui,
a barraca do Hospital Aldenora Belo e a das Mães das Crianças com
Microcefalia. Era interessante que a gente pudesse, e até colocando
diferenças políticas de lado, que a gente pudesse ir e reunir, irmos lá
para prestigiar essas duas barracas. Pois não, Deputado Bira.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (aparte) –
Deputado Rogério, eu acho que a sugestão de V. EXª é muito boa,
vamos combinar aqui os deputados e vamos fazer uma visita aos arraiais,
para verificar realmente qual é a desenvoltura dos arraiais, qual é a
avaliação que as pessoas estão fazendo, porque o que eu vi é
completamente diferente do que está sendo relatado aqui, então por
onde eu tenho passado, o São João aqui em São Luís realmente está um
São João muito bem organizado, muito bem aceito pela população, a
frequência é imensa e valorizando a cultura local, coisa que  é importante
e eu acho que tem muita saudade do Arraial da Lagoa, eu acho que é
essa a questão. O pessoal está com saudade do Arraial da Lagoa e não
sei o que tinha no Arraial da Lagoa, mas a saudade parece que é grande.
Agora, o que nós temos hoje é o arraial verdadeiro, autêntico, firme e
que valoriza a cultura local e isso está acontecendo com força e é o
brilho desse São João que está inquietando aqueles que desejam voltar
ao poder. Então, é apenas isso, o São João está em boas mãos, e o
resultado é altamente positivo, e está só no começo, é bom que se diga,
está só no começo. Ainda tem São João, ainda tem São Pedro e ainda
tem São Marçal e tudo vai acontecer da melhor maneira possível,
parabéns a V. Exª!

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Então,
só pra encerrar, deputada Andréa e deputado Bira, eu reforço aqui o
convite para que a gente possa fazer e a visão que eu tenho, é a mesma
do deputado Bira, que é um sucesso o nosso São João, e eu vejo a
dificuldade, deputada, e não foi causada pelo o governo do Estado e
nem pelos deputados, por exemplo, hoje temos dificuldades de ajudar
algumas brincadeiras e alguns grupos e isso não é uma questão do
governo do Estado e é uma questão da legislação federal, que impede
essa ajuda mais direta. Infelizmente, isso tem prejudicado, sim, as
brincadeiras e não por uma decisão do governo, mas como cumprimento
de lei e que é uma lei federal e não é uma lei estadual. Então, deputada,
eu reforço para que a gente vá e até para gente constatar e para gente
também contribuir e eu convido para essas duas barracas do Ipem e
que a gente possa lá e convido todos que estejam nos ouvindo para que
possam nos prestigiar e que saiam daqui com a surpresa de saber que
a cantora Elba Ramalho e também Geraldo Azevedo são comunistas,
não sabia, mas agora desde, então, já vou respeitá-los como camaradas.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Presidente
Rafael...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA – Pois não, Deputado Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Presidente, eu
gostaria apenas que a Mesa registrasse aqui a presença da ex-deputada
Helena Heluy, que muito honrou e dignificou esse parlamento com sua
postura e com sua ética. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA – Presença registrada da ex-deputada Helena Heluy.
É um prazer tê-la aqui conosco no plenário desta Casa.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

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

Resumo da Ata da Septuagésima Terceira 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 e dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
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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. O Presidente, em exercício, Deputado
Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do
texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado e
do Expediente que foi encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu
a palavra aos Deputados Fábio Braga, Eduardo Braide, Stênio Rezende,
Professor Marco Aurélio, Doutor Levi Pontes, César Pires, Zé Inácio
e Roberto Costa. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente informou que as inscrições dos Deputados
Wellington do Curso, Júnior Verde, Sérgio Vieira, Sérgio Frota e Bira
do Pindaré ficaram transferidas para a próxima Sessão e declarou aberta
a Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação da Medida Provisória
nº 232/2017, de autoria do Poder Executivo (Mensagem nº 024/2017),
que altera a Lei nº 9.858, de 1º de julho de 2013, que dispõe sobre a
criação da gratificação de estímulo profissional aos integrantes do
Subgrupo Apoio Técnico e Subgrupo Apoio Administrativo do Grupo
Administração Geral e Grupo Ocupacional Atividades de Apoio
Administrativo e Operacional, com parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, que foi aprovada e encaminhada a
promulgação. Na sequência, o Presidente anunciou a discussão e votação
da Medida Provisória nº 233/2017, de autoria do Poder Executivo
(Mensagem nº 027/2017), que institui o Programa Maranhão Juros
Zero, que tem como objetivo incentivar o empreendedorismo, alavancar
o investimento produtivo e promover a geração de emprego e renda no
estado, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania e concedeu a palavra ao Deputado Adriano Sarney, para
discutí-la. A referida Medida Provisória também foi aprovada e
encaminhada à promulgação. Em primeiro turno, regime de prioridade
foram aprovados os Projeto de Lei nºs: 100/2017, de autoria do Poder
Executivo (Mensagem nº 021/2017), que institui o programa estadual
“Mais Alfabetização” e 101/2017, também de autoria do Poder
Executivo (Mensagem nº 022/2017), que cria o Sistema Estadual de
Bibliotecas Públicas do Estado do Maranhão, ambos com pareceres
favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e da
Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Em
único turno, tramitação ordinária o Plenário aprovou a Moção nº 005/
2017, de autoria do Deputado Raimundo Cutrim, de aplausos a Senhora
Letícia Oliveira Milhomem Gama, Delegada de Polícia Civil do Estado
do Maranhão, titular da Delegacia Especial da Mulher de Balsas, pelo
profícuo trabalho realizado à frente daquela Delegacia Especializada,
com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Submetidos à deliberação do Plenário foram aprovados os
Requerimentos nº 438/2017, de autoria da Deputada Nina Melo,
solicitando que seja registrado nos Anais desta Casa e encaminhados
Votos de Congratulações ao Boi da Maioba, pela passagem de seu
aniversário de 120 (cento e vinte) anos de sua fundação, comemorado
em 07 de junho do ano em curso. Requerimentos nº 453, 455, 456, 457
e 458/2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney, para que seja
registrado nos Anais desta Casa e encaminhados votos de congratulações
às população dos Municípios de Bequimão, Santana do Maranhão,
Bacurituba, Governador Luiz Rocha e São João Batista, pela passagem
de seus aniversários comemorados no mês de junho; Requerimento nº
454/2017, ainda do Deputado Adriano Sarney, subscrito pelo Deputado
Cabo Campos e Glaubert Cutrim, encaminhando votos de
congratulações à população do Município de Tufilândia, pela passagem

de seu aniversário comemorado no mês de junho e o Requerimento nº
462/2017, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio,
encaminhando Mensagem de Congratulação ao Sindicato dos Corretores
de Imóveis do Estado do Maranhão, que completa 30 anos no dia 19 de
junho do corrente ano. O Requerimento nº 448/2017, de autoria da
Deputada Andréa Murad, que nos termos regimentais e de acordo com
o art. 28 do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia
Legislativa do Maranhão, seja submetido a apreciação do Plenário o
Parecer nº 001/17, oriundo da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar,
contrário a Representação nº 001/17, de sua autoria, por discordar dos
termos do parecer e da decisão da referida comissão foi rejeitado com
a abstenção do Deputado Adriano Sarney. Requerimento nº 461/2017,
da Deputada Francisca Primo foi retirado da Ordem do Dia a pedido da
autora e o Requerimento nº 468/2017, do Deputado Rigo Teles foi
transferido devido a ausência do autor em Plenário. Sujeitos a
deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs 449/2017,
de autoria do Deputado Alexandre Almeida, solicitando que seja
justificada sua ausência às Sessões Plenárias realizadas nos dias 01 a
15 de junho do corrente ano, conforme Atestado Médico; 451/2017, de
autoria do Deputado Sérgio Frota, solicitando que seja justificada sua
ausência das Sessões Plenárias realizadas no período de 08 a 13 do mês
de junho do corrente ano, conforme atestado médico; 452/2017, de
autoria da Deputada Andréa Murad, solicitando que seja justificada
sua ausência às Sessões Plenárias referentes ao período de 07 a 11 de
junho do ano em curso, conforme atestado médico; 459/2017, de autoria
do Deputado Bira do Pindaré, para que seja justificada sua ausência às
Sessões Plenárias realizadas no período de 07 a 09 de junho em
decorrência do acompanhamento de sua esposa, Jacileide da Silva Sousa,
em tratamento de saúde, conforme atestado médico; 460/2017, de
autoria do Deputado Stênio Rezende, solicitando que seja justificada
sua ausência às Sessões Plenárias realizadas nos dias 07 e 08 de junho
de 2017, em virtude de viagem representando a Assembleia Legislativa
do Maranhão na XXI Conferência Nacional dos Legisladores e
Legislativos Estaduais, realizada na Cidade de Foz do Iguaçu/PR; 463/
2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide, encaminhando
Mensagem de Pesar aos familiares da Senhora Leonora de França Pereira,
pelo seu falecimento ocorrido no dia 18 de junho e o Requerimento nº
464/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando
que seja justificada sua ausência às Sessões Plenárias nos dias 06 a 09
de junho do ano em curso, tendo em vista a sua participação na XXI
Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. Na
forma do Artigo 113 do Regimento Interno foram incluídos na Ordem
do Dia da próxima Sessão Ordinária o Requerimento nº 470/2017, de
autoria do Deputado Eduardo Braide. No primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. No tempo reservado aos Blocos
e Partidos ouviu-se o Deputado Sérgio Vieira falou pela Liderança do
PEN. A Deputada Francisca Primo e os Deputados Bira do Pindaré,
Othelino Neto e Júnior Verde falaram pelo Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão e  as Deputadas Ana do Gás e Nina Melo pela Liderança
deste Bloco. O Deputado Sérgio Frota falou pela Liderança do Bloco
Parlamentar Democrático. O Deputado Wellington do Curso falou
pelo Bloco Parlamentar Independente. No Expediente Final não houve
orador inscrito. Nada mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e
lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado, será devidamente
assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 22 de junho de 2017.

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

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

Braga.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Eduardo

Braide.
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Às dezesseis horas, presentes os Senhores Deputados: Ana
do Gás, Cabo Campos, Edilázio Júnior, Eduardo Braide, Fábio Braga,
Fábio Macêdo, Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar de
Maranhãozinho, Max Barros, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio,
Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério
Cafeteira, Sousa Neto, Stênio Rezende, Wellington do Curso e Zé
Inácio. Ausentes os Senhores Deputados: Adriano Sarney, Alexandre
Almeida, Andréa Murad, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, César Pires,
Doutor Levi Pontes, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Francisca Primo,
Glalbert Cutrim, Humberto Coutinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Nina
Melo, Paulo Neto, Ricardo Rios, Sérgio Frota, Sérgio Vieira, Valéria
Macêdo e Vinícius Louro. O Presidente, em exercício, Deputado
Othelino Neto, declarou aberta a Sessão: “Em nome do povo e
invocando a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos”. Em
seguida, efetuou-se a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da
Sessão anterior, que foi aprovado e do expediente a seguir:
Requerimentos nºs: 420/17, da Deputada Nina Melo, solicitando que
seja registrado nos Anais desta Casa e encaminhados Votos de
Congratulações à ex-Governadora do Estado do Maranhão, Roseana
Sarney, pela passagem de seu aniversário em 1º de junho do ano em
curso; 421/17, da Deputada Nina Melo, solicitando que seja registrado
nos Anais desta Casa votos de Congratulações ao Senhor Sebastião
Barros Jorge, por sua indicação para assumir a vaga de Membro da
Cadeira Nº 10, da Academia Maranhense de Letras; 422/17, do Deputado
Bira do Pindaré, para que seja registrado nos Anais desta Casa e
encaminhado votos de congratulações ao jornalista e escritor Félix
Alberto Lima, parabenizando-o pelo lançamento do projeto Maio Oito
Meia; 423 e 424/17, do Deputado Adriano Sarney encaminhando Votos
de Congratulações às populações dos Municípios de Carutapera e
Açailândia pela passagem de seus aniversários, comemorados no mês
de junho; 425, 426 e 427/17, de autoria da Deputada Francisca Primo,
para que seja registrado nos Anais desta Casa Votos de Congratulações
às populações dos Municípios de Açailândia, São João dos Patos e
Tufilândia pela passagem de seus aniversário comemorados no mês de
junho; Requerimento nº 428/17, de autoria do Deputado Edson Araújo,
enviando Mensagem de Congratulação às populações dos Municípios
de Açailândia, Barreirinhas, Cedral, Godofredo, Viana, Urbano Santos,
São João Batista, Bacurituba, Bequimão, Tufilândia, Arari,
Esperantinópolis e Presidente Dutra, pela passagem de seus
aniversários comemorados no mês de junho e o Requerimento n° 429/
17, de autoria do Deputado Raimundo Cutrim enviando Mensagem de
Congratulações ao Município de Carutapera Maranhão, pela
comemoração da passagem de seu aniversário comemorado em junho
do corrente ano. Indicações nºs: 708/17, do Deputado Sérgio Vieira ao
Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Senhor Jhonatan
Almada, solicitando que o Município de Açailândia, seja contemplado
pelo programa Ponto do Saber; 709, 710 e 711/17, do Deputado Sérgio
Vieira  ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino e
ao Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, solicitando
implantação de uma Unidade Plena do Instituto de Educação, Ciência
e Tecnologia do Maranhão, bem como a ampliação do número de cursos
ofertados pelo Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão,  do Município de Açailândia, solicitando ainda que seja
realizada a reforma do Prédio do referido Instituto; 712/17, do
Deputado Sérgio Vieira ao Governador do Estado do Maranhão e ao
Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, solicitando
que o Município de Açailândia possa integrar a Rede de Internet
Gratuita do Maranhão-MARANET, a fim de que a população tenha
acesso a Wi-Fi grátis possibilitando a sua inclusão digital; 713/17, da
Deputada Valéria Macêdo ao Governador do Estado do Maranhão e ao
Secretário de Estado da Segurança Pública Senhor Jeferson Portela
solicitando a construção e instalação de um Instituto de Criminalística
e Instituto Médico Legal no Município de  Presidente Dutra; 714/17,
da Deputada Valéria Macêdo ao Governador do Estado e ao Secretário
de Estado da Educação, Senhor Felipe Camarão solicitando a reforma
do Centro de Ensino “João Pereira Martins Neto”, no Município de

Estreito; 715/17, do Deputado Cabo Campos ao Secretário de Estado
da Segurança Pública e ao Governador do Estado do Maranhão,
respectivamente solicitando que seja criado o Quadro de Capelães na
Polícia Civil; 716 e 717/17, do Deputado Cabo Campos ao Governo
do Estado do Maranhão, solicitando que seja realizado um Encontro
com os Vereadores da Baixada Maranhense, para seja discutida as
Políticas Públicas de melhoria da Baixada Maranhense e 718/17, do
Deputado Rigo Teles ao Governador Flávio Dino, bem como ao
Secretário de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando  que
seja recuperado 120km de pavimentação asfáltica da MA-006, nos
trechos que ligam os Municípios de Grajaú a Arame. Não havendo
mais matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou o Expediente lido
à publicação. Em seguida, concedeu a palavra ao Deputado Raimundo
Cutrim que reafirmou críticas aos secretários de Estado de Segurança
Pública e da Saúde. O Deputado Max Barros denunciou crimes de
pistolagem no Município de Santa Quitéria. Em seguida, o Deputado
Rigo Teles discorreu sobre o impasse entre Uber’s e taxistas, defendendo
ações no sentido de garantir a igualdade de condições na concorrência.
Por sua vez, o Deputado Roberto Costa denunciou o problema da falta
d’água no Município de Bacabal. Na Tribuna a Deputada Graça Paz
manifestou sua preocupação com notícias negativas sobre o Maranhão,
veiculadas em redes nacionais de televisão, lamentando a divulgação de
estatísticas recentes quando a Violência, que apontam o Maranhão
entre os Estados onde houve aumento na taxa de homicídios. O
Deputado Rogério Cafeteira discorreu sobre o Projeto de Lei que
regulamenta a atuação do serviço de Uber em transporte intermunicipal,
afirmando ser necessária a ampliação da discussão sobre o assunto. De
acordo com o parlamentar, há uma divergência constitucional em relação
à competência de o Estado legislar essa matéria. Por sua vez, o
Deputado Cabo Campos discorreu sobre Projeto de Lei que regulamenta
a atuação do serviço de Uber em transporte intermunicipal, defendendo
cautela e ponderação na apreciação do tema. Por fim, o Deputado
Edilázio Júnior defendeu o Projeto de Lei que regulamenta a atuação
do serviço de Uber em transporte intermunicipal, afirmando que se
trata de vanguarda para o País que foi elaborado por um professor de
Direito Constitucional em consonância com todas as leis federais,
estaduais, e municipais deste País e que beneficia mais de 900 pais de
famílias que estavam desempregados e que encontraram no Uber um
meio para manter suas famílias. O parlamentar afirmou ainda que é
dever do Estado garantir o livre arbítrio do consumidor para decidir
sobre o tipo de serviço que lhe é mais conveniente. Não havendo mais
oradores inscritos no Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta
a Ordem do Dia, anunciando que não havia “quórum” regimental para
apreciar a matéria constante da Ordem do Dia que ficou transferida
para a próxima Sessão Ordinária e  submeteu à deliberação da Mesa o
Requerimento nº 419/2017, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, ao
Secretário de Estado da Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto,
solicitando a cópia do Plano Rodoviário Estadual, contendo mapas e
outros detalhamentos de modo a subsidiar os Deputados na votação
da Medida Provisória nº 234, de 25 de maio de 2017, que foi deferido.
Nos termos do Artigo 113 do Regimento Interno foram incluídos na
Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs 420
e 421/2017, de autoria da Deputada Nina Melo; 422/2017, de autoria
do Deputado Bira do Pindaré; 423 e 424/2017, de autoria do Deputado
Adriano Sarney; 425, 426 e 427/2017, de autoria da Deputada Francisca
Primo; 428/2017, de autoria do Deputado Edson Araújo e 429/2017,
de autoria do Deputado Raimundo Cutrim.  No primeiro horário do
Grande Expediente, no tempo reservado aos Blocos e Partidos, assim
como no Expediente Final não houveram oradores inscritos. Nada
mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata,
que lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado
Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 05 de junho
de 2017. Deputado Othelino Neto - Presidente, em exercício. Deputado
Fábio Braga - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Eduardo
Braide - Segundo Secretário, em exercício.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 27/06/2017 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 08h30min
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE

01- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 234/2017 (Mensagem
Governamental nº 033/2017), de autoria do Poder Executivo, que Altera
a Lei nº 10.043, de 07 de abril de 2014, que aprova o Plano
Rodoviário do Estado do Maranhão e dá outras providências -
RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES;

02- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 235/2017 (Mensagem
Governamental nº 043/2017), de autoria do Poder Executivo, que Altera
a Lei nº 9752, de 10 de janeiro de 2013, que Dispõe sobre vedações
à formalização de contratos e convênios com órgãos e entidade
da administração pública do Estado do Maranhão que utilizem a
condição análoga à de escravo na produção de bens e serviços -
RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES;

03- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 134/2017, de autoria
do Poder Executivo que Aprova Declaração de Concordância do
Poder Executivo Estadual em receber da União, através do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT,
a Título de Doação, Trecho Rodoviário da BR-135/MA que dá
acesso ao Porto do Itaqui - RELATOR DEPUTADO MARCO
AURÉLIO;

04- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 135/2017, de autoria
do Poder Executivo que Autoriza o Poder Executivo a abrir à
Encargos Gerais do Estado/Encargos Financeiros, crédito
especial, no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais),
para o fim que especifica - RELATORA DEPUTADA FRANCISCA
PRIMO;

05- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 120/2017, de autoria
do Senhor Deputado Alexandre Almeida, que Dispõe sobre a concessão
de Incentivo Fiscal para o contribuinte de ICMS que Financiar
Projeto de Segurança Pública - RELATOR DEPUTADO LEVI
PONTES;

06- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 121/2017, de autoria
do Senhor Deputado Fábio Braga, que Considera de Utilidade
Pública a Associação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais
do Povoado Alto Alegre - Assentamento Bom Pastor de Amapá do
Maranhão, no Munícipio de Amapá do Maranhão, Estado do
Maranhão - RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE;

07- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 128/2017, de autoria
da Senhora Deputada Nina Melo, que Institui, no âmbito do Estado
do Maranhão, a Semana de Conscientização sobre a importância
da vacinação em adultos e crianças, e dá outras providências -
RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES;

08- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 129/2017, de autoria
da Senhora Deputada Nina Melo, que Considera de Utilidade Pública
a Associação Comunitária dos Moradores e Pescadores do Povoado
Seriema, no Estado do Maranhão, e dá outras providências -
RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE;

09- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 130/2017, de autoria
do Senhor Deputado Edson Araújo, que Considera de Utilidade
Pública a Colônia de Pescadores, Z-118 do Município de Amapá
do Maranhão - RELATOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

10- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 132/2017, de autoria
do Senhor Deputado Cabo Campos, que Considera de Utilidade
Pública o “Instituto Espaço Semear”, com sede e foro no
Município de São José de Ribamar, no Estado do
Maranhão - RELATOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

11- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 133/2017, de autoria
do Senhor Deputado Cabo Campos, que Considera de Utilidade
Pública a “Associação da Comunidade Negra Rural Quilombola
Malungos de Olho D’agua”, com sede e foro no Município de

Serrano, no Estado do Maranhão - RELATOR DEPUTADO
ANTONIO PEREIRA;

12-  PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 144/2017, de autoria
do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que Considera de Utilidade
Pública o Instituto Socioeducativo Mãos Solidárias, com sede e
foro no Município de Icatu, no Estado do Maranhão - RELATOR
DEPUTADO LEVI PONTES;

13- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 145/2017, de autoria
do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que Considera de Utilidade
Pública a Associação dos Moradores Remanescentes de Quilombo
do Povoado Juçara, com sede no Povoado Juçara e foro no
Município de São Vicente Férrer, no Estado do Maranhão -
RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES;

14- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 146/2017, de autoria
do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que Considera de Utilidade
Pública a Associação Morada Nova da Comunidade Data São
José, com sede e foro no Município de Barão de Grajaú, no Estado
do Maranhão - RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES;

15- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 147/2017, de autoria
do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que Considera de Utilidade
Pública a Associação dos Produtores Rurais de Santa Izabel, com
sede e foro no Município de Icatu, no Estado do Maranhão -
RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES;

16- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 148/2017, de autoria
do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que Considera de Utilidade
Pública a Associação dos Produtores Rurais Quilombolas Proteção
São João do Povoado Mata, com sede no Povoado Mata do Ipiranga
e foro no Município de Itapecuru-Mirim, no Estado do Maranhão
- RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES;

17- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 149/2017, de autoria
do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que Considera de Utilidade
Pública o Instituto Beneficente Peniel de Aldeias Altas - MA,
com sede e foro no Município de Aldeias Altas, no Estado do
Maranhão - RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES;

18- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 150/2017, de autoria
do Senhor Deputado Eduardo Braide, que Considera de Utilidade
Pública o Bloco Alternativo Ritmistas Unidos da Madre Deus,
com sede e foro no Município de São Luís, no Estado do Maranhão
- RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES;

19- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 020/
2017, de autoria do Senhor Deputado Edson Araújo, que Concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Deputado Federal,
Roberto de Lucena - RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA;

20- MOÇÃO DE APELO Nº 008/2017, de autoria da Senhora
Deputada Valéria Macêdo, moção de apelo à Secretaria Especial de
Política para as Mulheres do Governo Federal, apelo a Ministra
Luislinda Valois para que seja cumprida por parte da União
Federal a Segunda parte do Convenio nº 823611/2015  -
RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO;

21- VETO TOTAL APOSTO AO PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 061/2016, de autoria do Senhor Deputado Eduardo
Braide, que Estabelece diretrizes para o Programa de Capacitação
de Educadores da Rede Pública de Ensino do Estado do Maranhão
para qualificação do Acompanhamento de Alunos Autistas ou
Diagnosticados com transtorno do Espectro Autista (TEA) -
RELATOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

22- VETO TOTAL APOSTO AO PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 187/2016, de autoria do Senhor Deputado Josimar
do Maranhãozinho, que Dispõe sobre a produção, distribuição e
comercialização de embalagem de cimento, no âmbito do Estado
do Maranhão e dá outras providências - RELATOR DEPUTADO
LEVI PONTES;

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 21 de junho de 2017. Máneton Antunes de Macêdo -
Diretor Legislativo.
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COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS

P A R E C E R Nº 008/2017

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do mérito do Projeto de Lei nº 086/2017,

de autoria da Senhora Deputada Ana do Gás, que Garante o atendimento
prioritário e a acessibilidade de pessoas com obesidade em grau III, aos
serviços dos estabelecimentos bancários, comerciais, órgãos públicos
e outros que importem em atendimento por filas, senhas ou outros
métodos similares, e dá outras providências.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto distribuído à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer,
tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação da
matéria (Parecer nº 156/2017). Posteriormente, a proposição de lei
veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alíneas “b”, “c”, “e” e “l”,
compete à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias,
opinar sobre matérias no que diz respeito a defesa dos direitos
individuais e coletivos; defesa dos direitos sociais; relações de consumo
e medidas de defesa do consumidor; políticas de proteção ao portador
de necessidades especiais.

Analisando o presente Projeto de Lei, que garante o atendimento
prioritário e a acessibilidade de pessoas com obesidade em grau III, aos
serviços dos estabelecimentos bancários, comerciais, órgãos públicos
e outros que importem em atendimento por filas, senhas ou outros
métodos similares, observa-se a importância do mesmo para o bem-
estar da população maranhense, em particular das pessoas que
apresentam limitações em virtude da obesidade em grau III.

Assim como outras doenças crônicas, a obesidade é uma
enfermidade de difícil tratamento e que afeta um número crescente de
pessoas, tornando-se uma das grandes preocupações das organizações
de saúde ao redor do mundo.

Além das complicações no quadro clínico, a obesidade ocasiona
problemas sociais e psicológicos ao obeso, pois em virtude da
dificuldade de mobilidade e restrição de acesso a determinados locais,
a vivência em sociedade da pessoa obesa fica comprometida.

A obesidade em grau III submete a pessoa a condições físicas
semelhantes às pessoas com deficiências, no tocante aos problemas de
resistência física e de dificuldade de locomoção.

Considerando as necessidades das pessoas obesas em grau III,
o projeto em tela visa garantir condições de atendimento e de
acessibilidade que sejam adequadas à sua realidade. Logo, o projeto
busca promover uma melhoria da qualidade de vida desse público
específico.

Avaliando o que estabelece, pode-se afirmar que o projeto de
lei está amparado no princípio da finalidade, por buscar atender às
necessidades da população, por propor medidas que representem
mudanças que tornem mais fácil o cotidiano das pessoas obesas em
grau III, quando se tratar de acesso e atendimento em estabelecimentos
bancários, comerciais, órgãos públicos, dentre outros.

Por oportuno, objetivando aprimorar o texto do presente
Projeto de Lei, sugerimos a seguinte redação, ao art. 5º:

  “Art. 5º - O Poder Público poderá regulamentar esta Lei.”
Assim, em análise meritória, verifica-se que o ato discricionário

é conveniente, pois interessa, convém ou satisfaz ao interesse público,
e oportuno por ser praticado no momento adequado à satisfação do
interesse público, pelo que opino pela aprovação do projeto de Lei.

Em virtude dessas considerações, o projeto deve prosperar em
sede de análise de mérito legislativo.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei
nº 086/2017, com a alteração acima proposta.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e

das Minorias votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 086/2017,
nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
   SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO

FRANKLIM”, em 22 de junho de 2017.

Deputado Roberto Costa-Presidente e Relator
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Prof. Marco Aurélio

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Registro de Preços de material permanente, tipo
“televisor tipo led smart tv de 43 polegadas com acesso a internet e
wi-fi integrado e suportes para tv tipo led”, visando futuras e eventuais
aquisições pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Nos
termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43,
inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da Resolução
Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Administrativa nº
1.271/2007; do artigo 12, § 1º, da Resolução Administrativa nº 788/
2011, HOMOLOGO o resultado do Registro de Preços objeto do
Pregão Presencial nº 019/2017-SRP/CPL/ALEMA, em conformidade
com o Termo de Adjudicação nº 028/2017-CPL/ALEMA e Parecer da
Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo
Administrativo nº 1334/2017-ALEMA e autorizo a celebração da Ata
de Registro de Preços com a empresa vencedora do certame a
HAYOTECK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com valor total de
R$ 176.920,00 (cento e setenta e seis mil novecentos e vinte reais),
nos termos do Edital, seus anexos e da Proposta vencedora. Encaminhe-
se à Diretoria Geral, para cumprimento das normas legais. São Luís–
Ma, 21 de junho de 2017.  Deputado Othelino Nova Alves Neto.
Presidente em exercício.
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