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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10/07/2018 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10.07.2018

I - PROPOSTAS DE EMENDAS CONSTITUCIONAIS
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

SEGUNDO TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 262)

1. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 004/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA,
SUBSCRITA PELA TERÇA PARTE DOS DEPUTADOS, QUE
ALTERA O ARTIGO 15 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO
MARANHÃO, REDUZINDO PARA 3 (TRÊS) MESES DO
TÉRMINO DO MANDATO DO GOVERNADOR A VEDAÇÃO
PARA ALIENAÇÃO E CESSÃO DE BENS INTEGRANTES DO
PATRIMÔNIO ESTADUAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA 09.07.18  POR FALTA DE QUÓRUM
QUALIFICADO.

2. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 005/
2018, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, (MENSAGEM Nº
032/2018), QUE DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO NONO
DO ART. 19 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO
MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA  DO DIA 09.07.18  POR FALTA DE QUÓRUM
QUALIFICADO.

3. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 003/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE
DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 51 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA 09.07.18  POR FALTA DE QUÓRUM
QUALIFICADO.

III - PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

PRIMEIRO TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 262)

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

ACATANDO SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELA COMISSÃO.
– RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA 09.07.18  POR FALTA DE QUÓRUM
QUALIFICADO.

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

5. PROJETO DE LEI Nº 086/2018, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO (LDO), QUE DISPÕE SOBRE AS
DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI
ORÇAMENTÁRIA DE 2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  –
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.
– RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO.

IV – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. NºS   329

E 337/2018)

6. PROJETO DE LEI Nº 145/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, QUE
CONSIDERA PATRIMÔNIO CULTURAL E IMATERIAL DO
MARANHÃO A MARCHA PARA JESUS EM IMPERATRIZ.  –
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA 09.07.18 DEVIDO A AUSÊNCIA DO
AUTOR .(1ª SESSÃO).

7. PROJETO DE LEI Nº 160/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CABO CAMPOS, QUE INSTITUI O “DIA
ESTADUAL DO KITESURF E DO KITESURFISTA”, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  – COM PARECER VERBAL E
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09.07.18 DEVIDO A
AUSÊNCIA DO AUTOR .(1ª SESSÃO)

V – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2ºTURNO –  TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 026/
2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO CABO CAMPOS, QUE
CONCEDE MEDALHA MANUEL BECKMAN AO SENHOR
JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS NETO, PASTOR DA
IGREJA BATISTA DO ANGELIM – IBA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. – COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

VI – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

9. REQUERIMENTO Nº 336/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA CONVIDADO A PRESTAR
ESCLARECIMENTOS A ESTA CASA, O SENHOR JOEL
FERNANDO BENIN, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO
MARANHÃO (IPREV), NO DIA 11 DE JULHO, ÀS 11 HORAS,
NA SALA DE REUNIÃO DAS COMISSÕES, ACERCA DE ATOS
DE GESTÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DESSE
INSTITUTO.TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
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ORDEM DO DIA DE 05/07/18, DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR
EM PLENÁRIO, ASSIM COMO DO DIA 09/07/18 POR FALTA
DE QUORUM. (2ª SESSÃO).

10. REQUERIMENTO Nº 334/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJAM SOLICITADAS À SECRETÁRIA DE
ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS
SERVIDORES (SEGEP), LILIAN RÉGIA GONÇALVES
GUIMARÃES, BEM COMO AO PRESIDENTE DO INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO
MARANHÃO (IPREV), JOEL BENIN, INFORMAÇÕES
DETALHADAS ACERCA DA REAL SITUAÇÃO DO FUNDO
ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA (FEPA) DO
ESTADO DO MARANHÃO. INDEFERIDO – O AUTOR
RECORREU DA DECISÃO DA MESA AO PLENÁRIO.
TRANSFERIDA A VOTAÇÃO DO DIA 09/07/18, POR FALTA DE
QUORUM.

11. REQUERIMENTO Nº 341/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RIGO TELES, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA,
O PROJETO DE LEI Nº 126/2018, DE SUA AUTORIA.
TRANSFERIDA E DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

12. REQUERIMENTO Nº 342/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA,
O PROJETO DE LEI Nº 059/2015, DE SUA AUTORIA.
TRANSFERIDA E DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

13. REQUERIMENTO Nº 343/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA,
O PROJETO DE LEI Nº 064/2017, DE SUA AUTORIA.
TRANSFERIDA E DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

14. REQUERIMENTO Nº 344/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES A POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE VIANA, PELA PASSAGEM DE SEU 260º
(DUCENTÉSIMO SEXAGÉSIMO) ANIVERSÁRIO
COMPLETADOS NO DIA 08 DE JULHO DO ANO EM CURSO.
TRANSFERIDA E DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

15. REQUERIMENTO Nº 345/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES A POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO, PELA PASSAGEM DE SEU 87º
(OCTOGÉSIMO SÉTIMO) ANIVERSÁRIO COMPLETADOS NO
DIA 05 DE JULHO DO ANO EM CURSO. TRANSFERIDA E
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO

ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

16. REQUERIMENTO Nº 346/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES A POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CAROLINA, PELA PASSAGEM DE SEU 159º
(CENTÉSIMO QUINQUAGÉSIMO NONO) ANIVERSÁRIO
COMPLETADOS NO DIA 08 DE JULHO DO ANO EM CURSO.
TRANSFERIDA E DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

17. REQUERIMENTO Nº 349/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUERENDO , DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME
DE URGÊNCIA, COM FUNDAMENTO NO ART. 163, INCISO
III, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, LOGO APÓS A
PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 032/2015, QUE
DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DO SERVIÇO DE DISQUE-
DENÚNCIA NACIONAL DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, DE SUA AUTORIA.

18. REQUERIMENTO Nº 351/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO MAX BARROS, REQUERENDO , DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO A
DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, O PARECER Nº 235/18, DA
CCJC, CONTRÁRIO AO PROJETO DE LEI Nº 083/18, DE SUA
AUTORIA.

19. REQUERIMENTO Nº 354/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO OTHELINO NETO, EM ANEXO O
REQUERIMENTO Nº 355/18 DE AUTORIA DO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO, (ART. 141 DO R.I) REQUERENDO
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA REGISTRADO
NOS ANAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO,
DO FEITO HISTÓRICO OBTIDO PELO SAMPAIO CORREA
FUTEBOL CLUBE, CONQUISTANDO BRILHANTEMENTE A
COPA NORDESTE DE FUTEBOL, EM EVENTO REALIZADO
NA CIDADE DE SALVADOR NO SÁBADO, DIA 06 DE JULHO
DO ANO EM CURSO.

20. REQUERIMENTO Nº 356/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUERENDO,
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO TIME DE
IMPERATRIZ, NA PESSOA DO PRESIDENTE SENHOR
ADAUTO CARVALHO E DE TODA A TORCIDA DO
IMPERATRIZ, PARABENIZANDO PELA CONQUISTA DE
ACESSO A SÉRIE C DO CAMPEONATO BRASILEIRO.

VII - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

21. REQUERIMENTO Nº 350/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, REQUERENDO  DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA EMITIDA NOTA DE PESAR E
CONDOLÊNCIAS À FAMÍLIA DE BETH GLABE, MUITO
CONHECIDA NA CIDADE DE TIMON – MA, ONDE ERA
SERVIDORA DA  PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL, FILHA
DE EX-VEREADOR GONZAGA NUNES.

22. REQUERIMENTO Nº 352/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RICARDO RIOS, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA SUASP AUSÊNCIASP DAS
SESSÕES DOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DO ANO EM CURSO,
CONFORME ATESTADO MÉDICO EM ANEXO.

23. REQUERIMENTO Nº 353/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RICARDO RIOS, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, SEJA  JUSTIFICADA SUA AUSENCIA DAS SESSÕES NO
PERÍODO DE 18 À 21 DE JUNHO DO ANO EM CURSO,
CONFORME ATESTADO MÉDICO EM ANEXO.
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PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 10/07/2018 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 178/18, de autoria do Senhor

Deputado Roberto Costa, que altera o Código de Saúde do Estado do
Maranhão adequando-o ao Estatuto da Criança e do Adolescente e à
Lei Federal Nº 13.431/2017 e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 179/18, de autoria do Senhor
Deputado Neto Evangelista, que institui a isenção do pagamento de
passagem no transporte intermunicipal de passageiros portadores de
moléstia hemorrágica e hemofilia no âmbito do Estado do Maranhão, e
dá outras providências.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 171/18, de autoria do Senhor

Deputado Rogério Cafeteira, que obriga os estabelecimentos públicos
e privados a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo
mundial do autismo.

2. PROJETO DE LEI Nº 172/18, de autoria do Senhor
Deputado Rogério Cafeteira, que dispõe sobre a destinação dos resíduos
recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração
Pública Estadual Direta e Indireta do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 173/18, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a reserva de vaga de
empregos para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar nas
empresas prestadoras de serviços junto ao Governo do Estado do
Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 174/18, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que “dispõe sobre a obrigatoriedade
de disponibilização de exemplares do Estatuto da Criança e do
Adolescente nas escolas públicas e privadas do Estado do Maranhão”.

5. PROJETO DE LEI Nº 175/18, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que “Veda a suspensão do fornecimento
de energia elétrica e/ou de água sem aviso prévio ao consumidor e dá
outras providências”.

6. PROJETO DE LEI Nº 176/18, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade
das escolas públicas estaduais a expor na entrada dos prédios
educacionais, a nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) e dá outras providências.

7. PROJETO DE LEI Nº 177/18, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que “dispõe sobre a implantação de
programa contra a depressão infantil e na adolescência nas Unidades
de Saúde do Estado do Maranhão, e dá outras providências”.

8. MOÇÃO Nº 007/18, de autoria da Senhora Deputada Nina
Melo, que envia Moção de Aplausos, dirigida ao Senhor Edilson Baldez
das Neves, Presidente da Federação das Indústrias do Estado do
Maranhão – FIEMA, e ao Senhor Marco Moura, Superintendente
Regional do Serviço Social da Indústria – SESI, cumprimentando-os
pela iniciativa da implantação do Projeto SESI Indústria do
Conhecimento no Maranhão, em especial pela inauguração de sua 20º
unidade no Município de Colinas/MA.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 163/18, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que institui o sistema de
Monitoramento e de Avaliação de Políticas Públicas do Estado do
Maranhão e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 164/18, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a remessa de
comunicações registradas com entrega em mãos e mensagens de correio
eletrônico aos candidatos aprovados em concurso público, e dá outras
providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 165/18, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que “Veda realização de despesa
pública em inaugurações de obras ou serviços públicos, sem que estas
estejam em condições de pleno funcionamento”.

4. PROJETO DE LEI Nº 166/18, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que “Isenta o pagamento de multas e
juros dos tributos estaduais que estiverem com os seus rendimentos
em atraso”.

5. PROJETO DE LEI Nº 167/18, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que “Disciplina a realização de despesa
pública com publicidade de atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos, no âmbito da administração direta e
indireta e dá outras providências.

6. PROJETO DE LEI Nº 168/18, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Aeroportuário do Estado do Maranhão (AERO –
MA), e dá outras providências.

7. PROJETO DE LEI Nº 169/18, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do curso, que estabelece a obrigatoriedade de
fixação em obra pública paralisada de placa contendo exposição dos
motivos da interrupção no Estado do Maranhão.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 053/18,
de autoria do Senhor Deputado Sousa Neto, que concede a Medalha
“Manoel Bequimão” ao Senhor Sebastião Albuquerque Uchoa Neto.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 054/18,
de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Osmir de Cássia
Sampaio.

10. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 055/
18, de autoria do Senhor Deputado Cabo Campos, que acrescenta
dispositivos à Resolução Legislativa Nº 750/2014, que regulamenta o
art. 139 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão
(Medalha Manuel Beckman).

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 09 DE JULHO DE 2018.

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

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

Levi Pontes.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária para fazer a
leitura do Texto Bíblico e da Ata da Sessão anterior.
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 A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO

DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata
lida, Senhor Presidente.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO DR. LEVI PONTES (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 178 / 18

Altera o Código de Saúde do Estado do Maranhão
adequando-o ao Estatuto da Criança e do
Adolescentes e à Lei Federal n° 13.431/2017 e dá
outras providências.

Art. 1º - Ao Art. 36 da Lei Complementar n° 39, de 15 de
dezembro de 1998, que dispõe sobre o Código de Saúde do Estado, fica
acrescido o inciso VI, na forma seguinte:

“Art. 36 -
[...]
VI - a atenção humanizada de crianças e adolescentes vítimas
e testemunhas de violência sexual, incluindo a notificação
compulsória de todos os casos, em especial dos casos de
gestantes e parturientes com até 14(quatorze) anos de idade,
idade fixada pela lei penal como termo do crime de estupro
de vulnerável, sob pena das sanções do inciso XXIII do art.
119 deste Código”.

Art. 2° - Ao Art. 119 da Lei Complementar n° 39, de 15 de
dezembro de 1998, que dispõe sobre o Código de Saúde do Estado, fica
acrescido os incisos XLVII e XLVIII, na forma seguinte:

“Art. 119 –
XLVII - Deixar a entidade hospitalar, posto ou casa de saúde,
clinica, casa de repouso, serviço ou unidade de saúde de
oferecer à gestante ou à parturiente o atendimento psicológico
previsto pela Lei n° 8.069/90 em caso de manifestação pela
entrega do nascituro ou do filho para a adoção, inclusive
encaminhando-a sem constrangimento, à Justiça da Infância
e da Juventude da comarca em que estiver situado o
estabelecimento;
Pena - advertência e, na reiteração, multa a ser aplicada na
forma da Lei.
XLVIII Deixar a entidade hospitalar, posto ou casa de saúde,
clinica, casa de repouso, serviço ou unidade de saúde de
afixar placa, conforme portaria da Superintendência
Estadual de Vigilância Sanitária, em todos os setores de
atendimento pré-natal e obstetrício com informações sobre
o direito da gestante ou da parturiente ao atendimento
psicológico previsto pela Lei n° 8.069/90 em caso de
manifestação pela entrega do nascituro ou do filho para a
adoção, bem assim sobre seu dever de notificar tais casos à
Justiça da Infância e da Juventude da comarca em que estiver
situado o estabelecimento;
Pena - advertência e, na reiteração, multa;

Art. 3° - O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente deverá publicar, em até noventa dias após a vigência desta
Lei, “Resoluções Sobre Escuta Especializada e Atendimento
Humanizado de Crianças e Adolescentes Vítimas e Testemunhas de
Crimes Envolvendo as Áreas de Segurança, Saúde e Assistência
Social”, como parâmetro para a organização dos municípios acerca da
temática;

Parágrafo único: Para os fins previstos no caput, o Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente poderá requisitar,
aos Gestores Estaduais da Segurança, Saúde e/ou Assistência Social, a
cessão temporária de técnicos para comporem, com dedicação exclusiva,
comissão de apoio aos trabalhos.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANOEL BEQUIMÃO”. EM SÃO LUÍS, 25 DE JUNHO DE
2018. - ROBERTO COSTA - Deputado Estadual - PMDB

JUSTIFICATIVA

A Lei n° 13.431, de 04 de abril de 2017 estabeleceu a necessidade
da intervenção tecnológica na oitiva de crianças e adolescentes vítimas
e testemunhas de violência sexual, nos termos: do Art. 227 da
Constituição Federal; da Convenção sobre os Direitos da Criança e
seus protocolos adicionais; da Resolução n° 20/2005 do Conselho
Econômico e Social das Nações Unidas; e de outros diplomas
internacionais; visando tomar-se medidas de assistência e proteção em
razão de sua vulnerabilidade.

Cuida-se do depoimento especial, em que, em audiência judicial,
o uso de sistemas de gravação e de interação entre os agentes do Sistema
de Justiça e a criança e adolescentes em situação de violência impõe a
adequação de mecanismos tecnológicos.

A proposição que se apresenta prevê a construção de um
parâmetro - pelo Conselho Estadual de Direitos da Criança e do
Adolescente - apto a servir de articulador da ação integrada do SUS,
SUAS e do SUSP em todo o Maranhão e seus Municípios, para as
medidas de assistência e proteção à criança e ao adolescente em situação
de violência.

Para sua elaboração, o PL prevê a possibilidade de o CEDCA
requisitar técnicos para seu assessoramento direto para tal fim.

Por outro lado, a doutrina da proteção integral dos direitos de
crianças e adolescentes igualmente exige, nos casos de gravidezes
decorrentes de estupro de vulnerável ou outras formas delitivas contra
crianças e adolescentes, que se assegure a livre e esclarecida opção
dessa gestante ou à mãe quanto à entrega para a adoção do nascituro ou
neonato, sob a intermediação do Sistema de Justiça.

Desse modo, o PL se presta a trazer para o Código de Saúde do
Estado, a explicitação do rol dessas obrigações pelos estabelecimentos
de saúde, fixando as sanções devidas e estabelecendo os fluxogramas
necessários.

As obrigações de que trata o PL prestigiam conclusões das
duas CPls estaduais sobre a violência sexual contra crianças e
adolescentes, na linha do § 4° do Art. 227 da Constituição Federal.

Estas as razões pelas quais proponho o presente PL, rogando
seja discutido e aprovado por essa Casa do Povo.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANOEL BEQUIMÃO”. EM SÃO LUÍS, 25 DE JUNHO DE
2018. - ROBERTO COSTA - Deputado Estadual - PMDB

PROJETO DE LEI Nº 179 / 18

Institui a isenção do pagamento de passagem no
transporte intermunicipal de passageiros
portadores de moléstia hemorrágica e hemofilia
no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras
provi0dências.
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Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder aos
hemofílicos e aos portadores de moléstias hemorrágicas hereditárias,
isenção do pagamento de tarifas nos serviços de transporte coletivo
intermunicipal, objeto de concessão do Estado.

§ 1º – Esta Lei aplica-se no âmbito intermunicipal a todos os
modais terrestres ou aquaviários de transporte coletivo, sejam ônibus,
trens e barcas.

§ 2º - Para o sistema de transporte intermunicipal ficará
assegurada a reserva e o transporte de no mínimo 02 (duas) vagas
gratuitas por veículo para as pessoas nas condições especificadas nesta
Lei, sendo que na ausência destas o uso desses assentos é livre.

Artigo 2º - A isenção de que trata o caput do art. 1º só beneficiará
os portadores de moléstia hemorrágica e hemofilia entre Município de
residência e o hospital de referência, onde fará os exames ou o
tratamento de combate a hemofilia.

Artigo 3º - Para viabilizar a implantação do benefício de que
trata esta Lei, poderá se criar uma carteira emitida individualmente por
entidade maranhense sem fins lucrativos, destinada a prestar assistência
social as pessoas portadoras de moléstia hemorrágicas e hemofilia no
âmbito do Estado do Maranhão, que identifique a condição do
passageiro, nos termos do artigo 1° desta Lei.

§ 1º - O beneficiário que se enquadrar nas normas legais para
usufruir da isenção prevista nesta Lei deverá requerer por escrito, no
hospital onde faz tratamento, relatório médico contendo o tempo
previsto para a duração do tratamento e exames que confirmem o
diagnóstico com hemofilia.

§ 2º - Nos casos em que houver necessidade de acompanhante
à pessoa com deficiência, devidamente atestado em laudo médico,
estender-se-á àquele o benefício da gratuidade, devendo constar na
carteira a expressão: “Com acompanhante”.

Artigo 4 º - O direito previsto nesta Lei deverá ser amplamente
divulgado nos serviços de transporte coletivo e da rede de saúde pública,
bem como a divulgação nos canais oficiais de comunicação que a
Administração Pública Estadual possui.

Artigo 5º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei
estabelecendo as normas necessárias ao seu cumprimento.

Artigo 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Beckman” em São Luís, 04 de julho de 2018. - NETO EVANGELISTA
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A hemofilia é uma alteração hereditária na coagulação do sangue,
a pessoa que tem hemofilia não possui um dos fatores em quantidade
suficiente ou com qualidade adequada para exercer suas funções.

O diagnóstico é feito logo nos primeiros anos de vida, através
de exames de sangue específicos, sendo fundamental para o tratamento
uma periodicidade nos exames e consulta ambulatória para avaliar a
condição clinica dos hemofílicos.

A hemofilia é tratada na maioria dos casos, repondo o fator de
coagulação deficiente, está reposição deve ser feita com supervisão
médica, no qual o tipo de fator a ser reposto varia com o tipo de
hemofilia. Os fatores de coagulação utilizados no tratamento de
hemofílicos, são obtidos a partir do sangue humano processados ou
através de engenharia genética.

A Portaria 364 de 06 de maio de 2014 do Ministério a Saúde,
que aprovou o Protocolo de Uso de Profilaxia Primária para Hemofilia
Grave, prevê a forma do tratamento:

“O paciente deverá ser avaliado periodicamente pela equipe
multiprofissional do Centro de Tratamento de Hemofilia até a suspensão
da profilaxia primária, que ocorrerá aos 18 anos de idade. Durante o
tratamento de PP, alguns testes deverão ser realizados com frequência,
em especial o teste de dosagem do inibidor. As consultas e orientações
devem ser rigorosamente seguidas pelo paciente/responsável”.

Sendo justificada a visita periódica para tratamento da patologia,
tendo em vista que, quanto antes diagnosticado a doença, menores
serão as complicações, uma vez que o principal tratamento para o
distúrbio ainda são as terapias de reposição dos fatores de coagulação.

No Maranhão existem cadastrados no Centro de Hematologia
e Hemoterapia quatrocentos e sete pessoas que são portadores de
hemofilia e usuários do sistema público de saúde, nesse diapasão,
cumpre ressaltar que o Brasil é o terceiro país em números de pessoas
com coagulapatias.

Nessa conjuntura a gratuidade nos transportes coletivos para
os pacientes portadores da doença referida neste projeto é essencial.
Por se tratar de doença crônica, com a necessidade e inúmeras visitas
ao médico, onde muitos faltam às consultas por não disporem de
recursos financeiros para custear as despesas com o transporte público.

No estado do Maranhão os portadores de hemofilia, são
atendidos no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão-
HEMOMAR, localizado na capital do estado. No entanto na medida
em que muitos portadores da referida doença moram em outros
municípios e precisam utilizar o transporte intermunicipal, ficando
evidenciada a necessidade da criação de um mecanismo que facilite o
deslocamento dessas pessoas em tratamento.

Ademais, o direito à saúde se insere na órbita dos direitos
sociais constitucionalmente garantidos. Trata-se de um direito público
subjetivo, uma prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade das pessoas. In verbis:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução dos riscos de doença e de outros agravos e o
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação”. 

Deste modo, a presente proposição encontra-se revestida do
manto de constitucionalidade, constituindo importante medida social
apta a beneficiar os portadores de Hemofilia, em seus deslocamentos.

Em face ao exposto, contamos com o apoio dos Excelentíssimos
Deputados para a aprovação deste projeto de lei, que é de grande
alcance social e, uma vez aprovado, resultará em medida importante
para os portadores de moléstias hemorrágicas e os hemofílicos.

Assim sendo, submetemos à consideração do Plenário desta
Casa Legislativa a presente proposição.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Beckman” em São Luís, 04 de julho de 2018. - NETO EVANGELISTA
- Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 349 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência,
com fundamento no Art. 163, inciso III, em uma sessão extraordinária,
logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº 032/2015, que dispõe
sobre a divulgação do serviço de disque-denúncia nacional de violência
contra a mulher, e dá outras providências, de minha autoria.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 05 de julho de 2018. - NINA MELO - Deputada
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 10.07.18
EM: 09.07.18
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REQUERIMENTO N° 350 / 18

Senhor Presidente,

Na forma Regimental requeiro à Vossa Excelência, que após
ouvido o Plenário, seja emitida nota de pesar e condolências à família
de Beth Glabe. Muito conhecida na cidade de Timon - MA, onde
trabalhava como funcionária pública da Câmara Municipal e filha do
ex-vereador Gonzaga Nunes. Beth também chegou a disputar as eleições
municipais como candidata a vereadora, sempre tendo sido bem votada
e muito querida pelo povo.

Timon perde hoje uma grande cidadã e um exemplo de pessoa
a ser seguido por todos no Estado do Maranhão.

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

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 10.07.18
EM: 09.07.18

REQUERIMENTO Nº 351 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 182 do Regimento Interno
deste Poder, solicito que seja submetido a deliberação do Plenário, o
Parecer nº 235 / 18, da CCJC, contrário ao Projeto de Lei nº 083 / 18,
de minha autoria.

São Luis, em 02 de julho de 2018. – Deputado Max Barros –
Líder do Bloco Parlamentar Independente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 10.07.18
EM: 09.07.18

REQUERIMENTO N 352 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência, depois de
ouvida a Mesa, que sejam justificadas as faltas, nas sessões dos dias
13 e 14/06/2018, conforme atestado médico em anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, em de 09 julho de 2018. - RICARDO RIOS - Deputado
Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 10.07.18
EM: 09.07.18

REQUERIMENTO N 353 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência, depois de
ouvida a Mesa, que sejam justificadas as faltas, nas  sessões dos dias
18 a  21/06/2018, conforme atestado médico em anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, em  09  de julho de 2018. - RICARDO RIOS - Deputado
Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 10.07.18
EM: 09.07.18

REQUERIMENTO Nº 354 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais requeremos a Vossa Excelência, após a
aprovação do Plenário, o registro nos Anais da Assembleia Legislativa
do Maranhão, do feito histórico obtido pelo Sampaio Correa Futebol
Clube, conquistando brilhantemente a Copa Nordeste de Futebol, em
evento realizado na cidade de Salvador no sábado, dia 06 de julho do
ano em curso.

Reconhecido como o Clube de maior torcida do Maranhão, o
Sampaio no jogo contra o Bahia representou todos os maranhenses,
ainda frustrados com a derrota da Seleção Brasileira para o time da
Bélgica, no dia anterior. O feito histórico é resultado da determinação
dos jogadores, Comissão Técnica, do Presidente da Agremiação,
Deputado Sérgio Frota e de toda a nação boliviana que sempre confiou
no time.

Solicitamos ainda o envio de Mensagem de Congratulação aos
jogadores, Comissão Técnica e dirigentes do Sampaio Corrêa, na pessoa
do seu Presidente, Deputado Sergio Frota, manifestando o
reconhecimento dos maranhenses, através da Assembleia Legislativa,
da inédita conquista obtida.

Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2018. – Deputado
Othelino Neto - Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 10.07.18
EM: 09.07.18

REQUERIMENTO Nº 355 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem  agremiação esportiva Sampaio Correa Futebol
Clube, na pessoa do seu presidente, Senhor Sérgio Frota e de toda a
torcida do Sampaio, parabenizando título de campeão do campeonato
da Copa Nordeste.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho de 2018. –
WELLINGTON DO CURSO – Deputado Estadual.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 10.07.18
EM: 09.07.18

REQUERIMENTO Nº 356 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação ao time Imperatriz, na pessoa do
presidente Senhor ADAUTO CARVALHO e de toda a torcida do
Imperatriz, parabenizando pela conquista de acesso a Série C do
Campeonato Brasileiro.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 9 de julho de 2018. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 10.07.18
EM: 09.07.18
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INDICAÇÃO Nº 451 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Prefeito Municipal de Paço do
Lumiar/MA, Sr. Domingos Dutra, com cópia ao Secretário
Municipal De Infraestrutura, Urbanismo, Transporte e Trânsito
de Paço do Lumiar, Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando
com a maior brevidade possível, a realização de obras de recuperação
(drenagem, pavimentação e asfaltamento) da Avenida dos Marceneiros,
bairro Roseana Sarney, município de Paço do Lumiar/MA.

O bairro Roseana Sarney, localizado no município de Paço do
Lumiar, padece com sérios problemas de infraestrutura, carecendo de
diversas intervenções, sobretudo em relação a recuperação asfáltica da
Avenida dos Marceneiros, considerando que não há via adequada de
trânsito de pessoas e veículos, apresentando em toda a sua extensão,
uma enorme quantidade de buracos, erosões, poeira e lama, situação
que é agravada durante o período chuvoso, provocando diversos
acidentes pela falta de manutenção da via.

É sabido que a problemática percorre toda a extensão da referida
via, impossibilitando o acesso dos moradores e, principalmente, o
tráfego para as escolas e os postos de saúde na localidade, provocando
além de prejuízos materiais, riscos à segurança e integridade física dos
moradores.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na
qualidade de vida dos moradores do referido bairro, e sobretudo, para
aqueles que precisam trafegar na referida área, solicitamos por meio
desta proposição, a recuperação das vias do Bairro Roseana Sarney,
mormente a Avenida dos Marceneiros, concedendo maior segurança e
facilidade de locomoção aos pedestres, que utilizam a via para transitar,
além de fornecer meio adequado para deslocamento do tráfego.

Por esse motivo, faz-se necessária a recuperação asfáltica da
mencionada via, diante das constantes reclamações dos moradores,
motoristas e demais que trafegam pelo local, que são diariamente
prejudicados em razão da inexistência de condições adequadas de
infraestrutura. Assim, a reparação viária da Avenida dos Marceneiros,
bairro Roseana Sarney, irá oferecer mais segurança, bem como
contribuirá para uma melhora significativa nas condições de vida da
localidade, justificando a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 27 de junho de 2018 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 452 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício a Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Flávio Dino, com encaminhamento para o Secretário de
Estado de Educação, o Sr. Felipe Camarão, para que adote as medidas
legais e administrativas necessárias para a aquisição de fardamento
escolar para os alunos do Projeto “Bombeiros Mirins”, desenvolvido
pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão.

O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, além das suas
atividades que lhe são inerentes, também desenvolve competências
que ressaltam o compromisso com a responsabilidade social, dentre as
quais, destaca-se o projeto social dos Bombeiros Mirins.

Este projeto, que teve início em 1997 em São Luís, ganhou
repercussão e se expandiu para outros bairros da capital, atendendo a
crianças e adolescentes em situação vulnerável, proporcionando
treinamentos que oferecem diretrizes para calcar na educação o respeito,
a disciplina, a ética e os valores morais, contribuindo assim, para o
melhor aproveitamento do tempo ocioso daqueles que se encontram
desassistidos.

Já bastante difundido, e ampliando ainda mais o campo de
atuação, o Projeto passou a abarcar também outros municípios,
atendendo ao longo dos 19 anos de existência, mais de 71. 420 crianças
e adolescentes em todo o Maranhão. Com essa premissa, o Projeto
tem como escopo reunir crianças e adolescentes em risco social,
ajudando-lhes no trato e entendimento da sociedade, apresentando
como principais aliados na redução dos riscos à vida e ao patrimônio,
a prevenção e a educação, assegurando a absoluta prioridade na
efetivação desses direitos fundamentais.

Deste modo, visando conceder à essas crianças e adolescentes
o acesso adequado ao ensino, e ainda, considerando o agravamento da
situação econômica dos pais, para quem torna oneroso a aquisição do
fardamento, é que se torna indubitável o atendimento do presente
pleito.

Assim, considerando a relevância social, alicerçada através do
delineamento ético e moral, do reforço escolar e da visão holística da
sociedade, é que se justifica a presente indicação, solicitando para
tanto, a aquisição de fardamento escolar para os referidos alunos,
considerando a necessidade de recepcionar com plenitude o acesso à
educação da população maranhense.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 20 de junho de 2018– JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 453 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício a Sra.
Carolina Estrela, presidente do Comitê Gestor de Limpeza
Urbana de São Luís, solicitando a adoção de providências legais e
administrativas no sentido de viabilizar a limpeza da Av. dos
Agricultores, Cidade Olímpica, município de São Luís/MA.

O bairro da Cidade Olímpica, localizado na região metropolitana
de São Luís, tem como a principal via de acesso a Avenida dos
Agricultores, que possui cerca de 1.800 metros de extensão, abrangendo
aproximadamente 104 mil habitantes na região, sendo, portanto, um
dos maiores bairros da grande ilha.

Destarte, torna-se imperativa a presente solicitação, visando a
limpeza de toda a Av. dos Agricultores, justificando-se em virtude do
acúmulo de lixo no decorrer desta, que causa transtornos e oferece
riscos à saúde dos moradores da área, haja vista que os resíduos não
coletados possibilitam o surgimento de diversas doenças causadas pela
proliferação de animais transmissores de moléstias, tais como ratos,
baratos, entre outros – situação agravada durante o período chuvoso.

Assim, diante das constantes queixas dos morados do bairro e
pelos motivos acima elencados, faz-se necessária a limpeza da
mencionada via, fato que irá contribuir para uma melhora significativa
nas condições de vida da população que reside na referida comunidade,
justificando a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 04 de julho de 2018 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 454 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao
governador do Maranhão, Exmo. Senhor Flávio Dino, ao
secretário de Educação do Governo do Estado, senhor Felipe Costa
Camarão e ao reitor da Universidade Estadual do Maranhão,
Magnífico Reitor Gustavo Pereira da Costa para que tomem
urgentes e inadiáveis medidas no sentido de viabilizar um polo
universitário da UEMA no município de Esperantinópolis.

Nosso pedido justifica-se em decorrência no crescente e
contínuo aumento da demanda de jovens estudantes na região e um
pleito insistentemente ansiado pelos líderes da região, vereador Lula,
vice-prefeito Rogério, uma luta ladeada também junto ao Sindicato do
Trabalhadores Rurais na pessoa do senhor João de Deus, Professora
Jucilene Uchoa e dos jovens representantes dos cursos de Inglês e
Agricultura Orgânica do IEMA de Esperantinópolis. Por ser
considerado um pleito viável e de extrema importância no alicerce ao
futuro daqueles jovens possibilitando desenvolvimento a toda região,
na certeza do auxílio de nosso governador Flávio Dino, do secretário
de Educação Felipe Camarão e do Reitor Gustavo Costa, somamos
esforços para que este pleito seja atendido de maneira célere.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 09 de Julho de 2018. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

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

INDICAÇÃO Nº 455 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do referido Artigo 152, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão, venho por este, requerer de Vossa
Excelência, que seja solicitado ao Chefe do Executivo Municipal de
São Luís - MA, o Senhor Edivaldo Holanda Junior, através da Secretaria
Municipal de Trânsito e Transporte - SMTT, na figura do Secretário
Canindé Barros, a sinalização horizontal em forma de faixa de pedestres
na Avenida Litorânea, bairro Calhau na altura do número 186 na cidade
de São Luís – MA.

JUSTIFICATIVA
O supracitado é de fundamental importância, tendo em vista

que este trecho carece de sinalização, além de se tratar de um local onde
ocorre intenso fluxo de veículos e de travessia de pedestres.

Vale ressaltar que a função principal da faixa de pedestres é
garantir a segurança dos seus usuários, portanto, faz-se necessário a
urgente sinalização da mesma.

Deputado Rafael Leitoa
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 456 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação

seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que examine a possibilidade de
acrescentar dispositivos à Lei nº 8.044/2003, com a finalidade de incluir
a Defensoria Pública do Estado do Maranhão no rol de participantes
do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – FPDC.

A referida alteração busca assegurar a defesa dos direitos dos
consumidores hipossuficientes. A destinação dos recursos do fundo,
prevista em lei, enquadra-se perfeitamente nos objetivos da DPE-
MA, em especial nas representações em ações intentadas pelo Núcleo
de Defesa do Consumidor – NUDECON, que atendeu mais de 10.000
consumidores em 2016, auxiliando-os em suas contendas, de acordo
com dados colhidos no sistema SAGAP da DPE-MA. O referido
Anteprojeto e sua justificativa seguem em anexo.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de
julho de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

ANTEPROJETO DE LEI Nº               /2018

Altera os art. 3º e 5º, da Lei 8.044 de 19 de
dezembro de 2003, que dispõe sobre o Fundo
Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor –
FPDC, incluindo a Defensoria Pública do Estado
do Maranhão no rol de participantes.

Art. 1º Esta lei altera o art. 3º e 5º da Lei 8.044 de 19 de
dezembro de 2003, com a inclusão de diretrizes para a aplicação dos
recursos do Fundo em órgãos que atuam na defesa do consumidor e
promovendo a inclusão da Defensoria Pública do Estado do Maranhão
no Conselho Gestor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do
Consumidor – FPDC.

Art. 2º O artigo 3º da Lei 8.044/2003, passa a vigorar acrescido
dos incisos IX e X com a seguinte redação:

(...)
IX – na aplicação dos recursos do Fundo, o Conselho Gestor
observará o percentual mínimo de 10% (dez por cento)
destinado à Defensoria Pública do Estado do Maranhão.
X – na aplicação dos recursos do Fundo, o Conselho Gestor
observará o percentual mínimo de 10% (dez por cento)
destinado ao Ministério Público do Estado do Maranhão.
Art. 3º O artigo 5º da Lei 8.044/2003, passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 5º - Fica criado o Conselho Gestor, órgão consultivo,
deliberativo e de supervisão superior, vinculado à Gerência
de Estado da Justiça e Cidadania, com a seguinte
composição:
I – o Gerente de Estado de Justiça e Cidadania, que o
presidirá;
II – o Superintendente de Defesa do Consumidor;
III – um representante do Ministério Público;
IV – um representante da Defensoria Pública Estadual
V – um representante da Gerência de Estado de
Planejamento, Orçamento e Gestão;
VI – um representante de entidade civil que atender ao
disposto nos incisos I e II do art. 5º da Lei Federal nº 7.347,
de 24 de julho de 1985.
§ 1º - Os membros referidos nos incisos I e II deste artigo
são membros natos e os referidos nos incisos III, IV, V e VI
terão mandatos de 02 (dois) anos podendo ser reconduzidos
por igual período.
§ 2º - Em caso de impedimento do presidente do Conselho
Gestor, a presidência será exercida pelo Superintendente de
Defesa do Consumidor.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do
Consumidor – FPDC estabelecido pela Lei 8.044/2003, dispõe em seu
artigo 3º que seus recursos devem ser aplicados em, in verbis:

I - ações voltadas à recuperação de danos causados aos direitos
ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos de
consumidores;

II - aquisição de equipamentos e material permanente destinados
a modernização administrativa dos órgãos de defesa do consumidor;

III - recuperação, reformas, ampliação e construção de
instalações dos órgãos de proteção e defesa dos direitos do consumidor,
visando sua adequação e modernização;

IV - realização de treinamentos para a capacitação dos recursos
humanos dos órgãos de proteção e defesa dos direitos do consumidor;

V - contratação de consultorias e assessorias voltadas para o
desenvolvimento de planos, programas e projetos com a finalidade de
aprimorar a qualidade e a produtividade dos serviços;

VI - promoção de eventos educativos e científicos relacionados
aos direitos do consumidor;

VII - promoção de campanhas de divulgação dos direitos do
consumidor;

VIII - outras atividades voltadas para a proteção e defesa dos
direitos do consumidor.

Tais incisos se enquadram perfeitamente nos objetivos da DPE-
MA, em especial representam as ações intentadas pelo Núcleo de
Defesa do Consumidor – NUDECON, que atendeu mais de 10.000
consumidores em 2016, auxiliando-os em suas contendas, de acordo
com dados colhidos no sistema SAGAP da DPE-MA.

Todavia, embora haja trabalho exitoso por parte do
NUDECON, a Defensoria Pública do Estado do Maranhão enfrenta
limitações de ordem estrutural e de pessoal, não possui instalações
adequadas, vindo inclusive a enfrentar a suspensão de projetos em
defesa dos consumidores maranhenses, como o projeto Defensores do
Saneamento, que visa implementar saneamento básico em comunidades
carentes de São Luís –MA, vencedor do o Prêmio Innovare 2016,
maior prêmio da Justiça brasileira, que por não ter condições financeiras
de manter profissional de engenharia para as realizações das inspeções
necessárias será suspenso.

Pelo exposto, entende-se vital tal adequação legislativa, para a
inclusão do Defensoria Pública Estadual no Fundo Estadual de Proteção
e Defesa dos Direitos do Consumidor – FPDC. Tal inclusão contribuirá
para o engrandecimento da sociedade maranhense, fomentando as
atividades da Defensoria na salvaguarda aos menos favorecidos e
carentes do amparo estatal para a defesa de seus direitos. Para tanto,
conto com vosso apoio.

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de
julho de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 457 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que examine a possibilidade de
promover alteração na Lei nº 10.417/2016, com a finalidade de incluir
a Defensoria Pública do Estado do Maranhão no rol de participantes
do Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos – FEPDD.

A referida alteração busca assegurar a defesa dos direitos difusos
da população maranhense, visto que a defensoria é a principal entidade

atuante na defesa judicial de tais direitos, além de sua importante
atuação junto às comunidades.

Cumpre ressaltar que a finalidade do FEPDD, prevista no
artigo 1º de sua mencionada lei, é gerir os recursos destinados à
reparação, à remediação, à recuperação, à compensação, à conservação
e à preservação dos bens de interesse transindividual no Estado do
Maranhão. Isto posto, nada mais adequado que inserir a DPE-MA
entre seus participantes, uma vez que as atribuições estabelecidas no
artigo 134 da Constituição Federal do Brasil à Defensoria coadunam-
se perfeitamente com as finalidades do fundo.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de
julho de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

ANTEPROJETO DE LEI Nº               /2018

Altera os art. 5º e 9º, da Lei 10.417 de 14 de março
de 2016, que dispõe sobre o Fundo Estadual de
Proteção dos Direitos Difusos – FEPDD, incluindo
a Defensoria Pública do Estado do Maranhão como
participante.

Art. 1º Esta lei altera o art. 5º da Lei 10.417 de 14 de março de
2016, com a inclusão da Defensoria Pública do Estado do Maranhão
no Conselho Gestor do Fundo Estadual de Proteção dos Direitos
Difusos; e inclui o parágrafo 5º no artigo 9º da mesma lei, estabelecendo
percentual de aplicação mínimo na defesa dos direitos difusos no estado
do Maranhão.

Art. 2º. O artigo 5º, da Lei 10.417/2016, passa a vigorar acrescido
do inciso VII com a seguinte redação:

(...)
VII – um representante da Defensoria Pública do Estado do
Maranhão;
(...)
Art. 3º. O artigo 9º, da Lei 10.417/2016, passa a vigorar
acrescido do parágrafo 4º com a seguinte redação:
(...)
§ 5º Na aplicação dos recursos do Fundo, o Conselho Gestor
observará o percentual mínimo de 10% (dez por cento)
destinado à Defensoria Pública do Estado do Maranhão,
que deverá ser obrigatoriamente aplicado em ações voltadas
à Proteção dos Direitos Difusos no Estado do Maranhão.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A lei estadual 10.417/2016 criou Fundo Estadual de proteção
dos Direitos Difusos – FEPDD que, como dispõe em seu artigo 1º, tem
por finalidade gerir os recursos destinados à reparação, à remediação,
à recuperação, à compensação, à conservação e à preservação de bens
de valor artístico, estético, cultural, histórico, turístico e paisagístico,
bem como de bens, valores e interesses relacionados ao ambiente,
natural ou artificial, ao consumidor, à infância e juventude, ao
contribuinte, às fundações privadas, à pessoa com deficiência, à
habitação e urbanismo, à cidadania, à mobilidade urbana e a qualquer
outro interesse transindividual de interesse social no território deste
Estado.

Tendo em vista tal finalidade, verifica-se que estes se coadunam
perfeitamente com as atribuições da Defensoria Pública estabelecidas
na Constituição Federal brasileira, in verbis:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe,
como expressão e instrumento do regime democrático,
fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos
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direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e
extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma
integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV
do art. 5º desta Constituição Federal.

Observa-se assim que, em se tratando de direitos
transindividuais, essencial se mostra a participação da Defensoria
Pública, sua participação no FEPDD possibilitará que, em consonância
com suas finalidades, se possa promover em plenitude a defesa dos
direitos difusos no âmbito do Estado do Maranhão.

Pelo exposto, entende-se vital tal adequação legislativa, para a
inclusão do Defensoria Pública Estadual no Fundo Estadual de Proteção
dos Direitos Difusos – FEPDD, modificação que contribuirá para o
engrandecimento da sociedade maranhense, fomentando as atividades
da Defensoria no amparo aos direitos difusos de nossa sociedade. Para
tanto, conto com vosso apoio.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de
julho de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO DR. LEVI PONTES - Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE,

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado transferido da Sessão anterior, Deputado Hemetério
Weba não chegou ainda no plenário, inscrito o Deputado Raimundo
Cutrim, por cinco minutos, sem apartes. Registro a presença no plenário,
do Deputado Federal, Rubens Júnior, seja muito bem-vindo.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhores colegas, imprensa,
internautas. Eu queria cumprimentar aqui o Presidente pelo seu
aniversário de hoje, 43 anos, que Deus lhe dê muita saúde, paz,
harmonia. Senhor Presidente, domingo agora, eu estava viajando,
cheguei este final de semana, e li na imprensa, vimos aquele fato lá da
soltura do ex-presidente Lula, fato esse que causa espécie não só a
mim, que milito no ramo de Direito, bem como de toda a sociedade do
País. O juiz e desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
Rogério Favreto, no plantão, determinou a soltura do ex-presidente
Lula. Fato que causa espécie, é que nem a Polícia Federal, não sei
porque, não cumpriu, fato assim que não vejo nada de novo para a
polícia deixar de cumprir qualquer ordem, qualquer determinação de
soltura ou prisão. E o certo é que nesse ínterim, o corregedor avocou o
habeas corpus, Gebran Neto, e revogou. E, logo em seguida, o
desembargador de plantão, Rogério Favreto, expediu novamente outro
mandado de soltura. Depois, o presidente do Tribunal Regional Federal,
Thompson, revogou, mas até aí um fato inédito que a gente verifica é
que o juiz Sergio Moro, de férias, onde ele, por meio da imprensa,
disse que o desembargador era incompetente. Vejam bem, ele de férias,
ele não tinha nada a ver com esse fato. E mesmo se estivesse trabalhando
ou de férias, cabia o juiz da execução e não a ele, o juiz é como a polícia,
a polícia prendeu, a Justiça solta ou condena, o juiz condenou e vai
para execução. Não cabe a ele estar discutindo mais. Se o condenado
tem direito ou deixa de ter. Veja bem, ele de férias. Foi falta de respeito
ao Desembargador. A que ponto se chegou! Mas não para aí: a Ministra
do Supremo Tribunal Federal, de férias, dá uma nota; a Procuradora
Geral da República, dá uma nota, todos de férias. Eu acredito mesmo
que Rui Barbosa já dizia que a pior ditadura que existe no mundo é a
ditadura judiciária, é aquela que não tem a quem se recorrer. Então

ficou com isto caracterizado que esse processo do ex-presidente Lula,
não está sendo julgado de maneira imparcial; está sendo parcial. Vejam
só o juiz Moro desafiando o Desembargador. Isto não é bom para a
democracia. Isto é motivo de preocupação. O juiz do primeiro grau
dizendo que o juiz não pode, ou um desembargador. Não cabe a ele
dizer isto, gente, nem que ele tivesse no exercício das funções. Isto é
nocivo à democracia brasileira. Com isto ficou caracterizada a
parcialidade do Juiz Moro, da Procuradora-Geral da República e da
Ministra do Supremo. Todos os três de férias expedindo notas. Ou não
tem os seus substitutos que estejam em pleno exercício da função?
Isso é preocupante. Fatos dessa natureza são preocupantes. Veja bem,
fatos da alta corte do Brasil. Tem que se reunir o Legislativo, o Executivo
e o Judiciário para que se tome um rumo, não pudemos estar julgando
ou condenando pessoas de maneira parcial. Neste fato não estou aqui
discutindo se o juiz de plantão tem razão ou não. Nós estamos falando
que houve a parcialidade das mais altas autoridades do Brasil de férias
dando notas. Isso é um fato desrespeitoso à democracia e desrespeitoso
mais ainda aos seus substitutos, porque a Procuradora-Geral da
República está de férias, mas tem o seu substituto. O Ministro do
Supremo de férias tem o seu substituto, e o Juiz Sérgio Moro. Era
melhor acabar com a Justiça do Brasil e deixar o Juiz Sérgio Moro
comandar o Brasil de uma vez por todas, porque isso é uma brincadeira,
é uma falta de respeito com a população e com a democracia. É só isso,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo a palavra à Deputada Ana do Gás, por cinco minutos,
sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS (sem revisão da
oradora) – Senhor Presidente e demais membros da Mesa, Deputados
e Deputadas aqui presentes, imprensa, galeria, a todos que nos assistem
pela TV Assembleia, boa tarde. Senhor Presidente, venho aqui destacar
as ações do nosso Governador Flávio Dino na região central do
Maranhão, onde estive acompanhando o nosso Governador nesta
última quinta-feira, dia 05, nas cidades de São José dos Basílios,
Joselândia e Governador Luiz Rocha, entregando obras do Mais Asfalto
e abastecimento de água. Na presença também do nobre colega de
partido e Deputado federal que se faz aqui presente, Rubens Júnior.
Em São José dos Basílios, o Governador Flávio Dino entregou as obras
de duplicação da MA-259, Deputada Francisca, de acesso à cidade
com urbanização e iluminação de LED, uma belíssima obra que
modernizou e ampliou a entrada da cidade. Já em Joselândia, ele entregou
a tão sonhada MA-336, que liga Joselândia ao povoado Miranorte,
foram 38 quilômetros de asfalto novo e sinalização. A restauração da
rodovia é uma reivindicação antiga dos moradores ali daquela região e
a sua realização acaba com décadas de sofrimento e vai melhorar bastante
o acesso de vários municípios. São mais de 10 municípios que interligam
e vão utilizar essa rodovia completamente recuperada. Quero
parabenizar aqui o Secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto, que
foi diretamente àquela comunidade, ao município de Joselândia, dialogar,
dar esperança ao povo de que realmente isso ia acontecer, que esse
sonho ia se tornar realidade. Como vimos na última quinta-feira, uma
belíssima estrada totalmente recuperada, como tantas outras em nosso
estado. Foram mais de 28 milhões investidos, Presidente Othelino, na
recuperação daquela MA. Quero aqui parabenizar o nosso Governador,
dizer da satisfação, da alegria do povo daquela cidade, em especial de
Joselândia, São José dos Basílios, ali da Miranorte, que sonhavam
realmente com essa realização. Outra grande conquista no nosso
município, lá em Joselândia, foi a inauguração do Sistema de
Abastecimento de Água da CAEMA, no bairro São Francisco, que
agora garante o abastecimento de mais de 30%, além dos outros poços
que estão sendo perfurados para sanar de vez o problema de água
naquela cidade que sofria há tempos esse problema de água. Esse
investimento é um investimento de mais de R$ 1,5 milhão do Governo
do Estado na cidade de Joselândia, onde estão sendo perfurados e, na
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última quinta-feira, entregamos já um poço na sede daquele município
e lá está sendo outro perfurado e, logo, logo, vai ser entregue àquela
população. Feliz e grata, o povo de Joselândia já vê os avanços do
Governo do Estado, o comprometimento do nosso Governador de
cumprir realmente com suas promessas de campanha, principalmente
ali na nossa região central. Venho aqui dizer a todos vocês que pude
estar presente, acompanhei todas essas solicitações, fiz indicações, foi
uma das primeiras indicações que fiz como Deputada Estadual, aqui
nesta Casa,  e de, lá de Joselândia,  não parou por ai seguimos para
Governador  Luís Rocha, onde houve a entrega da MA-331, que liga a
cidade de São Domingos do Maranhão a Governador  Luís Rocha,
tirando do isolamento  e facilitando o acesso a esses dois municípios,
ali na região central, não parando, mais uma vez  por aí  foram muitas
e muitas obras,  o Governador  autorizou a licitação dos 16 quilômetros
que ligam ainda  a 226 ao município de São Domingos, de Luís Rocha
que liga ao município  de São Domingos fiz a indicação aqui, agradeço
ao Governador,  foram solicitadas, esses encaminhamentos  solicitando,
a pedido daquela  população,  onde estivemos lá em reunião,  ouvindo
aquela comunidade.  Parabéns, Governador  Flávio Dino, pelos avanços
que o senhor tem gerado em nosso estado do Maranhão, devido a isso
ele recebe o título  de Governador que mais cumpriu promessas de
campanha,  como foi divulgado  pelo portal G1. O portal G1,  da Rede
Globo, confirmou   que  Flávio Dino,  Deputado Othelino, Deputado
Levi, se mantém como governador  mais eficiente  do Brasil,  a avaliação
refere-se ao cumprimento  do Programa de Governo, no período  de
2015  a 2018, que já chega a 94,3% de promessas de campanhas
cumpridas, quero aqui parabenizar,  mais uma vez, o Secretário  Clayton
Noleto,  o nosso Governador  por terem entregue ao povo do Maranhão
esses presentes e hoje essa realização,  isso me faz  estar aqui nesta
tribuna hoje dividindo com vocês a satisfação que tive de ver que tem
sido válido e aprovar e acompanhar o governo nesta Casa.

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

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Colegas Parlamentares, imprensa,
galeria, servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, eu queria
também comentar alguns fatos deste fim de semana que foi um fim de
semana extremamente intenso. Primeiro, o Brasil foi eliminado da Copa,
o Lula não foi solto, como a maioria da população maranhense esperava
que acontecesse, mas em compensação o Sampaio Corrêa é campeão
do Nordeste, o Cavalo de Aço subiu para a Série C, e o Governador
Flávio Dino, mais uma vez, é o Governador considerado mais eficiente
do Brasil. É o que anuncia o site do G1, que a Deputada Ana do Gás
acabou de se referir aqui, e eu faço questão de destacar porque não só
se manteve no topo da lista do G1 como aumentou o seu percentual de
eficiência no Brasil. Ele que já tinha um percentual de 92% de
cumprimento dos seus compromissos de campanha no Estado do
Maranhão, agora subiu para 94.5, ou seja, faltam apenas 5,5% para
que ele possa fechar em 100% de tudo aquilo que foi prometido na
campanha anterior de 2014, na campanha anterior. Isso demonstra
uma mudança completa de postura, de um governante que assume e
que constrói um programa com a participação popular, como está
fazendo mais uma vez com os Diálogos pelo Maranhão, ouvindo a
sociedade, construindo os seus compromissos. Compromissos factíveis,
assentados na realidade e nas demandas do povo e fazendo o que é
mais importante, cumprindo aquilo que prometeu. Atrás do Maranhão
está Rondônia com 87,88%, depois vem Goiás com 86%, Ceará com
85%, Pará com 83% e São Paulo com 79%. Vejam: o maior Estado da
federação com apenas 79% de cumprimento dos seus compromissos
com o povo daquele estado, e aqui no Maranhão 94,5%. É o topo da
lista, é o topo da lista, é o número um, está em primeiro lugar em todo
o Brasil. E isso precisa ser destacado, precisa ser sublinhado, porque
há quanto tempo a gente espera uma notícia boa em relação ao
Maranhão. Até pouco tempo só se ouvia notícia ruim, estatística ruim.

O Maranhão estava sempre em última colocação em tudo que era
estatística nesse país. E agora começa a chegar notícias boas, mostrando
que o Maranhão está no caminho certo, que estamos pavimentando
uma estrada que é segura, que é consistente, que produz resultados em
todas as áreas, na saúde com hospitais que estão funcionando e que
não existiam antes e agora tem, que são os hospitais regionais. Na
educação com a reestruturação das escolas, com a construção do IEMA.
Porque não existia rede de educação profissional. Agora nós temos,
com três escolas funcionando, escolas plenas, unidades vocacionais
também, 13 ou 14 espalhadas pelo Maranhão. Aliás, queria destacar
dentre elas, na semana passada, na minha terra natal, Pindaré-Mirim,
foi implantada mais uma unidade do IEMA no Estado do Maranhão.
Dessa vez no Engenho Central. O Engenho Central, o famoso Engenho
Central de Pindaré-Mirim, ícone da nossa economia e da nossa história.
Abandonado por décadas, talvez por séculos abandonado lá em Pindaré-
Mirim. Mas agora numa parceria com o IPHAN, ele está sendo
totalmente recuperado. Deve ser entregue oficialmente no mês de julho
pelo IPHAN. A sua recuperação é em parceria com o Governo do
Estado. E o Governo do Estado já assumiu. Lá será implantada uma
unidade do IEMA, uma unidade vocacional do IEMA com o centro de
cultura, que funcionará dentro do prédio, agora totalmente recuperado
do Engenho Central em Pindaré-Mirim. E no entorno do Engenho,
praças novas, internet gratuita. Pindaré, hoje, está mais bela do que
nunca. A cidade de Pindaré Mirim, minha terra natal, é a cidade mais
charmosa de todo o Estado do Maranhão pelo investimento do Engenho
Central, pelas praças, pela igreja matriz, por todo aquele complexo, o
rio Pindaré, o cais. É uma cidade charmosa, atraente que passa a se
consolidar como referência do turismo para toda a região do Pindaré,
uma grande conquista, sem dúvida alguma muito comemorada pelo
povo e, naturalmente, também por todos nós que apoiamos o governo
Flávio Dino, que tem feito um grande trabalho pelo estado do Maranhão.
Então, Senhor Presidente, eu queria, nesta tarde, destacar essa notícia
alvissareira que nos empolga, a todos, que não mostra que nós estamos
fazendo a coisa certa e que o Maranhão está nas mãos certas com o
Governador Flávio Dino. Parabéns, Governador, parabéns a sua equipe
e parabéns a todos que sonham e lutam pelas mudanças no estado do
Maranhão. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES - Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Levi.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES - Gostaria
que fosse suspensa a sessão para que a gente oficializasse a foto de
aniversário de V. Ex.ª.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Nós temos ainda o Deputado Júnior Verde inscrito, mas a
gente pode suspender a sessão e em seguida retomar e ele vem à tribuna.
A sessão está suspensa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Reaberta a sessão. Com a palavra, o Deputado Júnior Verde,
por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Mensagem bíblica. Assim diz a palavra de Deus: Louvai ao
Senhor porque Ele é bom, porque sua benignidade dura para sempre.
Louvai a Deus, Deus dos deuses, porque sua benignidade dura para
sempre. Louvai ao Senhor, Senhor dos Senhores. Salmos 136: 1-3.
Com essa mensagem, eu quero cumprimentar todos saudando aqui o
Excelentíssimo Senhor Presidente Othelino Neto, externando nossos
parabéns e que Deus lhe abençoe, muitos anos de vida, saúde, sucesso,
que Deus continue lhe abençoando para que conduza esta Casa como
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tem conduzido, com brilhantismo, e que possa realmente fazer o
fortalecimento que nós precisamos nesta Casa, que é legitimar as ações
dos nobres parlamentares que encaminham cotidianamente suas
demandas ao Governo do Estado, ao Governo Federal, para que assim
nós possamos cumprir o nosso objetivo aqui nesta Casa, que é defender
os anseios populares. Então, parabéns, Senhor Presidente, também
cumprimentando aqui todos da imprensa, a galeria, todos que nos
acompanham em todo o estado do Maranhão. Eu quero destacar, na
tarde de hoje, Senhor Presidente, primeiro um evento que nós tivemos
em São Francisco do Brejão. Eu já tive a oportunidade de estar nesse
município por várias agendas, participando desde a inauguração de
obras, também reuniões e audiências para o fortalecimento não só do
povo de São Francisco do Brejão, como também da região Sul do
Estado. Mas, de forma muito especial, tivemos a  oportunidade de
participar no município de São Francisco do Brejão, na sexta-feira, em
uma agenda muito positiva e ali estive presente com várias lideranças
políticas-comunitárias, e quero citar aqui, a título de exemplo, o
companheiro Gino, que faz um grande trabalho, fez uma excelente
reunião, convidando, fazendo com que realmente as lideranças de vários
assentamentos, como é o caso também do assentamento que ele reside
na localidade de São Francisco do Brejão, que é uma área de
assentamento, é um P.A, levando vários comunitários ali para que
pudessem prestigiar a iniciativa de uma agenda muito positiva, no
município do Brejão, que contou com a participação do prefeito, da
gerente regional do INSS, lá de Imperatriz, Denise, que contou com a
participação do superintendente do INCRA que também estava presente
conosco no Brejão, que contou com a participação do Deputado Cléber
Verde, do secretário nacional da Pesca e li formalizamos muitas ações
propositivas e positivas. Quero destacar, por exemplo, uma fala da
gerente regional do INSS, lá de Imperatriz, que levou a boa nova para
todos ali do Brejão e do Sul do Estado, porque estavam presentes ali
lideranças de Balsas ao município de Açailândia. Então, o Sul do
Maranhão estava representado, lá em São Francisco do Brejão,
lideranças de Ribamar Fiquene, presidentes de entidades, de Estreito e
assim por diante. Então, quero aqui fazer essa sinopse, esse resumo
aqui destacando que de Balsas ao município, ou melhor, até mais,
porque na verdade estavam presentes também lideranças do município
de Buriticupu, e outros de Buriticupu passando até Balsas nós tínhamos
lideranças, presidentes de sindicatos, associações, colônias de
pescadores e tivemos a honra, irmanados ali com todas as lideranças
que acabei de fazer referência aqui, a Gerência Regional do INSS
apresentou a todos a boa nova, que é o INSS Digital. Hoje, no município
de São Francisco do Brejão, já com essa parceria que vai ser firmada
com o INSS vai poder receber, recepcionar toda a documentação dos
seus beneficiários, desde a aposentadoria, pensão, auxílio doença, ou
seja, o município de São Francisco do Brejão, por meio do convênio,
do INSS Digital em que a prefeitura vai firmar o acordo com o INSS,
vai fazer todo um procedimento e vai fazer o encaminhamento ao
INSS. Ou seja, comodidade, transparência, segurança e garantia de
direitos. O trabalhador vai ter agora a sua garantia de direito por meio
do INSS Digital, ao que está acontecendo uma revolução que está
acontecendo no Maranhão e no País, no Brasil como um todo. Então,
imaginem V. Exas. a importância do INSS Digital, que ali já foi firmado
esse protocolo de intenção entre o INSS e o município de São Francisco
de Brejão, o Prefeito Adão Carneiro que está de parabéns, foi o nosso
anfitrião nesse grande evento, que ali fez uma grande iniciativa na
Câmara Municipal com a presença de vários vereadores que estavam
presentes também durante a iniciativa. E, claro, levando essa intenção,
esse desejo de poder fortalecer a classe trabalhadora do município e da
região. Mas destaco também, é importante frisar que a participação do
superintendente federal do INCRA, no Maranhão, o George, que ali
também anunciou convênios, protocolo de intenção entre o INCRA e
a prefeitura na pavimentação, melhoria das estradas vicinais do
município do São Francisco do Brejão. Também anunciou que o INCRA
passa, senhoras e senhores, novamente a construir casas, reformar e
construir casas nas áreas de assentamento. Algo que foi passado para

os bancos, Banco do Brasil e Caixa Econômica, que não atenderam a
contento os anseios das áreas de assentamento. Hoje, voltou novamente
uma grande conquista e um grande ganho para o Maranhão e para o
Brasil, o retorno da construção das casas pelo INCRA, reforma e
construção de casas pelo INCRA. Como também, formalizou ali um
protocolo de intenção, o termo de cooperação técnica para que a
Prefeitura leve fomento desde o crédito inicial ao Fomento Mulher
para os agricultores assentados e da reforma agrária no município do
Brejão, que vai ser ali, já foi uma grande conquista. Porque houve a
assinatura do protocolo de intenção, que é o desejo de fazer realmente
essa verdadeira revolução no campo, revolução agrícola, que é dando
projetos, condições para que o  homem do campo possa produzir mais
e, assim, claro, aumentar a nossa produtividade, como também gerar
riquezas necessárias, porque é do fortalecimento do trabalhador, de
suas mãos que sai a riqueza deste estado e deste País. Além também,
faço aqui um destaque, principalmente, o evento contou com a
participação de centenas de pescadores da região sul do estado, como
eu já disse, desde de Buriticupu, passando por Bom Jesus das Selvas,
indo para Açailândia e até Balsas. Lideranças, presidentes de entidades,
pescadores que foram ali recepcionar o Secretário Nacional da Pesca e
Aquicultura, Devilson Franklin de Sousa. E como secretário levou
várias boas novas, mas eu quero destacar uma aqui que é essencial.
Recentemente, nós tivemos e eu fiz pronunciamento, convidando,
inclusive, Vossas Excelências, convidando o povo para participar do
evento, mas eu fiz referência à portaria, salvo engano, 81, que vai
atualizar os dados de todos os pescadores do Brasil. O que significa
isso? Significa que os pescadores vão ter oportunidade, de forma
definitiva, de fazerem os seus cadastros, os seus registros no sistema.
Vão ter as informações cruzadas para que, de fato, não haja, por exemplo,
pescadores recebendo benefícios com vínculo empregatício, sendo
servidores públicos e assim por diante. Ou seja, mais segurança,
tranquilidade, preocupação com o erário público. Preocupação, acima
de tudo, com o direito do trabalhador, porque o verdadeiro trabalhador
da atividade tem que receber os benefícios inerentes à sua condição. E
nós sabemos que são vários benefícios, que vai desde a aposentadoria,
passando ao chamado seguro defeso. E neste aspecto, o novo sistema,
que é justamente uma parceria da DATAPREV com o INSS, vai permitir
mais segurança e a certeza que o benefício social deva chegar a quem é
de direito. E é o que nós queremos, levar sempre direito aos nossos
trabalhadores. E o Deivison ali em Brejão anunciou essa tratativa, que
já teve o seu início, que vai fazer termo de cooperação, muitos
presidentes de entidades assinaram o protocolo de intenção já, para
que de fato eles pudessem fazer o convênio, entidades, colônias,
sindicatos, associações, direto com o Ministério da Pesca e Aquicultura,
que hoje é SEAP, Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca. Então
esse protocolo foi assinado ali com o Município de Ribamar Fiquene,
o Presidente José Edilson, o Presidente da Colônia de Pescadores de
Ribamar Fiquene, lá de Itinga do Maranhão, que é o Presidente Rivelino,
que também assinou naquele momento. Foram dezenas de presidentes
e entidades que assinaram. Mas também já no sábado nós tivemos
aqui, na Assembleia, mais um grandioso evento que reuniu também
centenas de presidentes de entidades, que também já começaram a
assinar seus protocolos de intenção. É o caso aqui, por exemplo, de
Newton Belo que assinou, lá é Sindicato de Pescadores, que é a Jeane,
Presidenta, e assim por diante. Então faço aqui referência a esses
presidentes, mas ali vários presidentes, como já disse, assinaram o
protocolo de intenção, que é o caso do Marechal, do município de Bom
Jesus das Selvas, que é um grande líder da Associação de Pescadores de
Bom Jesus das Selvas. Ou seja, estávamos, durante este final de semana,
fazendo uma grande iniciativa de fortalecimento de um setor muito
importante para o Maranhão, que é o setor da pesca e da aquicultura,
que de forma grandiosa hoje está bem representado por meio dessa
aliança firmada entre o órgão maior, que é a SEAP, e as entidades
representativas. Além de, claro, fazer parcerias, e o Secretário nacional
trouxe várias boas novas, mas vou também fazer questão de frisar
tanto o evento da Assembleia como também essas boas novas em uma
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próxima fala que tivermos. Por hora, quero agradecer a oportunidade,
já estouramos o tempo aqui, mas fico muito honrado em poder, mais
uma vez, continuar nossa defesa da pesca e da aquicultura no Maranhão.
Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Concedo a palavra ao Deputado Roberto Costa, por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, galeria, imprensa.
Senhor Presidente, venho destacar aqui, como já é de conhecimento de
todo o Maranhão, Bacabal tem um novo Prefeito que é o nosso
Presidente da Câmara, Edvan Brandão, que assumiu o município semana
passada por determinação do Tribunal Superior Eleitoral, que informou
do afastamento do Ex-prefeito ficha suja do município de Bacabal, Zé
Vieira, e um processo que correu durante um ano e seis meses. Aqui,
nesta tribuna, nós falamos da situação política e do caos administrativo
que estava instalado na cidade de Bacabal, mas hoje o que nós sentimos,
nas ruas de Bacabal, junto à população, é alegria e satisfação, porque a
administração do Prefeito ficha suja, Zé Vieira, foi marcada exatamente
pela truculência, pela falta de respeito com a população e pela sua
ausência dentro do município. E o Prefeito Edvan Brandão, que assume
a prefeitura, sentiu nas ruas de Bacabal todo o apreço, o carinho e a
confiança que o povo de Bacabal tem colocado nele para fazer a
verdadeira transformação que a cidade de Bacabal precisa. Os primeiros
levantamentos que o Prefeito Edvan fez confirma tudo aquilo o que
nós falamos aqui nesta tribuna, confirma tudo aquilo que nós sempre
deixamos claro que acontecia na cidade de Bacabal, que é o desmando
e o desvio do dinheiro público para beneficiar apenas algumas famílias.
A auditoria feita já nas contas da Secretária da educação já constatou,
Deputado César Pires, que, nesse período de 15 de junho até o dia 02,
foram desviados dos cofres públicos quase R$ 10 milhões,  dinheiro
inclusive  que  era  para  pagar  fornecedores, pagar  os professores, os
funcionários  da  educação efetivos e contratados e, pasmem, o  dinheiro
foi roubado e nem o  salário dos  efetivos  do mês  de  junho  foi pago.
E eu voltarei aqui esta semana  para  mostrar  todos os  extratos
bancários que  estão na  mão  do Prefeito Edivan Brandão, porque  já
informamos o  Ministério  Público Estadual, já informamos o Ministério
Público  Federal  para  mostrar  tudo aquilo que o Zé  Vieira, a  sua
mulher,  Patrícia  Vieira, o seu irmão Ramon, e  a sua  família  fez  com
o dinheiro público  da  cidade  de  Bacabal.   Este caso da educação é  um
caso da  educação, existe  assim  na saúde,  existe  assim na  Ação Social,
em todos os  setores da  Prefeitura  de  Bacabal,  Deputado Edivaldo,
existe  desvio de  forma  descarada   do dinheiro público do  povo de
Bacabal.   As  contas  do município  que o Prefeito Edvan recebeu
foram todas  zeradas,  zeradas, nem centavo, nenhum real foi deixado
nas  contas do município, salários  atrasados, fornecedores  sem  receber,
um  completo absurdo, uma  irresponsabilidade  sem  tamanho  com o
dinheiro público, mas  o Prefeito  Edvan Brandão  está imbuído de  dar
uma  volta  por cima,  de  mostrar  que a  cidade  de  Bacabal tem jeito,
que  apesar  do saque  nas  contas  na  Prefeitura,  ele   conseguirá trazer
de  volta  a  esperança para os  corações  dos  bacabalenses, eu fico feliz
pela  sua determinação, mas nós vamos, na verdade, trazer e ajudar o
Prefeito Edvan a reconstruir a cidade de Bacabal e levar todos aqueles
responsáveis pelos saques desse dinheiro nas contas do município
para o Ministério Público, para a cadeia onde é o lugar deles. Nós
vamos mostrar, junto com o Prefeito Edvan, tudo aquilo que tiraram
do povo de Bacabal, todo o dinheiro que era para atender o TFD, o
Tratamento Fora de Domicílio, que a população de Bacabal não tinha
mais. A questão das medicações, as empresas que vendiam para a
Prefeitura de Bacabal e que levavam a propina para a casa do seu Zé
Vieira. Todo o dinheiro da educação que foi tirado da merenda escolar,
dos livros, do pagamento dos professores, dos ASG’s, de todos os
funcionários. Foi um verdadeiro absurdo o que fizeram com a Prefeitura
de Bacabal, ao longo desse um ano e seis meses. E, neste último mês,

onde o Tribunal Superior Eleitoral tomou a decisão, por unanimidade,
de afastar o Prefeito Zé Vieira, foi que a vergonha passou longe da
atual, daquela administração, que era comandada pelo Zé Vieira.
Levaram de tudo, não existe um processo dentro da prefeitura, não
existe um documento licitatório da prefeitura, foi tudo tirado, foi tudo
saqueado. Mas com muita fé em Deus, com a ajuda do Ministério
Público e da Justiça, o Prefeito Edvan Brandão vai retomar tudo aquilo
que foi tirado do povo de Bacabal, que é o respeito, é a dignidade.
Estamos aqui juntos, vamos procurar o Governo Federal, vamos
procurar o Governo do Estado, o Governador, para que possa ajudar o
município de Bacabal nessa situação de penúria que a administração
passada deixou. Porque temos um prefeito agora que está devolvendo
a prefeitura para o povo de Bacabal, de quem é de direito. Nós ficaremos
nessa luta, incansável, para ajudar na reconstrução, com o prefeito
Edvan Brandão, da nossa querida cidade Bacabal. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – As PECs ficam transferidas para a Sessão de amanhã em
razão do quórum. Parecer n.º 257/2018, da CCJ, de autoria da Deputada
Nina Melo. (lê).  Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Parecer n.º 259/
2018, da CCJ, em redação final ao Projeto de Lei n.º 285/2017, de
autoria da Deputada Nina Melo. (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
sanção. Projeto de Lei n.º 145/2018, de autoria do Deputado Professor
Marco Aurélio. O Deputado está ausente. Fica transferido para a
próxima sessão. Projeto de Lei n.º 160/2018, do Deputado Cabo
Campos. Está ausente. Projeto de Lei n.º 031/2017, de autoria do
Deputado Wellington do Curso. (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai para
a redação final. Projeto de Lei n.º 079/2018, de autoria do Deputado
Wellington do Curso. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à redação final.
Projeto de Resolução Legislativa n.º 051/2018, de autoria do Deputado
Bira do Pindaré. (lê). Esse Projeto de Resolução depende do parecer
das comissões e vou dar seguimento aos projetos constantes na Ordem
do Dia e, ao final, nós interromperemos a sessão para que as comissões
emitam parecer. Projeto de Resolução Legislativa n.º 026/2017, de
autoria do Deputado Cabo Campos. O Deputado está ausente. Projeto
de Resolução Legislativa n.º 002/2018, de autoria do Deputado
Wellington do Curso. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Resolução
Legislativa n.º 050/2018, de autoria do Deputado Vinícius Louro, que
altera a Resolução n.º 449/2004. Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto
de Resolução Legislativa n.º 033/2018, de autoria da Deputada Ana do
Gás (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Suspendo a sessão para que as
comissões emitam parecer. Projeto de Resolução nº 051/2018 e também
o Projeto de Lei nº 160/2018, de autoria do Deputado Cabo Campos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Glalbert
Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Senhor
Presidente, o Projeto de Resolução Legislativa nº 051/2018, de autoria
do Deputado Bira, que concede Medalha do Mérito Legislativo João
do Vale ao Senhor Ademar Danilo Santos Júnior e dá outras providências,
foi aprovado por unanimidade, assim como o Projeto de Lei nº 160/
2018, de autoria do Deputado Cabo Campos, que institui o Dia
Estadual do Cad Surf e do Cad Surfista e dá outras providências, todos
aprovados por unanimidade.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Projeto de Resolução nº 051/2018, de autoria do Deputado
Bira do Pindaré, concede Medalha do Mérito Legislativo João do Vale
ao senhor Ademar Danilo Santos Júnior. Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, à
promulgação. Iniciaremos agora, os Requerimentos à deliberação do
plenário. Requerimento nº 336/2018, de autoria do Deputado Eduardo
Braide. Deputado Braide, V. Ex.ª quer encaminhar a votação? Não?
Requerimento nº 336/2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide
(lê). Senhores Deputados, eu vou ...

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS – Senhor
Presidente, eu gostaria para fazer a contagem do quórum, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço que zere o painel, os Deputados que assim o desejarem
confirmem as suas presenças.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) – Senhor Presidente, pela Ordem, quanto medo do Governo
do Estado ter que prestar esclarecimento   dos saques   dos 440 milhões
do IPREV, Senhor Presidente, e este  requerimento  é exatamente  para
que a gente traga à luz  para os aposentados, os pensionistas  do
Maranhão o que está  acontecendo  com o dinheiro da Previdência, o
governador do Estado importou um paranaense  que a única   qualificação
que ele  tem é ser filiado ao PCdoB, e na hora que a Assembleia tem a
oportunidade de ouvir   essa pessoa que está à frente  do IPREV,  mas
eu apelo ainda   para consciência  dos Senhores e Senhoras Deputados,
para que a gente possa dar o quórum necessário e  aprovar  o convite,
é só um convite  para que o senhor Joel Benim possa prestar
esclarecimento  a esta Casa,  quem pede isso não é o Deputado   Eduardo
Braide,  são os aposentados e os pensionistas  do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, alguém mais gostaria de registrar a
presença? Deputado Wellington, eu fazer com a celeridade que V. Ex.ª
sempre cobra hoje.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Que seja a
mesma utilizada daqui para frente, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há quórum para deliberar. O restante da Ordem do Dia
fica transferido para a Sessão de amanhã. Convido o Deputado Ricardo
Rios, o Deputado Levi para compor a Mesa, para que apreciemos os
Requerimentos da deliberação da Mesa. Requerimento nº 338/2018, de
autoria do Deputado Ricardo Rios, (lê). Deferido. Requerimento nº
339/2018, de autoria do Deputado Ricardo Rios, (lê). Deferido.
Requerimentos nº 340 e 347/2018, de autoria do Deputados Cabo
Campos e Glalbert Cutrim (lê). Deferido. Requerimento nº 348, de
autoria do Deputado Stênio Rezende, embora ausente, trata-se de
justificativa de falta. Deferido. Inclusão da ordem do dia da Sessão
Ordinária do dia 10 de julho: Projeto de Lei nº 086, de autoria do Poder
Executivo; Requerimento nº 349/2018, de autoria da Deputada Nina
Melo; Requerimento nº 350/2018, de autoria do Deputado Rafael
Leitoa; Requerimento nº 351/2018, de autoria do Deputado Max Barros;
Requerimentos nº 352,353, de autoria do Deputado Ricardo Rios.
Requerimento nº 354/2018, de autoria do Deputado Othelino Neto.
Requerimentos nº 355, 356/2018, de autoria do Deputado Wellington
do curso.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

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

Deputado Wellington do Curso, pela liderança do Bloco Parlamentar
Independente. Por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente e demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia
Legislativa, o nosso mais cordial abraço, que Deus seja louvado, que
Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão.
Senhor Presidente, estamos fazendo uma solicitação, uma denúncia ao
Ministério Público que uma senhora de 81 anos teve a sua casa invadida
e foi agredida na cidade de Icatu. Nós recebemos essa denúncia e estamos
tomando as devidas providências, inclusive já acionamos o Ministério
Público, já entramos em contato com o Ministério Público do Idoso, a
Promotoria do Idoso, já entramos em contato com o Doutor Cutrim e
já estamos acionando para que tome as medidas cabíveis, as devidas
providências. Algo horrendo que aconteceu na cidade de Icatu, quando
uma senhora de 81 anos teve a sua casa invadida e foi agredida. É
inadmissível. E por falar em agressão aos idosos, Senhor Presidente,
na última semana, nós tivemos uma agressão aos idosos, já que o
Governador Flávio Dino tem metido a mão no dinheiro dos idosos,
tem metido a mão no dinheiro da Previdência. E quando faz isso, faz
isso também com o dinheiro dos servidores públicos no futuro,
comprometendo o futuro dos servidores públicos do Estado do
Maranhão. Nós estamos em defesa dos aposentados do estado do
Maranhão, fizemos um enfrentamento na última semana do Governador
Flávio Dino que retirou 400 milhões dos aposentados. Fica o nosso
questionamento de por que se utilizar de um plantão na Justiça para
poder sacar esse dinheiro, para poder pegar esse dinheiro de última
hora? E aí fica o nosso questionamento com relação ao prazo eleitoral
que o Governador Flávio Dino tinha para pagar as emendas, o prazo
eleitoral que o Governador Flávio Dino tinha para fazer os convênios.
Estamos atentos e vamos acompanhar a publicação no Diário Oficial
do Estado do pagamento de emendas, do pagamento de convênios e a
utilização de forma eleitoreira, e o mais grave, como serão feitos esses
pagamentos e, principalmente, se tiver feito o deslocamento de verbas,
de recursos de outras origens e se meter a mão, se mexer no dinheiro
dos aposentados, até porque nós estamos, na tarde de hoje, lamentando
a falência do Estado. O Governador tem falido o Estado do Maranhão,
falindo a Previdência, retirando dinheiro dos aposentados. Nós
observamos a falência do Estado em várias situações, uma delas é a
segurança pública. Nós tivemos três linchamentos de pessoas nos
últimos 15 dias na cidade de São João do Sóter, na cidade de Araioses
e, por último, agora na cidade de Santa Helena. O braço do Estado não
chega, a intervenção do Estado não chega, a polícia não chega a tempo
ou tem o efetivo reduzido. E o que as pessoas estão fazendo? Justiça
com as próprias mãos. É um absurdo dos absurdos, dos absurdos. Nós
não podemos permitir isso, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados. Há a necessidade de se confiar na Justiça, de se confiar nas
autoridades, se confiar na Polícia Militar, na Polícia Civil, no Judiciário,
nós não podemos permitir, Deputado Max Barros, que a população
utilize das próprias mão para fazer justiça, fizeram assim na cidade de
Araioses, retiraram das mãos da polícia um acusado de homicídio e
lincharam na frente de todos na cidade de Araioses, da mesma forma na
cidade de São João do Sóter, e no último final de semana, cenas
horrendas, cenas horríveis, cenas que não se admite em pleno ano de
2018 algo que acontecia no período medieval, é inadmissível que homens
e mulheres estejam usando as próprias mãos para fazer justiça, a falência
do Estado, a falência na segurança pública, e é o mesmo governo que
tem falência em todas as áreas, na infraestrutura, por exemplo, eu
estive no último final de semana percorrendo a cidade de Lima Campos,
de Pedreiras, Bernardo do Mearim, Trizidela do Vale e ao percorrer a
MA-119, a gente observa o descaso, a falta de compromisso de governo,
uma rodovia totalmente esburacada podendo ocasionar um acidente,
motoristas, motoqueiros saem da sua mão para se desviar de um buraco
podendo causar um acidente. A situação deplorável em que se
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encontram as rodovias estaduais e eu cito como exemplo a MA-119,
cito como exemplo uma MA que é tão solicitada, tão questionada pela
população. E mais ainda, Senhor Presidente, estar na cidade de Lima
Campos, de Pedreiras, de Beiral do Mearim, de Igarapé do Meio, de
Igarapé Grande, cidades que nós percorremos e que é o mesmo clamor,
a mesma  dor, a  mesma  insatisfação que o Governador Flávio Dino
tomou  carros  e motos  sem dó e nem piedade.  Na cidade  de Pedreiras,
tivemos  vários relatos,  Deputado Vinícius  Louro que  é  daquela
região que  temos  todo o respeito,  meu amigo, meu irmão, Deputado
Vinícius  Louro, e  nós  tivemos,  região do Deputado Vinícius Louro,
e   que  recebemos,  Deputado Vinícius  Louro, muitas  reclamações,
muitas  denúncias  de que  o Governador  Flávio Dino meteu a mão sem
dó e  nem piedade  em carros e  motos na cidade  Pedreiras.   Estivemos
com o Carlos  Henrique,  que é  mototaxista,  nós encontramos no
Mercado  Municipal  de Pedreiras e  ele  fazendo o relato da quantidade
pessoas  que  perderam  suas  motos, perderam os  seus  carros.  Na
tarde  de  hoje,   nós  aprovamos  um Projeto  de Lei, de  autoria  do
Deputado Wellington do Curso, Projeto de Lei  nº 079, de  2018, que
proíbe  a remoção de  motos e  veículos  do local onde  eles  foram
apreendidos.  Ou seja, se sancionado pelo  Governador Flávio Dino, se
tornando Lei, virando Lei, os veículos  carros e motos ao serem
apreendidos  em determinada  cidade  deverão  permanecer  na  cidade,
por  exemplo, os  carros que foram  apreendidos na  cidade de  Pedreiras
não  serão mais  trazidos para  São Luís, para  serem leiloados  em São
Luís, vão aguardar  toda  a tramitação da  documentação na cidade  de
Pedreiras.   O que  acontecia?  o cidadão tinha  seu carro apreendido, ele
tinha  o carro  removido para  São Luís, ele paga a diária,  paga  a
locomoção, paga o quilômetro rodado e,  às  vezes, ele  não tem condições
de  retirar  o carro em São  Luís. Então, com  esse  Projeto de  Lei proíbe
a remoção do veículo da  cidade  na qual  foi apreendido,  o veículo ou
a moto que  for apreendido em determinada  cidade deverá  permanecer
na  cidade que foi apreendido. E, senhoras e senhores,  assim temos
percorrido  o Maranhão. Na cidade de Codó, por exemplo, o Governador
Flávio Dino foi à cidade de Codó  e a  maior obra  que ele fez na cidade
de Codó  foi ampliar  o Ciretran de Codó, ou seja,  ampliar um órgão
para recolher e continuar prendendo  motos e carros do cidadão
maranhense. E queremos  fazer, na tarde de hoje,  uma denúncia:  O
Governador Flávio Dino   continua  aprendendo carros  e motos dos
maranhenses. Essa prática tem acontecido no interior do estado.
Recebemos várias denúncias, vários vídeos. E nós flagramos, na semana
passada,  na cidade de Codó, blitz. As blitzes  devem ocorrer? Sim.
Devem existir? Sim.  Não somos contra a blitz. Tem que ter a blitz,
mas não blitz para tomar o bem do cidadão,  não blitz para tomar o
carro  e a moto do cidadão.  E flagramos,  na semana passada,  na cidade
de Codó,  uma blitz  com o único objetivo  de recolher,  de tomar moto
e carros do cidadão  na cidade de Codó. Então o Governador Flávio
Dino  continua com essa prática,  tomando carros e motos dos cidadãos
maranhenses de forma arbitrária, de forma inconstitucional. A
Constituição  Federal   é bem clara  no seu art. 150, § 4: É proibido, é
vedado,  é proibida à União, Estados e Municípios  utilizarem o tributo
para fins de confisco. Utilizar o tributo  atrasado  para tomar o bem do
cidadão.  E é isso que o Governador Flávio Dino tem feito. Tem tomado
o bem do cidadão, tem recolhido  o bem do cidadão  sem dó e nem
piedade. E foi esse  o testemunho e o lamento   de muitas pessoas na
cidade de Lima Campos, de Pedreiras,  de Bernardo do Mearim, de
Igarapé Grande, de Lago dos Rodrigues. As pessoas se sentem ultrajadas
humilhadas em ter o seu bem retirado de forma arbitrária pelo
Governador Flávio Dino. Governador Flávio Dino, mais uma vez,
respeite a população do Estado do Maranhão, respeite as populações
de Pedreiras, de Lima Campos, de Igarapé Grande, de Bernardo Mearim.
E essa prática de tomar o bem do cidadão vai acabar. Pode ter certeza
que está com os dias contados. Não é com a propaganda enganosa do
Governador Flávio Dino. É com ação e ação enérgica e firme do
Deputado Wellington em defesa dos mototaxistas, em defesa dos
motoristas, em defesa dos proprietários de motos e veículos no Estado
do Maranhão. É o que eu tinha para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pela liderança do Bloco PSD-PV, Deputado Edilázio Júnior,
por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Boa tarde, Senhor Presidente, caros colegas, imprensa,
galeria. Senhor Presidente, venho destacar a Caravana, que na última
semana percorreu 11 municípios, da ex-governadora Roseana Sarney, e
destacar o sucesso que foi por onde passou. Eu pude acompanhá-la
nos 11 municípios. E o que nós víamos ali, em nossas reuniões, era a
vontade do povo de querer vê-la novamente como candidata. Até então
ela é pré-candidata e todos querem vê-la como candidata para que
possa comparar como era antes e como está sendo agora. E o clamor
popular para que ela seja realmente candidata do nosso grupo político
é muito forte. Por onde ela passou, ela sentiu esse calor humano. E
tenho absoluta certeza que será, sim, candidata e que a teremos pela
quinta vez, no Governo do Estado do Maranhão. Quero destacar,
Senhor Presidente, quando começamos em Lago da Pedra, na casa do
ex-Prefeito e grande líder político daquele município, Luís Osmani,
que nos apoia lá e fez uma grande festa para receber a ex-governadora
Roseana com o Senador Lobão e o colega Deputado César Pires. Quero
também fazer o destaque do município de Timon, onde a professora
Socorro Waquim conseguiu mobilizar lá que é o terceiro município em
número de eleitores do Estado do Maranhão, e ali ela conseguiu colocar
uma multidão para dizer, sim, para ex-Governadora Roseana, ela
também se lançou ali pré-candidata a deputada estadual e também
salientou o nosso nome para pré-candidato a deputado federal. E nesse
mesmo dia na quinta-feira seguimos para o município de Codó, onde
ela encerrou a sua caravana e lá o ex-prefeito daquele município, o Biné
Figueiredo, também lançou-se como pré-candidato naquele município,
colocou todo o seu apoio e a sua força política à disposição da ex-
Governadora Roseana e ali também externou para todos os presentes,
uma multidão de milhares de pessoas e externou também que irá marchar
conosco com a nossa pré-candidatura a Deputado Federal. E o sucesso
foi tremendo, ela voltou motivada, vamos esperar agora os próximos
acontecimentos. E aqui eu quero agradecer a Luís Osmani, a Vereadora
e ex-prefeita Socorro Waquim e ao pré-candidato a deputado estadual,
Biné Figueiredo, ex-prefeito de Codó, pelo apoio e confiança depositada
no Deputado Edilázio, que pode junto ao lado da Governadora Roseana
reafirmar o compromisso com esses grupos políticos e dizer um “tchau”
ao atual Governador do Estado, que ninguém suporta mais de tanta
perseguição, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar PV/PSD? Bloco Parlamentar Democrático?
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão? Deputado Carlinhos
Florêncio, por dez minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
o TSE decidiu e, na sua decisão, o Plenário do TSE foi muito claro:
passou o Prefeito José Vieira por unanimidade. Também gostaria de
avisar a população de Bacabal, que agora nos ouve, que também
convocou nova eleição. O mandato do Senhor Edvan Brandão, que é o
Presidente da Câmara Municipal de Bacabal, é um mandato tampão,
ele não é um mandato definitivo, como assim apregoava todo o grupo,
que ora é o grupo do Prefeito Edvan Brandão. Espero de todo o meu
coração que o Edvan Brandão tenha realmente a autonomia e tenha
discernimento para conduzir a nossa cidade. Torço que ele acerte,
torço que ele mantenha o ritmo que a nossa cidade teve no último um
ano e meio. Que ele tenha sobriedade, que ele decida por ele mesmo,
este é o meu desejo. Ainda bem que esta tribuna não é um tribunal em
que a pessoa sobe aqui e diz o que quer, e pela sua imunidade ele tem
o direito de dizer o que quer, mas eu gostaria de lembrar que a Câmara
Municipal de Bacabal, que tem toda autonomia e prerrogativa de
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fiscalizar o município, o fez nesse um ano e meio. O Ministério Público
de Bacabal sempre esteve atento à situação da nossa cidade. Agora,
subir à tribuna e dizer que Bacabal foi isso, foi aquilo e foi aquilo outro
sem prova, é mero discurso. A população de Bacabal está atenta e
soube e sabe o que aconteceu no último um ano e meio em Bacabal.
Bacabal imprimiu um ritmo que talvez nenhuma outra cidade imprimiu
com relação à sua infraestrutura que realmente estava arrasada, como
ainda tem muito o que fazer. O Zé Vieira fez quase 30 km de asfalto
com recursos próprios do município. Zé Vieira reformou um tanto
quanto de escolas em Bacabal. Zé Vieira pagou o funcionalismo em dia.
Se as contas foram bloqueadas antes do dia 5, que é quando o dinheiro
estava na conta para pagar o funcionalismo, isso aí já não é culpa do Zé
Vieira. Portanto, quero dizer mais uma coisa à minha querida Bacabal,
que nós estaremos atentos aqui na tribuna. Os nossos vereadores estarão
atentos, porque simplesmente, mais uma vez, ganharam no tapetão.
Quando não podem ganhar no voto, ganham no tapetão. Mas a
população sabe, a população de Bacabal sabe. Quero também tranquilizar
a nossa população, em breve, muito em breve, iremos ter outra eleição
e aí, sim, as urnas vão mostrar o que é que o eleitorado de Bacabal
pensa. Não tenho dúvida nenhuma, Senhor Presidente, não tenho dúvida
nenhuma de que o grupo do Zé Vieira fará o próximo Prefeito em
Bacabal. O TRE ainda não marcou as eleições, mas elas por si só não se
alongam, e já estão dizendo que eles vão terminar o mandato-tampão
sem ter nova eleição, lá em Bacabal. Ora, meus amigos, estaremos
atentos, mesmo torcendo muito para que o mandato do Edvan seja
frutífero, nos próximos 3 meses ou 4 meses, assim determinará o TRE
a nova eleição. Fico torcendo, porque não sou daqueles que fazem a
política do quanto pior melhor. Não, eu quero ver a nossa cidade
progredindo, eu quero ver a nossa cidade crescendo, mas aqui eu quero
fazer um alerta ao Prefeito Edvan Brandão, prefeito interino: Cuidado!
Nós já vimos esse filme outras vezes. Tenha pulso, tome conta da sua
gestão. As contas do Zé Vieira vão ser apreciadas e fatalmente vai estar
tudo dentro da normalidade, porque assim sempre a nossa gestão
conduziu. Estaremos atentos. A minha população de Bacabal pode ter
certeza de uma coisa: Estaremos atentos ao que vai acontecer nos
próximos dois, três meses em Bacabal antes dessa eleição suplementar.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Bloco Parlamentar de Oposição. Bloco Parlamentar Independe.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não há oradores inscritos.

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

Resumo da Ata da Septuagésima Sétima Sessão
Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia cinco de julho de dois mil e dezoito.

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

Levi Pontes.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Bira do Pindaré, Cabo Campos,
Doutor Levi Pontes, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide,
Fábio Braga, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba,
Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Max Barros, Neto Evangelista,

Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo
Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria
Macedo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio Lula.
Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre Almeida, Ana
do Gás, Andréa Murad, Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, César
Pires, Edilázio Júnior, Fábio Macedo, Graça Paz, Nina Melo, Léo
Cunha, Paulo Neto, Roberto Costa, Rogério Cafeteira e Sérgio Frota.
O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto
bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente, que foi
encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos
Deputados (as): Wellington do Curso, Francisca Primo, Vinícius Louro,
Júnior Verde e Fábio Braga. Esgotado o tempo regimental destinado ao
Pequeno Expediente, a inscrição do Deputado Hemetério Weba foi
transferida para a próxima Sessão Ordinária. Dando continuidade aos
trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciado a
discussão e votação, em primeiro e segundo turnos, regime de tramitação
ordinária, do Projeto de Lei nº 127/2018, de autoria do Deputado
Roberto Costa, que dispõe sobre a prioridade de atendimento às pessoas
portadoras de diabetes nos órgãos públicos, estabelecimentos
comerciais e instituições financeiras e dá outras providências, com
parecer verbal e favorável da Comissão de Constutuição, Justiça e
Cidadania e da Comissão de Saúde, sendo o referido Projeto de Lei
aprovado e encaminhado à sanção governamental. Em ato contínuo, o
Plenário aprovou os Requerimentos nºs: 323/2018, de autoria do
Deputado Bira do Pindaré, solicitando regime de tramitação de urgência
para o Projeto de Resolução Legislativa nº 051/2018, de sua autoria;
329/2018, de autoria do Deputado Cabo Campos, solicitando regime
de tramitação de urgência para o Projeto de Lei nº 160/2018, de sua
autoria; 330, 331, 332 e 333/2018, todos de autoria do Deputado Bira
do Pindaré, para que sejam enviadas mensagens de congratulações com
menção honrosa aos Senhores: Joel Jacintho e Diego Galdino bem
como ao Bumba Meu Boi Sotaque Zabumba de Guimarães e ao Bumba
Meu Boi Sotaque de Costa de Mão da Soledade, por suas relevantes
contribuições à cultura popular, fortalecendo a identidade do povo
maranhense, registrando-se que o Requerimento nº 331/2018 foi
subscrito pelos Deputados Neto Evangelista, Rafael Leitoa, Glalbert
Cutrim, Vinícius Louro e Hemetério Weba. O Plenário aprovou ainda o
Requerimento nº 337/2018, de autoria do Deputado Professor Marco
Aurélio, solicitando regime de tramitação de urgência para o Projeto de
Lei nº 145/2018, de sua autoria. Foram transferidos para a próxima
Sessão Ordinária o Projeto de Resolução Legislativa nº 033/2018, de
autoria da Deputada Ana do Gás e o Requerimento nº 336/2018, de
autoria do Deputado Eduardo Braide, em virtude da ausência dos
respectivos autores e as Propostas de Emenda Constitucional nºs:
004/2018, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira; 005/2018, de
autoria do Poder Executivo; 003/2018, de autoria do Deputado Eduardo
Braide e 013/2015, de autoria da Deputada Nina Melo, devido a acordo
de lideranças.  Na sequência, a Mesa deferiu o Requerimento nº 335/
2018, de autoria do Deputado Júnior Verde,  para que seja enviada
mensagem de pesar aos familiares e à população de São João do Sóter,
pelo falecimento no último dia 30  de junho, do Secretário de Cultura,
o Sr. Cícero de Jesus Costa Rocha e do Vereador Antônio da Conceição
Aguiar, pelo trágico acontecimento durante o encerramento da festa
junina daquele município e indeferiu o Requerimento nº 334/2018, de
autoria do Deputado Adriano Sarney, solicitando que à Secretária de
Estado de Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores e ao
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do
Maranhão  informações detalhadas acerca da real situação do Fundo
Estadual de Pensão e Aposentadoria (FEPA) do Estado do Maranhão.
O autor recorreu ao Plenário e sua proposição foi incluída na Ordem
do Dia da próxima Sessão Ordinária.  Na forma do Regimento Interno,
também foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária
os Projetos de Resolução Legislativa nºs:  026/2017, de autoria do
Deputado Cabo Campos e 002/2018, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, assim como os Requerimentos nºs: 338 e 339/
2018, de autoria do Deputado Ricardo Rios; 340/2018, de autoria do
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Deputado Cabo Campos; 341/2018, de autoria do Deputado Rigo
Teles; 342 e 343/2018, de autoria da Deputada Nina Melo; 344, 345 e
346/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde; 347/2018, de autoria
do Deputado Glalbert Cutrim e 348/2018, de autoria do Deputado
Stênio Rezende. Não houve orador inscrito para o primeiro horário do
Grande Expediente. Da mesma forma, ocorreu no tempo dos Partidos
e Blocos  e no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
encerrou a Sessão, determinando que fosse lavrado o presente Resumo,
que lido e aprovado será devidamente assinado. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 09 de julho
de 2018.

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

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

Marco Aurélio.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio

Macedo.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Bira do Pindaré, Doutor Levi Pontes,
Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio
Macedo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Júnior
Verde, Max Barros, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa,  Rogério
Cafeteira, Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os Senhores
(as) Deputados (as): Alexandre Almeida, Andréa Murad, Antônio
Pereira, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Edson Araújo,
Graça Paz, Josimar Maranhãozinho, Léo Cunha, Neto Evangelista,
Nina Melo, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Sérgio Frota, Sousa Neto,
Stênio Rezende, Valéria Macedo e Vinícius Louro. Em nome do povo
e invocando a proteção de Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior e do seguinte Expediente: Projeto de Lei n° 153/2018, de
autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, considera de utilidade
pública o Projeto Missionários Filhos da Luz; Projeto de Resolução
Legislativa nº 051/2018, de autoria do Deputado Bira do Pindaré,
concede a Medalha do Mérito Legislativo João do Vale ao senhor
Ademar Danilo Santos Junior e dá outras providências; Requerimento
n°320/2018, de autoria do Deputado Neto Evangelista, solicitando
autorização para que seja realizada  Audiência Pública, a ser promovida
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania no dia 28 de junho
do corrente, as 15:00 horas para discutir a rescisão do convênio pactuado
entre a Caixa Econômica Federal e a Companhia Energética do
Maranhão - CEMAR, que trata do recebimento para pagamento das
contas de energia elétrica nas casas lotéricas; Indicação nº 406/2018, de
autoria do Deputado Edson Araújo ao Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário de
Estado da Educação, o Senhor Felipe Costa Camarão, a inclusão da
Escola Comunitária do Acampamento da Vila União localizada a 150
km da sede do município, no Programa Escola Digna, município de
Bom Jardim-MA; Indicação nº 407/2018, de autoria do Deputado
Edson Araújo ao Ministro de Minas e Energia, Sr. Moreira Franco,
com encaminhamento para o Diretor de Relações Institucionais da
Companhia Energética do Maranhão – CEMAR, o Sr. José Jorge Leite
Soares, solicitando a inclusão do Acampamento Vila União, que abriga
mais de 100 famílias, pertencentes ao município de Bom Jardim-MA,
no Programa “Luz para Todos”; Indicação n° 408/2018, de autoria do
Deputado Neto Evangelista, para que seja encaminhado ofício ao
Governador do Maranhão, Senhor Flávio Dino, e à Diretora-Geral do
DETRAN, Senhora Larissa Abdalla, solicitando que seja instalada uma

unidade do CIRETRAN no município de Cururupu; Indicação nº 409/
2018, de autoria do Deputado Bira do Pindaré ao Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, solicitando a Agência
Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos que viabilize
melhorias no serviço de transporte interligando os municípios de São
Luís e São José de Ribamar, contemplando a região das vilas; Indicação
nº 410/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde, para que seja
encaminhado ofícios ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino, com cópia para o Secretário de Estado de Infraestrutura,
Sr. Clayton Noleto, solicitando a adoção de providências no sentido de
que sejam executados serviços de melhoramento na estrada vicinal,
correspondente ao trecho de aproximadamente 11km, que perpassa o
Povoado Aquiles Lisboa, município de Cururupu, neste Estado;
Indicação nº 411/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde, para que
seja encaminhado ofício ao Prefeito Municipal de São José de Ribamar/
MA, Senhor Luís Fernando Moura, com cópia para o Secretário
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, Senhor
Glauber Miranda Garrêto, solicitando, com a maior brevidade possível,
a realização de obras de recuperação (drenagem, pavimentação e
asfaltamento) das vias do bairro Trizidela da Maioba, município de
São José de Ribamar/MA. Concluída a leitura do Expediente pelo
Primeiro Secretário, o Presidente deferiu as indicações citadas e
encaminhou a Matéria à publicação. Em seguida, concedeu a palavra
aos Deputados: Rigo Teles, Fábio Braga, Bira do Pindaré e Júnior
Verde. Na tribuna, o Deputado Rigo Teles relatou visita realizada ao
município de Fernando Falcão para participar da inauguração de várias
obras, destacando a eficiência do prefeito da cidade que, segundo o
Parlamentar, tem desenvolvido uma gestão voltada para a comunidade,
que tem agradado inclusive os índios da região. Com a palavra, o
Deputado Fábio Braga discorreu sobre sua ida a cidade de São Benedito
do Rio Preto onde participou da abertura do arraial da cidade, visitando
também a cidade de Coroatá pelo mesmo motivo. O Parlamentar
destacou ainda que o Governador irá inaugurar asfaltamento realizado
por meio do Programa Mais Asfalto e continuar investindo na segurança
da cidade, que tem melhorado muito por conta da ação ostensiva da
Polícia Militar. Em seguida, o Deputado Bira do Pindaré registrou que
foi apresentado pelo seu partido como pré-candidato a Deputado
Federal. Por fim, o Deputado Júnior Verde relatou sua agenda em
vários municípios no interior do Maranhão, em especial na cidade de
São Mateus onde foi implantado o projeto de agricultura familiar por
meio de suas emendas, a importância e necessidade de investimentos
agrícolas.  Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, informando
que as Propostas de Emenda Constitucional  nºs: 003/2018, de autoria
do Deputado Eduardo Braide; 004/2018, de autoria do Deputado
Rogério Cafeteira; 005/2018, de autoria do Poder Executivo e 013/
2015, de autoria da Deputada Nina Melo foram transferidas para a
próxima Sessão Ordinária em virtude da ausência de quórum qualificado.
Em seguida, em único turno, foi aprovado e encaminhado a sanção
governamental o Parecer nº 225/2018, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em redação final ao Projeto de Lei nº 026/2017, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a
implantação de medidas de informação e proteção a gestante e
parturiente contra a violência obstétrica no Estado do Maranhão. Em
segundo turno, tramitação ordinária, com parecer favorável da CCJC,
foi aprovado e encaminhado a sanção governamental o Projeto de Lei
nº 044/2018, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira, que institui e
inclui no Calendário Oficial do Estado do Maranhão o “Dia do
Antigomobilismo Maranhense”. O Projeto de Lei nº 127/2018, de
autoria do Deputado Roberto Costa, foi transferido para próxima Sessão
Ordinária em virtude da ausência do autor. Na sequência, o Plenário
deferiu o Requerimento nº 319/2018, de autoria do Deputado Professor
Marco Aurélio, solicitando regime de tramitação de urgência para o
Projeto de Lei nº 147/2018, de autoria do Poder Executivo e manteve a
decisão da Mesa, que indeferiu os Requerimentos nºs: 274/2018, de
autoria do Deputado Adriano Sarney, solicitando ao Secretário de Estado
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de Transparência e Controle, cópia integral dos processos judiciais
instaurados pelo atual Governo do Estado do Maranhão que figurem
como polo passivo da demanda a ex-governadora Roseana Sarney ou
qualquer um que tenha integrado sua equipe de governo e  275/2018,
do mesmo autor, ao mesmo destinatário, solicitando cópia integral dos
processos judiciais instaurados pelo atual Governo do Estado do
Maranhão que figurem como polo passivo da demanda entidades
representativas de classe do Maranhão.  Na forma do Regimento
Interno, também foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária os Requerimentos nºs: 321/2018, de autoria da Deputada
Francisca Primo;  322/2018, de autoria do Deputado Fábio Macedo e
323/2018, de autoria do Deputado Bira do Pindaré. Não houve orador
inscrito para primeiro horário do Grande Expediente. Da mesma forma
ocorreu no Tempo dos Partidos e Blocos e no Expediente Final. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão, determinando
que fosse lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente
assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 26 de junho de 2018. Deputado Othelino Neto
- Presidente. Deputado Professor Marco Aurélio - Primeiro Secretário
em exercício. Deputado Fábio Macedo - Segundo Secretário em
exercício.

Ata da Septuagésima Segunda Sessão Ordinária da
Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
vinte e seis de junho de dois mil e dezoito.

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

Verde.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio

Macedo.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as):  Adriano Sarney, Antônio Pereira, Cabo Campos,
César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda,
Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Macedo, Francisca Primo,
Hemetério Weba, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Nina Melo,
Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Raimundo
Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Valéria Macedo,
Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os Senhores (as)
Deputados (as): Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad, Bira
do Pindaré, Carlinhos Florêncio, Fábio Braga, Glalbert Cutrim, Graça
Paz, Josimar Maranhãozinho, Neto Evangelista, Rafael Leitoa, Ricardo
Rios, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende e Vinícius Louro. Em
nome do povo e incocando a proteção de Deus, o Presidente declarou
aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da
Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente: Medida Provisória nº
281/2018 (Mensagem 047/2018), de autoria do Poder Executivo, dispõe
sobre a criação e transformação de unidades de Bombeiro Militar na
estrutura do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão e dá
outras providências; Projeto de Lei, nº 153/2018, de autoria do
Deputado Professor Marco Aurélio, republicado por incorreção,
considera de utilidade pública o Projeto Missionários da Luz; Projeto
de Lei n° 154/2018, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula, dispõe
sobre meia passagem para estudantes nos serviços de transporte
aquaviário intermunicipal do Estado do Maranhão; Projeto de Lei nº
155/2018, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula, confere ao
Município de Santa Rita o Título de “Capital Estadual da Farinha”;
Projeto de Lei nº 156/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde,
“Dispõe sobre o transporte gratuito dos membros das guardas
municipais nos ônibus intermunicipais”; Requerimento n° 290/2018,
de autoria da Deputada Francisca Primo, para que seja registrado nos

anais desta Casa votos de congratulações com a população de
Tufilândia, pela passagem do seu vigésimo quarto aniversário e que se
dê ciência ao Prefeito Municipal, Senhor Vildimar Alves Ricardo e à
Câmara de Vereadores, na pessoa do seu Presidente; Requerimento nº
321/2018, de autoria da Deputada Francisca Primo, republicado por
incorreção, solicitando retirada de tramitação o Projeto de Resolução
Legislativa nº 043/2018, de sua autoria; Requerimento nº 322/18, de
autoria do Deputado Fábio Macedo, para que sejam justificadas as
minhas ausências das Sessões Plenárias realizadas nos dias 18, 19, 20
e 21 de junho de 2018, por motivo de saúde, conforme atestado em
anexo; Requerimento nº 323/2018, de autoria do Deputado Bira do
Pindaré, solicitando regime de urgência para o Projeto de Resolução
Legislativa nº 051/2018 que concede a Medalha de Mérito Legislativo
João do Vale ao Senhor Ademar Danilo; Indicação nº 412/2018, de
autoria do Deputado Zé Inácio Lula, para que seja encaminhada
indicação ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino
e ao Reitor da Universidade Estadual do Maranhão, Senhor Gustavo
Pereira da Costa, solicitando a implantação do curso de Direito na
Universidade Estadual do Maranhão em Pinheiro; Indicação nº 413/
2018, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula ao Governador do Estado
do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social - SEDES, Senhor Francisco de Oliveira Júnior,
solicitando que seja construído um poço artesiano na Vila Margarete
Ribeiro, bairro do município de Guimarães; Indicação nº 414/2018, de
autoria do Deputado Zé Inácio ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flavio Dino e ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor
Clayton Noleto Silva, solicitando recapeamento da MA 306 em Centro
Novo do Maranhão; Indicação nº 415/2018, de autoria do Deputado
Júnior Verde ao Secretário de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto,
solicitando a implantação do Programa “Mais Asfalto” no Bairro Cidade
Nova, município de Barreirinhas/MA; Indicação nº 416/2018, de autoria
do Deputado Edson Araújo ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino e ao Diretor da Companhia de Saneamento
Ambiental do Maranhão – CAEMA, Senhor Carlos Rogério Santos
Araújo, solicitando que adotem medidas legais e administrativas, no
sentido de viabilizar a implantação de um Sistema Simplificado de
Abastecimento de Água (poço artesiano), com rede de distribuição,
para o Acampamento Vila União pertencente ao Município de Bom
Jardim, neste Estado; Indicação nº 417/2018, de autoria do Deputado
Fábio Macedo, para que seja encaminhado ofício ao Governador do
Estado, Senhor  Flavio Dino, solicitando providências junto ao
Secretário de Estado da Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva,
para a inclusão do município de Benedito Leite no Programa Mais
Asfalto.  Concluída a leitura do Expediente pelo Primeiro Secretário, o
Presidente deferiu as indicações citadas e encaminhou a Matéria à
publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos Deputados: Raimundo
Cutrim, Júnior Verde, Cabo Campos, Professor Marco Aurélio, Antônio
Pereira e Wellington do Curso. O Deputado Raimundo Cutrim ocupou
a tribuna para denunciar que em Turiaçu estão veiculando notícias
falsas de que o prefeito estaria sendo ameaçado de prisão pela morte
de paciente e de que não haveria médicos no município. O Deputado
afirma que há no município dois médicos e as mortes que aconteceram,
do Sr. Galdino e de um recém-nascido, nada têm a ver com a
responsabilidade dos médicos e do prefeito, pois ambos foram
atendidos pelo serviço de saúde do município. O Deputado também
chamou a atenção para o fato de que os afastamentos de prefeitos têm
quebrado os municípios, a exemplo de São João do Caru, onde o prefeito
foi afastado por débitos de outra gestão e não tem como cumprir os
acordos, que estão além da capacidade do município.  O Deputado
Júnior Verde destacou a presença dos vereadores de Araioses que vieram
à Assembleia trazer as demandas de seus municípios. Informou sobre
a Audiência Pública que será realizada à tarde para discutir a segurança
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dos transportes públicos e sobre uma reunião para discutir a segurança
pública e a convalidação dos policiais militares que estão sub judice. O
Deputado Cabo Campos destacou o Título de Utilidade Pública que o
Instituto Soldado Fernandes recebeu e reconheceu a atuação incansável
de Thati Fernandes, líder do Instituto, no apoio aos familiares de
policiais militares.  O Deputado Marco Aurélio também ressaltou a
importância do Instituto Soldado Fernandes e o Projeto de Lei de
autoria do Deputado Cabo Campos que reconhece o Instituto como de
utilidade pública, a fim de que este participe dos programas do governo.
Falou também das Festividades de São João em Imperatriz, realizado
pelo governo Flávio Dino, que está valorizando os artistas locais e as
manifestações culturais da região. O Deputado Antônio Pereira ocupou
a tribuna para falar da implantação do curso de Medicina na UEMASUL
pelo Governador Flávio Dino, como fruto de Indicações de sua autoria.
Destaca que na esfera federal, a UFMA já implantou o curso de
Medicina, assim como na esfera privada, o Uniceuma também já o fez
e agora a UEMASUL realiza esse grande feito, que é a criação do curso
de Medicina e o Centro de Ciências da Saúde, em Imperatriz. O
Deputado Wellington do Curso destacou uma reunião em Pindaré-
Mirim para tratar dos aprovados no concurso em Pindaré-Mirim e
sobre denúncias acerca da administração do prefeito Henrique Salgado.
O Deputado informou que em Barreirinhas os professores estão
entrando em greve em defesa de melhores salários e têm o seu apoio. O
Deputado também relatou o caso de uma adolescente que foi acusada
de furto na casa da prefeita de Anapurus, destacando que está
acompanhando o caso. Também relatou casos dos aprovados no
Concurso da Polícia, que estão sub judice, e não foram convocados
para fazer o curso de formação.  Esgotado o tempo regimental destinado
ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
quando o Deputado Rogério Cafeteira solicitou verificação de quórum.
Feita a verificação e confirmada a inexistência de número regimental de
presentes para a apreciação da Matéria, o Presidente transferiu a mesma
para a Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária. Em seguida, a Mesa
deferiu o Requerimento nº 322/2018, de autoria do Deputado Fábio
Macedo, justificando sua ausência nas Sessões Plenárias relizadas nos
dias 18,19, 20 e 21 de junho de 2018, por motivo de saúde, conforme
atestado médico anexo. Na forma do Regimento Interno, também foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o Projeto de
Resolução Legislativa nº 032/2016, de autoria do Deputado Vinícius
Louro e os Projetos de Lei nº 224/2015, 155/2016 e 285/2017, todos
de autoria da Deputada Nina Melo. Não houve orador inscrito para o
primeiro horário do Grande Expediente. No Tempo dos Partidos e
Blocos, ouviu-se o Deputado Antõnio Pereira falando pelo Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Ele elogiou a gestão do Prefeito
de Cidelândia, Senhor Fernando Teixeira, e chamou a atenção para o
fato de que a prefeitura tem pedido as condições de legalidade para que
o município possa celebrar convênios, uma vez que o município não
pode ser penalizado por débitos contraídos anteriormente. As demais
agremiações declinaram do tempo a elas reservado. Não houve orador
inscrito no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
encerrou a Sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que
lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 27 de junho de
2018. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado Júnior Verde -
Primeiro Secretário em exercício. Deputado Fábio Macedo - Segundo
Secretário em exercício.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 050 /2018, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 887/2018

Altera a Resolução Legislativa nº 449/2004, que
dispõe sobre o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

Art. 1º- O art. 10 da Resolução legislativa nº 449/2004, que
dispõe sobre o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, alterada pela Resolução Legislativa nº 847/2017, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10 Declarado vago o cargo na Mesa Diretora, nas
hipóteses previstas   no art. 75 deste Regimento ou pelo
afastamento do titular para exercício de cargo ou função em
outro Poder, o mesmo deverá ser preenchido mediante
eleição no prazo de 05 (cinco) Sessões, observando o disposto
no Art. 8º, deste Regimento”

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 09    de julho de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado RICARDO
RIOS - Primeiro Secretário. Deputada NINA MELO - Segundo
Secretário, em exercício.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 051/2018, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 888/2018

Concede a Medalha do Mérito Legislativo João do
Vale ao senhor Ademar Danilo Santos Junior e dá
outras providências.

Art.1º- Fica concedia a Medalha do Mérito Legislativo João
do Vale ao Senhor Ademar Danilo Santos Junior em função da
importância de sua atuação para o desenvolvimento cultural e artístico
do Estado do Maranhão, com seu apoio à difusão do reggae em âmbito
regional e nacional, em especial, por sua grande contribuição para o do
Museu do Reggae em São Luís.

Art. 2º- Esta Resolução Legislativa entra em vigor a partir da
sua publicação.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 09 de julho de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado RICARDO
RIOS - Primeiro Secretário. Deputada NINA MELO - Segundo
Secretário, em exercício.
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