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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12.07.2018

I - PROPOSTAS DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

SEGUNDO TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 262)

1. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 004/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA,
SUBSCRITA PELA TERÇA PARTE DOS DEPUTADOS, QUE
ALTERA O ARTIGO 15 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO
MARANHÃO, REDUZINDO PARA 3 (TRÊS) MESES DO
TÉRMINO DO MANDATO DO GOVERNADOR A VEDAÇÃO
PARA ALIENAÇÃO E CESSÃO DE BENS INTEGRANTES DO
PATRIMÔNIO ESTADUAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DAS SESSÕES
ORDINÁRIAS DE  09, 10 E 11.07.18, 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 DAS SESSÕES
ORDINÁRIAS DE  09,10 E 11.07.18, 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 DAS
SESSÕES ORDINÁRIAS DE  09, 10 E 11.07.18, POR FALTA DE
QUÓRUM QUALIFICADO.

II - PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

PRIMEIRO TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 262)

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

A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DAS
SESSÕES ORDINÁRIAS DE  09 E 10.07.18, POR FALTA DE
QUÓRUM QUALIFICADO.

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

E 337/2018)

5. 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 DE 09 E 11.07.18 DEVIDO A
AUSÊNCIA DO AUTOR. (2ª SESSÃO). E 10/07/18, POR FALTA
DE QUORUM.

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

6. PROJETO DE LEI Nº 080/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI NO
ESTADO DO MARANHÃO, O CARTÃO ACESSIBILIDADE
PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO E COMISSÃO DE
DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS –
RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉRLIO.
ACATANDO SUBSTITUTIVO.

 7. PROJETO DE LEI Nº 193/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE “DISPÕE SOBRE
A OBRIGATORIEDADE DE OS MERCADOS,
SUPERMERCADOS, HIPERMERCADOS E
ESTABELECIMENTOS SIMILARES ACOMODAREM, EM
ESPAÇO ÚNICO E ESPECÍFICO, PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
DESTINADOS A PESSOAS COM DIABETES, INTOLERÂNCIA
A LACTOSE E DOENÇA CELÍACA”. COM PARECERES
FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE
E COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS – RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA.
ACATANDO SUBSTITUTIVO.

8. PROJETO DE LEI Nº 200/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, DISPÕE SOBRE O
PROGRAMA “DE OLHO NO VENCIMENTO” A SER
IMPLEMENTADO POR ADESÃO EM TODO O COMÉRCIO
VAREJISTA DO ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECERES
FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA E
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS – RELATOR DEPUTADO LÉO CUNHA. ACATANDO
SUBSTITUTIVO.

V – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2ºTURNO –  TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

9. 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. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
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ORDINÁRIA DE 10.07.18, POR FALTA DE QUÓRUM E DE
11.07.18 DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO)

10. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 046/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO
“MANUEL BECKMAN” AO SENHOR JOSÉ JORGE
FIGUEIREDO DOS ANJOS, DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.

11. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 003/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO RAFAEL LEITOA, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA, MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO GLALBERT
CUTRIM.

12. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 016/
2018, DE AUTORIA DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA,
QUE CRIA O GRUPO DE ESTUDO DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL EM COMEMORAÇÃO AOS SEUS 30 ANOS. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO PROFESSOR
MARCO AURÉLIO.

13. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 049/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO
“MANUEL BECKMAN” AO SENHOR FERNANDO JOSÉ
CUNHA BELFORT, ADVOGADO E PROFESSOR. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO GLALBERT
CUTRIM.

14. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 033/
2018, DE AUTORIA DA DEPUTADA ANA DO GÁS, QUE
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO
“MANUEL BECKMAN”, AO 2º TENENTE DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO – PMMA, O SENHOR
ANTÔNIO CARVALHO PORTELA FILHO. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO
AURÉLIO.

VI – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

15. 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 DOS DIAS 09,10 E 11/07/18, POR
FALTA DE QUORUM.

16. 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 A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 09,10 E 11/07/18, POR FALTA
DE QUÓRUM.

17. 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 A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 09,10 E 11/07/18, POR FALTA
DE QUORUM.

18. 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 A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 09,10 E 11/07/18, POR FALTA
DE QUORUM.

19. 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 A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 09, 10 E 11/07/18, POR FALTA
DE QUORUM.

20. 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 A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DE 09,10 E 11/07/18, POR FALTA DE QUORUM.

21. 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 A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 09,10 E 11/07/18, POR FALTA
DE QUORUM.

22. 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, DE SUA
AUTORIA, QUE DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DO SERVIÇO
DE DISQUE-DENÚNCIA NACIONAL DE VIOLÊNCIA CONTRA
A MULHER, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DE 10 E 11/07/18, POR FALTA DE QUORUM.

23. 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. . TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 10 E 11/07/18,
POR FALTA DE QUORUM.
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24. 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,
O 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. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
10 E 11/07/18, POR FALTA DE QUORUM.

25. 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.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 10 E 11/07/18, POR FALTA DE
QUORUM.

26. REQUERIMENTO Nº 357/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADO VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
BREJO, PELA PASSAGEM DE SEU 148º (CENTÉSIMO
QUADRAGÉSIMO OITAVO) ANIVERSÁRIO, COMPLETADOS
NO DIA 11/07/18. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 11/07/18,
POR FALTA DE QUORUM.

27. REQUERIMENTO Nº 359/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROBERTO COSTA, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE, LOGO APÓS A
PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 178/2018, DE SUA
AUTORIA. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 11/07/18, POR
FALTA DE QUORUM.

28. REQUERIMENTO Nº 362/2018, DE AUTORIA DOS
DEPUTADOS OTHELINO NETO E JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO, CONVOCANDO UMA SESSÃO SOELENE,
EM DATA E HORÁRIO A SEREM AGENDADOS
POSTERIORMEMNTE, DESTINADA A HOMENAGEAR O
SAMPAIO CORREIA FUTEBOL CLUBE, QUE NO ULTIMO DIA
07 DE JULHO CONQUISTOU BRILHANTEMENTE NA CIDADE
DE SALVADOR O TÍTULO DE CAMPEÃO DA COPA
NORDESTE, ORGULHO PARA TODOS OS MARANHNESES. -
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 11/07/18, POR FALTA DE
QUORUM.

29. REQUERIMENTO Nº 363/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA UMA SESSÃO SOLENE
PARA A ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE
EM CONJUNTO COM A MEDALHA DO MÉRITO
LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN” CONCEDIDOS PELOS
DEPUTADOS RAFAEL LEITOA E OTHELINO NETO,
RESPECTIVAMENTE, AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA O SENHOR MURILO
ANDRADE DE OLIVEIRA, NATURAL DE ALMENARA-MG.

VII - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

30. REQUERIMENTO Nº 364/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANDRÉA MURAD, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A

MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DAS
SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 15/06 A
05/07/18, CONFORME ATESTADO MÉDICO.

31. REQUERIMENTO Nº 365/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO OTHELINO NETO , REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DA CASA
MENSAGEM DE PESAR PELO FALECIMENTO DO SENHOR
AVELAR SAMPAIO, EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA
DO CORDA, OCORRIDO NO DIA 10/05/18.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 12/07/2018 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 183/18, de autoria do Senhor

Deputado Rogério Cafeteira, que dispõe sobre a criação da carteira de
identificação do autista (CIA) para pessoas com Transtorno do
Espectro Autista (TEA), e dá outras providências.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 180/18, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que “Institui a Semana de Combate e
Prevenção à Obesidade Infantil”.

2. PROJETO DE LEI Nº 181/18, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a proibição da venda
de bebida alcoólica e cigarro às gestantes, no âmbito do Estado do
Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 182/18, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que “Institui a meia-entrada para
jovens de até vinte e um anos de idade em estabelecimentos que
proporcionam lazer e entretenimento”.

PRIORIDADE 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 004/18, de

autoria do Ministério Público, enviado pelo Ofício Nº 576/2018, que
altera e revoga dispositivos à Lei Complementar Estadual Nº 13, de 25
de outubro de 1991.

ORDINÁRIA 3ª 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 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 170/18, de autoria do Senhor

Deputado Prof. Marco Aurélio, que considera de Utilidade Pública a
Associação Comunitária e Solidária das Famílias da vila Redenção e
Adjacente – ACESF.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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”.

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

7. 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.

8. 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”.

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.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 11 DE JULHO DE 2018.

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

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

Verde.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Alexandre

Almeida.

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

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE (lê texto bíblico e Ata) – Ata lida,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA – Ata lida e considerada aprovada.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 183 / 18

Dispõe sobre a criação da carteira de identificação
do autista (CIA) para pessoas com Transtorno do
Espectro Autista (TEA), e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Fica criado à carteira de identificação do autista
(CIA) para as pessoas diagnosticadas com transtorno do Espectro
Autista (TEA).

Artigo 2° - A carteira será expedida sem qualquer custo, por
meio de requerimento devidamente preenchido e assinado pelo
interessado ou por seu representante legal, acompanhado de relatório
médico. Documentos pessoais, bem como dos seus pais e responsáveis
legais.

Artigo 3º - Deverá ser devidamente numerada de modo a
possibilitar a contagem dos portadores do TEA, cabendo aos órgãos
competente expedi-la em um prazo máximo de 15 (quinze) dias e com
validade mínima de 5 (cinco) anos.

Artigo 4° - Constará no corpo da carteira o endereço, nome do
responsável e o telefone para facilitar a identificação e contato com a
família e/ou responsável.

Artigo 5° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento
vigente, vigente suplementos se necessário.

Artigo 6° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
São Luís – MA, 04 de julho de 2018. - ROGÉRIO CAFETEIRA

– DEM - Líder do Governo

JUSTIFICATIVA

O Transtorno do Espectro Autista (TEA), mais conhecido como
autismo é um distúrbio neurológico caracterizado por
comprometimento da interação social, comunicação verbal e não verbal
e comportamento restrito e repetitivo. Os sinais geralmente
desenvolvem-se gradualmente, mas algumas crianças com autismo
alcançam o marco de desenvolvimento em um ritmo normal e depois
regridem. O escopo da carteira é facilitar a identificação das pessoas
autistas para que tenham assegurados seus direitos, inclusive o
atendimento preferencial, já que o autismo não é fácil ser identificado
por quem não tenha um contato direto, em determinados casos. O
projeto possui fundamentação no Estatuto da Pessoa com Deficiência
através da Lei nº 12764 de 2012, inspirada na Convenção Internacional
das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo de Nova
York, visando à inclusão social e a cidadania. Nem toda deficiência é
visível, portanto se a condição de Autista constar na Carteira de
Identidade será possível acelerar os atendimentos diminuindo a
burocracia bem como, o acesso às instituições administrativas públicas
e privadas evitando o constrangimento e demora no atendimento e o
desgaste psicológico. O benefício da carteira de identificação além de
manter os direitos dos autistas reservados ajuda ainda na localização
da família em quando eles se perdem, por isso a necessidade de constar
o endereço, nome do responsável e o telefone a fim de facilitar a
identificação e contato com a família e/ou responsável. Deve
acompanhar o requerimento seus documentos pessoais, bem como
dos de seus pais ou responsáveis legais (Certidão de Nascimento ou
Carteira de Identidade e CPF) e comprovantes de endereço, originais e
fotocópias. O relatório médico atestando o diagnóstico de Transtorno
do Espectro Autista deverá ser firmado por médico especialista em
Neurologia ou Psiquiatria.

São Luís – MA, 04 de julho de 2018. - ROGÉRIO CAFETEIRA
– DEM - Líder do Governo
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REQUERIMENTO N° 363 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
realizada sessão solene para a entrega do Título de Cidadão Maranhense
em conjunto com a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”
concedidos pelos Deputados Rafael Leitoa e Othelino Neto,
respectivamente, ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária
o Senhor Murilo Andrade de Oliveira, natural de Almenara – MG.

Requeremos a data da Sessão Solene para o dia 08 de
agosto de 2018.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA). São Luís, 10 de julho de 2018. - Rafael Leitoa -
Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.07.18
EM: 11.07.18

REQUERIMENTO Nº 364 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exa. que, após deliberação da Mesa, seja justificada a
minha ausência às sessões plenárias referente ao período de 15/06 a
05/07 do ano em curso, conforme atestado médico anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís – MA, em 10 de julho de 2018. - Andréa Murad -
Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.07.18
EM: 11.07.18

REQUERIMENTO Nº 365 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, sejam registrados
nos anais desta Casa mensagem de pesar pelo falecimento do senhor
Avelar Sampaio, ex - Prefeito do Município de Barra do Corda, ocorrido
no dia 10 de julho de 2018.

Requeiro ainda que sejam enviadas mensagens de pesar aos
familiares do ex-Prefeito, tendo em vista a grande comoção decorrente
do falecimento dessa importante personalidade.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,
São Luís – MA, em 11 de Julho de 2018. - Othelino Neto - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.07.18
EM: 11.07.18

REQUERIMENTO N° 366 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ou-vido
o Plenário, seja consignado nos Anais desta Casa, o falecimento do ex-
-prefeito de Barra do Corda, Raimundo Avelar Sampaio Peixoto,
ocorrido na cidade de Barra do Corda, no último dia 10 do corrente
mês.

É importante ressaltar os serviços prestados por Raimundo
Ave-lar Sampaio Peixoto, no município de Barra do Corda quando da
sua gestão como prefeito da nossa cidade, era uma grande liderança na
região de Barra do Corda, onde atuava como agropecuarista.

Requeiro, ainda, que seja encaminhada mensagem de pê-sames
ao Sr. Leandro Sampaio, vice-prefeito de Barra do Corda, extensivos
aos demais familiares.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 11 de Julho de 2018. – RIGO TELES
– Deputado Estadual.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.07.18
EM: 11.07.18

INDICAÇÃO Nº 462 / 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. Secretário de Estado de Segurança
Pública, Sr. Jefferson Portela, solicitando, com a maior brevidade
possível, a disponibilização de 1 (uma) viatura policial para a realização
de ronda no Povoado Aquiles Lisboa, município de Cururupu, neste
Estado.

O Povoado Aquiles Lisboa, com aproximadamente 1.000
famílias, registra atualmente um aumento no índice de criminalidade,
mazela esta que antes existia em menor proporção, e acompanhou o
crescimento da cidade de Cururupu/MA, haja vista a polarização da
violência atrelada ao uso de entorpecentes.

Assim, atendendo às inúmeras reinvindicações oriundas dos
moradores do Povoado Aquiles Lisboa e adjacentes, que, entre outras,
demandam por uma viatura da ronda policial, diante da insegurança
causada pelo crescente número de assaltos, furtos e outras ocorrências
na região, muitas vezes ligadas a eclosão do consumo e tráfico de
drogas na localidade.

Desse modo, objetivando a prevenção e combate ao crime no
Maranhão, faz-se necessário a disponibilização de viatura para atender
ao Povoado supracitado, a fim de contribuir para uma melhora na
qualidade de vida dos moradores que sofrem com a insegurança causada
pelo aumento da criminalidade e o contingente reduzido de policiais,
bem como pela inexistência de viatura para a realização do policiamento
ostensivo na localidade.

As viaturas policiais são essenciais para a organização e
mobilidade da polícia, sendo amplamente utilizado para todos os tipos
de operações executadas por qualquer departamento de polícia. Cumpre
ressaltar que o Povoado não possui nenhuma viatura para policiamento,
precisando em caso de ocorrência, recorrer à sede do município de
Cururupu.

Assim, a disponibilização de viatura para o atendimento do
referido povoado irá oferecer mais segurança a população, uma vez
que as viaturas potencializam a ação policial de maneira ostensiva,
sendo essencial para o combate a violência nas ruas, justificando assim
a presente indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 19 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 463 / 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
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encaminhado ofício ao Exmo. Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social, Sr. Francisco Oliveira Júnior,
reiterando as indicações nº 1334 e 1335/2017, para que proceda
com a maior brevidade possível, com a perfuração de Poços
Artesianos nos Povoados Vila Pitombeira e Paramerim, no
Município de Buriti de Inácia Vaz/Ma.

Os Povoados Vila Pitombeira e Paramerim, localizados
respectivamente a 29Km e 12km da sede do município de Buriti de
Inácia Vaz, neste estado, mesmo estando próximo à sede do município,
não são atendidos com um sistema de abastecimento de água. Nas
referidas localidades residem mais de 1.100 (mil e cem) famílias que
desde a fundação do povoado, há aproximadamente 79 anos, sofrem
com as dificuldades de não possuírem um sistema responsável por
distribuir água para consumo nas residências.

É sabido que, a falta de acesso à água de qualidade e um
saneamento precário, pode prejudicar a saúde das pessoas.  Atualmente,
as famílias que habitam na região são submetidas a uma situação de
risco a saúde, uma vez que utilizam água de cacimbas, sem qualquer
tipo de tratamento, sendo expostas ao contato de diversos agentes
biológicos, tais como vírus, bactérias e parasitas causadores de
moléstias.

Desta forma, a implantação de um poço artesiano é de suma
importância para os Povoados Vila Pitombeira e Paramerim, fato que
irá contribuir para uma melhora significativa nas condições de vida e
saúde das famílias que residem nos referidos povoados.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 05 de julho 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 464 / 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. Diretor de Relações Institucionais
da Companhia Energética do Maranhão – CEMAR, o Sr. José
Jorge Leite Soares, reiterando a indicação nº1398/2017, solicitando,
com a maior brevidade possível, as providências necessárias para que
determine a reparação geral da rede de energia elétrica, (troca de
postes, fiação, entre outras) do Povoado Alto da Moderação, localizado
no município de Buriti de Inácia Vaz/MA.

O Povoado Alto da Moderação, fica localizado na zona rural e
a cerca de 3km da sede do município de Buriti de Inácia Vaz, possuindo
aproximadamente 17 (dezessete) anos de criação. Trata-se de um
povoado relativamente novo e predominantemente carente, que ainda
necessita de algumas intervenções, como construção de escola,
implantação de sistema de abastecimento de água, energia elétrica, eis
alguns exemplos.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora nas
condições de vida da população da localidade, solicitamos por meio
desta indicação, a reparação geral da rede de energia elétrica, através da
troca de postes, fiação e outros, uma vez que a comunidade padece
com a falta de iluminação regular nos postes,  que oscila
demasiadamente, casos em que houve a ausência total de iluminação
por até 3 (três) dias.

É inegável que, a falta de iluminação pública adequada,
principalmente nas ruas, contribui bastante para a prática de crimes. A
escuridão e a falta de iluminação prejudicam os cidadãos, que,
geralmente, em razão do trabalho ou estudo, acabam transitando à
noite nas ruas. A falta de iluminação pública contribui significativamente
para a falta de segurança da população das cidades.

Isto posto, considerando a importância da iluminação pública
e o seu fornecimento de maneira adequada, faz-se necessária a reparação
da rede de energia elétrica do Povoado Alto da Moderação, tendo em
vista os inúmeros benefícios proporcionados a população que reside

na área, contribuindo também para a diminuição dos índices de
criminalidade na localidade, justificando a presente indicação.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, 05 de julho de 2018 – JÚNIOR VERDE –
Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 465 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente
indicação seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão o
Excelentíssimo Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Saúde o Senhor
Carlos Lula, solicitando que seja enviada ao município de Timon –
MA, uma ambulância modelo USA para o Hospital Regional de Timon
– Alarico Nunes Pacheco.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA). São Luís, 10 de julho de 2018. - Rafael Leitoa -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 466 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência
o Senhor Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, solicitando-lhe
que adote providências no sentido de encaminhar a esta Casa Legislativa
Proposição de Lei (matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder
Executivo), que Institui o programa de realização de Palestras e/ou
Atividades extracurriculares sobre o Código de Defesa do Consumidor
e Educação Financeira no âmbito do Estado do Maranhão  , conforme
anteprojeto de lei em anexo.

Atualmente, mesmo com avanços significativos decorrentes
da promulgação do Código de Defesa do Consumidor, há 27 anos,
ainda nos deparamos com uma reiterada e crescente, adoção de práticas
lesivas aos consumidores brasileiros. Tal fato é decorrente
principalmente da falta de informação da população quanto a seus
direitos nas relações de consumo, o que, por conseguinte, estimula as
empresas a agirem de má fé. Também são notórios os impactos causados
por essa problemática, e entre esses está o superendividamento, que
assola uma grande parcela das famílias maranhenses. Como se pode
observar, a falta de instrução tanto jurídica quanto financeira nas
relações de consumo provoca diversos transtornos no núcleo familiar,
e influi na qualidade de vida. Nas palavras da Secretária Nacional do
Consumidor do Ministério da Justiça, Juliana Pereira: “A educação
financeira é um importante instrumento para combater as práticas
abusivas na concessão do crédito e na comercialização de produtos
financeiros de forma geral, pois auxilia o consumidor na tomada da
decisão e na identificação de abusos contra a legislação. Ela é uma
medida emancipatória.” Posto isso se faz de suma importância que os
jovens sejam estimulados desde cedo a um consumo consciente e em
conformidade com a legislação consumerista vigente, a fim de gozarem
de uma vida plena e sem maiores dissabores. Convencido de que a
iniciativa garantirá ferramenta importante para a conscientização dos
direitos dos consumidores, com vistas principalmente a um consumo
consciente, por parte dos jovens da rede pública e particular de ensino
do estado do Maranhão, peço aos meus Nobres Pares que aprovem o
presente Projeto de Lei.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 10 de julho de 2018. -
Deputado Glalbert Cutrim - Presidente - Deputado Marco Aurélio -
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Vice-Presidente - Deputado Antonio Pereira - Deputado Rafael Leitoa
- Deputado Eduardo Braide  - Deputado Carlinhos Florêncio - Deputado
César Pires

ANTEPROJETO DE LEI Nº                / 2018

Institui o programa de realização de Palestras e/
ou Atividades extracurriculares sobre o Código
de Defesa do Consumidor e Educação Financeira
no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 1° Fica instituído o programa de realização de Palestras e/
ou Atividades extracurriculares sobre o Código de Defesa do
Consumidor e Educação Financeira em todas as escolas no Estado do
Maranhão.

Parágrafo único. As Palestras e/ou as Atividades
Extracurriculares de que trata o caput, tem por objetivo orientar e
ambientar os alunos da rede pública e particular, em relação ao Código
de Defesa do Consumidor e propiciar uma Educação Financeira pautada
no consumo consciente.

Art. 2° Por ocasião do programa de Palestras e/ou Atividades
Extracurriculares poderão ser distribuídas cartilhas, folders, flyers,
dentre todos os meios didáticos de que dispuser a escola para a melhor
compreensão do tema.

Art. 3° Poderão ser utilizados como parâmetro para as Palestras
e/ou Atividades Extracurriculares as seguintes diretrizes:

I - orientar o aluno sobre seus direitos básicos e de fácil
assimilação prescritos no Código de Defesa do Consumidor.

II - ensinar sobre a adoção de uma postura de consumo
consciente.

III - entender as consequências de um consumismo exagerado e
da importância do planejamento financeiro familiar;

IV - discutir acerca do consumo no cotidiano do aluno, dentre
outros tópicos que venham a elucidar o tema.

Art. 4° As Palestras e/ou Atividades Extracurriculares poderão
ser desenvolvidas em parceria com as Universidades ou entidades como
OAB/MA e PROCON-MA.

Art. 5° As palestras e/ou Atividades Extracurriculares sobre o
Código de Defesa do Consumidor e Educação Financeira poderão
acontecer nas escolas, anualmente, na semana que compreenda o dia 09
de junho.

Art. 6° O Poder Executivo regulamentará no que couber os
dispositivos presentes nesta Lei.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

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

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Mensagem bíblica. Assim diz a palavra de Deus: “Bem-
aventurados os retos nos seus caminhos, que andam na lei do Senhor.
Bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos e testemunhos”.
Salmos 119:1,3. Com essa mensagem eu quero cumprimentar a todos
os maranhenses, saudando aqui, de forma especial, o Exmo. Senhor
Presidente em Exercício desta Casa. Nesse momento, em seu nome,
Deputado Rafael Leitoa, cumprimentar todos os nobres parlamentares

presentes. Cumprimento também a imprensa, a galeria, todos que nos
acompanham em todo o Estado do Maranhão. Senhor Presidente, eu
quero fazer alguns registros, hoje, importantes. Até porque nós temos
feito todo um aporte de intenções, e claro, de realizações em defesa do
setor produtivo do Estado. E ontem nós tivemos a oportunidade de
receber em nosso gabinete o Secretário de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Pesca, o Secretário Edjahilson Souza, que nos deu a
oportunidade de dialogar sobre o setor produtivo. E na pauta da nossa
reunião, de forma muito especial, tem um projeto nosso da apicultura
para os apicultores do estado do Maranhão. V. Exas. sabem que nós
iniciamos várias tratativas, inclusive audiências públicas e reuniões
com o segmento também da apicultura. Só para poder registrar, nós
defendemos a aquicultura, que é o cultivo de organismos vivos no meio
aquático. E nesse caso aí tem a piscicultura, tem a carcinicultura e
outras culturas produtivas. E de forma especial também essa defesa da
apicultura, que é justamente o cultivo de abelhas. E nesse aspecto nós
temos a apicultura migratória, entre outros aspectos também produtivos
desse segmento. Então discutimos o setor produtivo, avanços e também
claras necessidades inerentes ao setor no Estado do Maranhão. Todos
sabem que fiz referência em pronunciamentos passados, destacando
uma agenda positiva que nós tivemos a oportunidade de participar
nesta Casa e também no Brejão com o Secretário de Pesca e Aquicultura,
Dayvison. E o Djailson estava presente e falou, inclusive, da criação
do cultivo de ostra no município de Primeira Cruz. Porque tem em
Primeira Cruz, Humberto de Campos e Icatu o projeto, a licitação,
toda a sistemática que nós implantamos no estado, por meio, à época,
da superintendência, e que demos continuidade nesta Casa também
solicitando, inclusive, audiência com o Ministro da Pesca na época. E
depois, já como deputado, também buscando junto, hoje, à SEAP a
consolidação dessas iniciativas. Então nós temos vários projetos no
setor produtivo. De forma especial, nós deliberamos e discutimos a
necessidade de implementação de políticas, por exemplo, que facilitem
o acesso ao crédito por parte dos produtores. Ainda há ainda muita
dificuldade. Para os apicultores, de forma especial, nós entregamos em
mãos o Projeto da Apicultura, para que de fato pudesse ser avaliado
pela Secretaria, porque nós estamos falando do setor produtivo, da
Secretaria que lida com o setor produtivo. E eu quero, inclusive, externar
nossos agradecimentos ao Djailson, que tem feito um grande trabalho.
Eu queria na ocasião e foi esse o motivo da nossa agenda positiva no
gabinete aqui nesta Casa para de fato tentar implementar algumas
políticas de facilitação dos produtores ao acesso ao crédito. Eu vou dar
um exemplo. Os apicultores, a apicultura migratória, por exemplo,
eles, claro se é migratória não tem locais fixos, então, de acordo com o
tempo, a época, florada e assim por diante, eles saem em busca de
regiões do estado com as suas colmeias. Para acessar o crédito, o banco
pede, por exemplo, que o apicultor dê a documentação de uma
propriedade, de uma terra onde ele está fazendo o seu cultivo, só que
é migratória, está em vários lugares. Então é preciso regulamentar isso
em lei. Nós discutimos amplamente essa necessidade da regulamentação
e de lei para que de fato possamos dar segurança aos bancos, assim que
os bancos procedam ao empréstimo e fomentem a produção no estado
do Maranhão. Eu venho destacando essa necessidade. Precisamos
aumentar o setor produtivo, precisamos de mais investimento, mas
investimentos pontuais que realmente gerem efeitos práticos porque
não queremos aqui apenas o discurso, queremos a prática, a efetividade
do que nós estamos defendendo. Isso tem acontecido. Nós temos
regulamentado. Foi o caso da carcinicultura que nós regulamentamos
em e que hoje é lei, tem investidores já trabalhando em áreas do estado
do Maranhão, em várias situações que são pertinentes aos
desdobramentos dessa iniciativa. Também tivemos reuniões na SEMA
buscando a simplificação, a facilitação do Licenciamento Ambiental
com a responsabilidade ambiental. Nós não podemos pensar em
desenvolvimento sem que seja sustentável, desenvolvimento
sustentável, então a apicultura migratória, entre outros aspectos que
foram discutidos com o secretário, foi objeto de entendimento porque
o que nós queremos de fato é que o Maranhão seja, e aqui eu ratifico
esse compromisso para que o Maranhão se torne de fato um celeiro de
produção. Então a todos os nossos agricultores familiares, pescadores,
aquicultores, enfim, todos aqueles que estão no dia a dia empreendendo
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nesse segmento do setor produtivo, saibam que V. Ex.ªs podem contar
com nossa defesa e nosso apoio, até porque, para chegar o legume, a
fruta, o abastecimento dos estabelecimentos comerciais para o consumo
de todos os maranhenses, tem que ter aqueles que produzem, aqueles
que estão lá no campo e que precisam gerar mais alimentos. É o que
temos feito, todos os esforços defendendo os agricultores, os
piscicultores, os apicultores, os agricultores familiares, estamos
defendendo a sociedade maranhense como um todo. Então externo
aqui mais uma vez esse nosso compromisso em continuar a nossa
defesa. Mais do que fazer proposições, nós temos que ir de forma
prática a reuniões e audiências públicas nas quais temos discutido o
assunto e buscado um consenso para poder realmente implementar
essas políticas no estado do Maranhão. Então, a todos muito obrigado
e que Deus continue abençoando todas as famílias e nossos irmãos e
irmãs maranhenses.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA – Com a palavra, o Deputado Rigo Teles, por
cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhores Membros da Mesa, Senhoras e
Senhores Deputados, imprensa, galeria, amigos e amigas que nos
assistem pela TV Assembleia. Senhor Presidente, há 7 meses, mais
precisamente, no dia 6 de dezembro, Barra do Corda perdeu uma
grande liderança política, que foi Prefeito por 3 vezes, Manoel Mariano
de Sousa, o Nenzim, meu saudoso pai que muito trabalhou por aquele
município. E, ontem, dia 10, em menos de 8 meses, Barra do Corda
novamente perdeu uma liderança política, uma pessoa popular, simples,
apesar de nós não traçarmos política juntos, éramos oposição: oposição
a ele, ele em oposição a mim e eu oposição a ele. Mas, no meu primeiro
mandato, em 1998, e retroagindo um pouco, em 1996, quando meu pai
candidato a Prefeito de Barra do Corda, que foi eleito no primeiro
mandato, em 1996, teve o apoio desse cidadão que se chamava Raimundo
Avelar Sampaio Peixoto, mais conhecido como Avelar Sampaio ou
Avelar Peixoto. E, em 1996, ele apoiou meu pai à Prefeitura de Barra
do Corda. Em 1998, ele me apoiou na minha primeira eleição para
Deputado Estadual. Resolveu se candidatar em 2000, foi eleito, foi
Prefeito de Barra do Corda, em 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Foi
eleito em 2000 e assumiu em 2001 e fez o trabalho como Prefeito no
município de Barra do Corda, sempre atendendo àquelas pessoas mais
carentes, o que é de reconhecimento de toda população de Barra do
Corda, pela sua simplicidade, pela sua humildade e realmente atendia
àquelas pessoas mais necessitadas, mais carentes. E, ontem, ele nos
deixou, deixou Barra do Corda, deixou esta vida. Partiu para outra, mas
ficou seu legado, um legado de um homem simples que foi Prefeito do
município de Barra do Corda, que é pai do atual vice-prefeito de Barra
do Corda, Leandro Sampaio, e já foi reeleito agora a vice-prefeito que,
com certeza, vai levar esse legado e o nome do seu pai na política de
Barra do Corda. Então, Senhor Presidente, deixo aqui os meus pêsames
registrado aqui nesta Casa para estender aos seus familiares em nome
do seu irmão Vital Sampaio, em nome do seu filho, vice-prefeito de
Barra do Corda, Leandro Sampaio, estender a todos os amigos de
Avelar, a todas as pessoas de Barra do Corda por essa triste partida de
ontem do seu falecimento, que foi um ataque fulminante e Avelar deixou
realmente grandes amizades no município de Barra do Corda. Então,
fica aqui o nosso voto de pesar, também a nossa tristeza estendida aos
seus familiares que neste momento estão sentindo muito a sua falta e a
cidade de Barra do Corda também.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA – Deputada Ana do Gás, por cinco minutos, sem
direito a apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS (sem revisão da
oradora) - Senhor Presidente, caros colegas Deputados e Deputadas,
galeria aqui presente, imprensa, servidores desta Casa, internautas e a
vocês que nos assistem pela TV Assembleia, bom dia a todos. Hoje,
Senhor Presidente, como parlamentar representando o povo do

Maranhão, em especial as mulheres do meu Estado, que são a minoria
na política, eu venho aqui, hoje, me defender, Deputada Francisca
Primo, de acusações feitas pelo nobre colega Deputado Vinícius Louro
na última quinta-feira. V. Ex.ª acredita? O Deputado Vinícius Louro
veio tratar aqui nesta tribuna, Deputado Alexandre, sobre o asfalto do
Palmeiral, povoado do município de Esperantinópolis. Onde o mesmo
pediu que eu provasse se as Emendas que estou direcionando para lá,
se as Emendas do Deputado Federal Pedro Fernandes são verídicas. E
está aqui a prova. Ele pediu que trouxesse os papeis. Estão aqui os
papeis. Eu só sou mulher, mas não cutuque com vara curta, não. Não
me cutuque com vara curta, não. Está aqui. Vou contar a história desde
o começo. O ex-deputado Raimundo Louro destinou uma emenda de
quinhentos mil reais (R$ 500.000,00) em 2014 para aquela comunidade,
no governo passado. Está aqui a placa. Com a contrapartida do
município, esse investimento vai para quinhentos e vinte e três mil,
oitocentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos (R$ 523.827,96)
para ser iniciada dia 10 de março de 2014 e ser finalizada dia 10 de
setembro de 2014. Deste recurso, foi pago 50%, Deputada Francisca
Primo. Duzentos e cinquenta mil reais (R$ 250.000,00) foi pago desta
Emenda do ex-deputado Raimundo Louro. E o que foi feito naquela
comunidade? Está aqui a matéria. Está aqui o ex-deputado Raimundo
Louro, o ex-prefeito Raimundinho, que apoiava o atual Deputado
Vinícius Louro, que não o apoia mais, está aqui. Olha o que foi feito
com 50% do recurso: colocaram apenas dez carradas de piçarra. E hoje
um quilômetro de vicinal custa setenta mil, por aí se tira. Agora vai
saber o que foi feito com o recurso. E por conta disso o município de
Esperantinópolis foi para a inadimplência, porque este processo está
na tomada de conta especial. Está em última instância, todo complicado,
sem que o ex-prefeito possa prestar conta desse recurso que recebeu.
Mas isso aí que ele se entenda com o ex-deputado Raimundo Louro.
Não sei que tipo de acordo fizeram, mas não me interessa. Mas está
aqui a prova, já daria para ter contemplado o povoado pelo menos com
um quilômetro, porque são mais de dois quilômetros. Venhamos e
convenhamos, 250 mil não são 250 reais. Está aqui a prova, estão aqui
os documentos. Continuando, quero aqui parabenizar o atual gestor,
Aluisinho, que com sua equipe, ano passado, apesar das dificuldades
que o município vem sofrendo, já que foi diminuído o repasse da
União de 1.2 para 1.0, conseguiram tirar o município da inadimplência,
mesmo tendo que colocar o Ex-prefeito na Justiça para poder estar
apto a receber convênios. Foi colocado na Justiça e ele vai se defender,
mas hoje é muito fácil, Deputado Vinícius Louro, que não é mais
votado pelo ex-prefeito, dizer que é culpa do Prefeito, que ele que tem
que dar conta do dinheiro. Hoje é muito fácil ele botar a culpa no
Raimundinho, que não quer ver a cara dele nem pintada de ouro. Aí eu
quero saber se o papel que ele utiliza para destinar emendas é diferente
do meu. Porque eu acho que é o mesmo de todos nós, mas ele insiste
em continuar mentindo para aquela comunidade. Eu só falei que ele
estava mentindo, porque os apoiadores dele, os antigos apoiadores
dele me revelaram e pediram que eu trouxesse, que eu revelasse isso
para aquela população que estava cansada de ser enganada, que é a
Vereadora Rosimar e o Vereador Braquiária, que se elege todo tempo
naquela comunidade do Palmeiral, que tem mais de dois mil habitantes.
Ele insiste em dizer que colocou, ele fez um ofício, assim como eu
destinei 600 mil reais para complementar a emenda do Deputado federal
Pedro Fernandes, que é um homem sério, que não anda com mentira no
Maranhão. Por meio da Codevasf e com a minha emenda de 600 mil
reais, houve o total de 1,5 milhão de reais para beneficiarmos duas
comunidades: o Palmeiral e o Bom Princípio. O Prefeito já licitou e o
asfalto vai acontecer, mas sem mentira, sem enrolação, dando nome a
quem é para dar nome. Eu não posso me apropriar de 900 mil reais de
emenda federal do Pedro Fernandes se está aqui, meus amigos, o Prefeito
assinou o convênio da Codevasf, não foi a Ana do Gás, não. E está aqui
o ofício da minha emenda. Acredito que ele não é melhor do que eu,
mesmo que ele coloque aqui o nome do Presidente do meu partido, Ex-
secretário de Articulação Política, Márcio Jerry, mesmo que ele coloque
aqui o nome do Governador Flávio Dino, eu acredito que o papel dele
não seja diferente do meu. E não parando por aí, eu queria que ele
estivesse aqui, com as mentiras do Deputado Vinícius Louro, ele insiste
em dizer que a obra, como vocês mesmo viram aqui na quinta-feira,
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que a obra da estrada vicinal, que o Prefeito Aluisinho inaugurou ano
passado, foi dele. Ele não sabe dizer se foi dele ou se foi do Deputado
federal, mas está aqui a placa, a obra é federal, não é do Deputado
Vinícius Louro ou do ex-deputado Raimundo Louro, não! Ele tem um
ciúme do Médio Mearim que eu acho que ele se acha dono. Mas lá
todos nós temos amigos e está aqui, Deputado Vinícius, está aqui! É
obra federal, não dá para o senhor dizer... ele não está aí não, não é?
Não dá para ele dizer que é dele! Está aqui, eu trouxe os papéis, ele não
mandou trazer os papéis? Estão aqui os papéis. Não parando por aí,
meus caros colegas, eu quero que ele esclareça... como foi que ele
citou? Que eu sou estelionatária. Se a colocação de uma candidata,
Deputada Francisca Primo, que tirou 78.000 votos, foi a terceira mais
votada do Estado do Maranhão, está dentro dessas prerrogativas que
ele disse, Deputado Josimar, o admiro muito, eu não sei o que ele
pensa de V. Exa. que tirou em primeiro lugar, que tirou mais de 100.000
votos. Acho que ele se incomoda com essa colocação, Deputado Marco
Aurélio, só pode. E ainda sugere que meu nome foi mudado. O meu
nome continua o mesmo e eu respondo por mim. Eu não preciso de
marido e de pai para responder por mim não. Eu sou Ana do Gás e
continuo sendo politicamente e respondo pelos meus atos. Sou
detentora do meu mandato, graças ao povo do Maranhão, e do meu
trabalho, Deputado Marco Aurélio. Eu não preciso de papai e de
marido não, na minha cola não, eu respondo pelos meus atos. Então,
meus amigos, eu não poderia ficar calada. Nós já somos tão poucas
mulheres e para eu admitir esse tipo de tratamento, eu não gosto nem
de fazer esse tipo de política, porque voto é disputa é no município.
Faço um desafio a ele, vamos disputar lá voto a voto! Vamos disputar
lá. É isso, Deputado Wellington, voto a voto. Eu não venho a disputar
em tribuna com “nhem nhem nhem” não. Tem que ser disputado é lá,
mas como lá ele já mentiu tanto que vou ser incansavelmente naquela
cidade o desmentir todo o dia. Mesmo não morando ali. Vou lá todo
final de semana só desmentir. Será um prazer, porque ele quer ser dono
até das coisas que o Governador direciona para lá, ele não tem um
pingo de decência de dizer o que foi que o Governador direcionou,
porque tudo é ele. Por isso que o Cascaria mordeu o pai dele no
palanque, lá no Lucindo, porque deu uma emenda lá que não pagou e
depois o Prefeito foi inaugurar, fez com recursos da prefeitura e ele
teve a cara de pau de querer inaugurar, mas saiu de lá mordido, porque
eu presenciei a mordida. Por isso que a ex-prefeita de Lago da Pedra,
Deputado Neto, não o deixou falar no palanque, lá em Lago da Pedra,
porque é inadmissível, gente. São situações mesmo que a gente se
entristece. Então, eu quero dizer a vocês e ao povo de Esperantinópolis,
Deputado Rafael, finalizando, que tenho uma história lá, sim, com o
grupo político que ajudei desde 2013, que são meus aliados até hoje,
que tenho direcionado recurso, como direcionei ano passado R$ 160
mil para uma ambulância, direcionei um recurso de fundo a fundo de
R$ 600 mil que foram pagos R$ 200 mil. Não é mentira, não! O Diário
está lá para confirmar. Direcionei R$ 500 mil de pavimentação asfáltica,
que já foi implantado e saiu no Diário também. Direcionei R$ 50 mil
para a Festa do Evangelho. Direcionei R$ 100 mil para a Cultura, R$
50 mil para o Carnaval e R$ 50 mil para o São João. Tudo verdade, isso
no ano passado. E esse ano foi mais cem mil para o carnaval.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputada Ana, por favor.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS – Rapidinho,
Deputado Glalbert, porque é muita coisa, e como me passou
despercebido segunda e terça, é já que eu concluo. Só um minuto.
Direcionei mais seiscentos mil para a saúde, de que já foi pago 50%,
tudo verdade. E para o Mais o Asfalto do Palmeiral seiscentos mil,
sem contar os investimentos do Governador Flávio Dino feito
diretamente para aquele município, com patrulhas agrícolas, com
viaturas, com 5Km de Mais Asfalto, com os poços artesianos, com as
pontes, que são obras do Governo do Estado, não da Deputada nem do
Vinícius louro, é do Governador Flávio Dino, que vai continuar
trabalhando por aquele município. Então não adianta ele vir querer
denegrir a minha imagem aqui em relação ao município de Lago dos
Rodrigues que não me apoia mais. O atual prefeito nunca me apoiou, o

Edjacir apoiou, o Rogério Cafeteira na administração do ex-prefeito
Valdemar. E o Deusimar, Deputado Vinicius, de Paulo Ramos, hoje ele
vota em V. Ex.ª, mas ele é meu amigo. E isso não me tira os votos que
vou ter na cidade. Está aqui, caro colega, todos os documentos e agora
nós vamos colocar na balança, como V. Ex.ª pediu. Mas faça isso sem
mentir e prove que V. Ex.ª está falando a verdade. Faça como eu, honre
as calças que veste. Porque eu não sou homem, mas eu me banco como
mulher, muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA – Deputado Bira do Pindaré, por cinco minutos,
sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, eu quero defender
aqui o Projeto de Lei número 141, que trata sobre atuação dos Bombeiros
Civis no Estado do Maranhão. Quero, inclusive, saudar o sindicato
com todos os membros que estão aqui presentes. Sejam bem-vindos e
bem-vindas a esta Casa. Quero aqui dizer que há grande mérito na
atuação de todos vocês que tomaram a iniciativa de trazer esse debate
para esta Casa, que não é a primeira vez que ele acontece. Já teve
outras tentativas na legislatura passada. Nesta mesma legislatura
também se tentou discutir a regulação da atuação dos Bombeiros Civis
do Estado do Maranhão. E, finalmente, nós encontramos um caminho
jurídico que é viável para esse reconhecimento, essa valorização de
uma categoria que está presente, uma categoria que já tem o
reconhecimento em lei federal e que precisa ser valorizada enquanto
tal. Por isso que eu fiz questão de encabeçar essa iniciativa de apresentar
esse projeto e garantir que, dessa forma, a gente possa viabilizar o bom
debate e a boa discussão daquilo que interessa a nossa população.
Senhor Presidente, eu peço a colaboração de V. Exa. para prosseguir o
meu pronunciamento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Senhores Deputados, Deputada Ana,
Deputado Vinícius. Deputado Vinícius, por favor, tem deputado na
tribuna. Eu peço respeito a ele por favor. Eu lhe peço, por favor,
Deputado Vinicius, Deputada Ana, Deputado Bira, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, ainda bem que os bombeiros civis
estão aqui e podem ajudar a apagar o fogo. Ainda bem que eles estão
aqui. Sejam bem-vindos. Obrigado pela compreensão, Deputada Ana
do Gás, Deputado Vinícius Louro e todos os colegas aqui presentes.
Então, como eu ia dizendo, Senhor Presidente, esse projeto já tramitou
aqui, na legislatura passada, com outra concepção. Nessa legislatura, já
tramitou, mas não teve parecer favorável da Comissão de Constituição
e Justiça. Finalmente, nós encontramos um formato adequado e a
Comissão de Constituição e Justiça já aprovou a legalidade do projeto,
que garante a regulação da atuação dos bombeiros civis, não é a
regulamentação da profissão, porque esse direito já está assegurado
por lei federal, o que nós estamos discutindo aqui é a atuação dos
bombeiros civis no estado do Maranhão. E qual é a importância disso?
Ora, todos se lembram do que aconteceu em Santa Maria, no Rio
Grande do Sul, aquela tragédia que levou mais de 200 pessoas a óbito,
morte por conta da irresponsabilidade e da falta de trabalho preventivo
em uma casa de eventos lotada e que, numa hora de um incêndio, não
teve como garantir a sobrevivência das pessoas. É esse trabalho que
cabe aos bombeiros civis, porque os bombeiros militares estão
preservados na sua atuação, mas não têm obrigação de estar presentes
em estabelecimentos privados. O shopping center não é a obrigação
militar, mas é obrigação do estabelecimento garantir a segurança de
todos aqueles que circulam naquela localidade. E aí que entra a
importância do trabalho do bombeiro civil, porque é um trabalho
complementar, não há concorrência entre o bombeiro militar e bombeiro
civil, é uma ação complementar do bombeiro civil em relação ao trabalho
do militar. Ainda há pouco, em sessão na Comissão de Assuntos
Econômicos, a gente tratava sobre essa questão e ficou muito claro que
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nós temos nos estabelecimentos, por exemplo, o papel do vigilante
que nada tem a ver com a polícia, mas é um trabalho complementar de
segurança feito nos estabelecimentos privados, é a mesma coisa que
faz o bombeiro civil. Por isso que nós aqui, nesta manhã, queremos
chamar a atenção de todos os colegas para a importância dessa atividade
e para a importância da aprovação desse projeto que vem definindo
conceitos, define funções, define condições de trabalho, mas, sobretudo,
define a exigência de que estabelecimentos comerciais, edifícios, áreas
de grande concentração de pessoas tenham a presença obrigatória de
bombeiros civis. Recentemente, tivemos aqui um grande espetáculo
musical de, nada mais, nada menos, do que Roberto Carlos. Milhares
de pessoas presentes, um espaço como aquele não pode prescindir do
trabalho do bombeiro civil porque é um trabalho preventivo que garante
a segurança das pessoas que estão naquela localidade, e não é obrigação
do bombeiro militar porque aquilo é uma atividade privada que visa
lucros e, assim, como tal, tem que garantir a todo consumidor e às
pessoas que estão usufruindo daquele espetáculo as boas condições de
presença e de segurança. Portanto, Senhor Presidente, nesse tempo
que resta, quero chamar atenção para a importância e para a relevância
desse trabalho e desse projeto, louvando aqui mais uma vez a atividade
dos bombeiros civis, a iniciativa do sindicato, a honradez dessas
pessoas e a importância que a atividade que eles exercem para o
desenvolvimento social e econômico neste Estado. Portanto, vamos
continuar nessa luta pedindo o apoio de todos para que a gente possa
garantir a aprovação, em tempo rápido, de maneira que a gente possa
valorizar ainda mais essa categoria que já está presente no dia a dia de
todos nós, no Estado do Maranhão e no Brasil inteiro. Parabéns aos
bombeiros civis, vamos à luta, à vitória e até a aprovação desse projeto
que é importante a toda a categoria e à sociedade maranhense. Muito
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Neto Evangelista, por cinco
minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, galeria, cumprimentar os bombeiros civis que se encontram
aqui, a imprensa, internautas, os que nos acompanham pela TV
Assembleia. Eu venho a esta tribuna com o relatório de uma audiência
pública que realizamos por meio da Comissão de Constituição e Justiça,
Senhor Presidente, na última semana, a respeito de um tema, que até
então estava sendo tratado de forma obscura, mas um tema importante
e pela sua importância, uma das partes estava tratando dessa maneira
para que a população não tivesse conhecimento. Nós trouxemos aqui
para a Assembleia Legislativa a Caixa Econômica Federal e a Cemar,
Companhia de Energia do Maranhão. O que está acontecendo para que
seja de conhecimento de todos? Existia um acordo entre os Sindicatos
dos Lotéricos com a Caixa Econômica Federal para um reajuste,
anualmente feito, para que a taxa feita, deixada nas Casas Lotéricas, a
partir do pagamento das contas de energia fossem reajustados. Iniciou-
se esse debate por meio de um projeto de lei no Senado Federal, onde
se colocava um piso, fixava-se um valor dessa taxa. Aí a Caixa Econômica
Federal chama o Sindicato dos Lotéricos, Senhor Presidente, que diz o
seguinte: “vamos esquecer esse projeto de lei que nós vamos reajustar
um valor que seja interessante para as Casas Lotéricas e para a Caixa
Econômica”. Aí as Casas Lotéricas, obviamente, aceitaram este acordo.
Pois bem, a Caixa Econômica, em vez de cumprir o seu acordo com as
Casas Lotéricas chama a CEMAR e propõe um reajuste acima de 30%
no contrato que já existe no pagamento dessa taxa que fica nas Casas
Lotéricas, que fica na Caixa Econômica Federal. Existe um contrato
legal, esse contrato é reajustado anualmente em cima do IPCA e a Caixa
Econômica trouxe esse possível aumento acima de 30%. Obviamente,
a Companhia de Energia do Estado não aceitou, até porque se aceitasse
um aumento nessa proporção, é óbvio que alguém tem que pagar essa
conta e quem vai pagar a conta é o consumidor, isso ninguém tem
dúvida. Pois bem, a Companhia de Energia não aceitou, em virtude
disso a Caixa Econômica Federal anunciou o rompimento do contrato
para o pagamento das contas de energia na Caixa Econômica e, por

consequência, nas Casas Lotéricas, chegou a se fazer o anúncio para as
Casas Lotéricas do encerramento do recebimento das contas de energia.
A CEMAR entrou na justiça. Tem hoje um litígio na Justiça Federal
para que o contrato possa ser cumprido pelo menos até dezembro de
2018. Pois bem, vamos pensar nas consequências, Senhor Presidente.
Nós temos de trezentas unidades permissionárias da Caixa Econômicas,
Casas Lotéricas, postos avançados em todo o estado. E são eles que
estão em todos os municípios. Segundo repassado pela CEMAR, nós
temos dois milhões e meio, mais ou menos, de unidades consumidoras
no estado, onde algo em torno de um milhão e cem a um milhão e
duzentas mil pessoas pagam as suas contas nas Casas Lotéricas. E,
segundo o Sindicato, é esse pagamento da conta de energia que mantém
as Casas Lotéricas de portas abertas. Obviamente é um montante
razoável, considerável de pagamento de conta de energia e que faz com
que as pessoas paguem as suas outras contas, que levam a pessoa ir à
Casa Lotérica pagar sua conta de energia, aproveitar e fazer um jogo.
Mas o que mantém realmente de forma direta, de forma indireta é o
pagamento da conta de energia. Se isso deixa de existir, se a Caixa
Econômica, de forma arbitrária, rompe o contrato com a CEMAR, a
primeira coisa é o possível fechamento das Casas Lotéricas no estado.
O que é que nós vamos ter? Quase duas mil pessoas desempregadas no
nosso estado. Segunda coisa: Nós temos, Senhor Presidente, algo em
torno de 50% da população do Maranhão que é beneficiária de programa
social. E o maior programa é o Programa Bolsa Família. Onde que esse
cidadão saca o seu recurso? Nas Casas Lotéricas, todo início de mês,
todos, Senhores Deputados e Deputadas andam pelo interior,
Presidente Glalbert, e sei que olham as Casas Lotéricas cheias de pessoas
que vão sacar o seu benefício social e seu Bolsa Família. Imaginem
essas casas deixando de existir: o caos instalado no nosso estado é algo
previsto. No dia 13 vai ter uma audiência na Justiça Federal entre a
CEMAR e a Caixa Econômica. E nós encaminhamos, Senhor Presidente,
para encerrar, estamos encaminhando, hoje, o relatório da audiência
pública para o Ministério Estadual, que esteve presente na audiência.
Estamos encaminhando para a Defensoria Pública Geral, que esteve
presente na audiência. E estaremos encaminhando também para o
Ministério Público Federal, porque entendemos ser uma causa de
interesse social. E o Ministério Público deve intervir. E o que nós
vamos fazer? É abrir os olhos do Ministério Público Federal, do
Ministério Público Estadual, porque isso não é apenas uma causa de
interesse, digamos, contratual e privado. Não, não é. Por todas as
consequências que eu relatei aqui, podemos, sim, ter um grave problema
no nosso estado. Em virtude disso, eu chamo todos os deputados e
deputadas neste alerta da necessidade que se faz de juntar forças, para
que a Caixa Econômica Federal não queira fazer com que o povo
brasileiro pague o que o Governo Federal tem feito com o nosso país.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Alexandre Almeida por cinco
minutos, sem direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores
Deputados, Senhoras e Senhores da imprensa, Senhoras e Senhores
que acompanham esta sessão pelo sistema de comunicação da
Assembleia. Eu venho hoje, Senhor Presidente, fazer um apelo à
Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, pois dorme na comissão
um Projeto de Emenda à Constituição, de minha autoria, que foi
apresentado a esta Casa, no dia 04 de abril de 2017, e que faz uma
previsão da criação da Universidade do Leste Maranhense. Todos nós
sabemos da importância de uma universidade para uma comunidade e
todos nós sabemos que o leste maranhense é uma região que hoje reúne
uma grande quantidade de municípios e, mais do que isso, reúne mais
de um milhão de habitantes. Indiscutivelmente, nós temos todos os
requisitos, Deputado Wellington do Curso, para ter uma universidade
que atenda à realidade do local do leste maranhense. Eu então, em
nome do leste maranhense, tive a preocupação de apresentar esta PEC
no sentido de criar a condição jurídica necessária para o Governador do
Estado do Maranhão fazer a criação. E, Presidente em exercício Glalbert
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Cutrim, coincidentemente, V. Ex.ª é o Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça. Coincidentemente, V. Ex.ª foi nomeado relator
para dar o parecer a esta Casa. Considerando o regimento interno desta
Casa, todos os prazos previstos no regimento já foram consumidos e,
infelizmente, nós já passamos mais de um ano e não temos parecer,
consequentemente nós não temos condições de trazer para o Plenário
desta Casa para votação e, consequentemente, espero eu a aprovação
desta PEC que, inclusive, conta com a participação também do saudoso
Deputado Humberto Coutinho. Então eu quero fazer um apelo a esta
Casa. Nós precisamos urgentemente de um pronunciamento, de uma
manifestação da Comissão e Constituição e Justiça, pois precisamos
enfrentar a esta Casa. Eu tenho percebido, Deputado Marco Aurélio, o
quanto tem sido importante a existência da Universidade do Sul do
Maranhão, agora recentemente, inclusive tendo a aprovação do curso
de Medicina. Eu estava lá, semana passada, exatamente quando o
Governador comunicou ao Maranhão a aprovação no Conselho do
Curso de Medicina da Universidade do Sul do Maranhão. Eu vi o
quanto a juventude do sul do Maranhão comemorou esse avanço.
Então, Deputado Glalbert Cutrim, V. Ex.ª que é o Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça, V. Ex.ª que é inclusive o relator
desta proposta, eu quero fazer um apelo, olhando nos seus olhos, por
favor, providencie o Parecer, para a gente poder então avançar nesta
proposição que eu aqui apresentei em nome de mais um milhão de
habitantes. Em nome de milhares de jovens, que, certamente, vão ganhar
muito com a instalação da Universidade do Leste maranhense. Nós
sabemos o quanto uma Universidade promove desenvolvimento
educacional, consequentemente, o desenvolvimento econômico. Então,
eu não entendo por que nós ainda não temos a manifestação da Comissão
de Constituição e Justiça. Por isso, registre o meu apelo, em nome de
todos os maranhenses que hoje residem no Leste maranhense. Por
favor, vamos proferir o Parecer para que a gente possa em plenário ter
aqui a aprovação desta proposta. Proposta esta inclusive que consta
no Plano de Governo do Senhor Governador quando candidato a
Governador. Então, o tempo está passando, mais de um ano esta
proposta aguarda manifestação da Comissão e até o presente momento,
nós não temos o Parecer. Muitas vezes, somos criticados, porque não
conseguimos fazer das nossas ações, ações efetivas. Então, eu preciso
que a gente compreenda a necessidade de evoluirmos nesse debate e,
consequentemente, tomemos a decisão de aprovar esta PEC, para então
nós termos as condições jurídicas, estabelecidas para então criarmos a
universidade do Leste maranhense. É este apelo, Senhor Presidente,
que eu aqui registro nesta Casa. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (Questão
de Ordem) – Questão de Ordem, Senhor Presidente. O Deputado
Alexandre fez menção à PEC, de sua autoria, que trata da criação da
UEMALESTE e informo a ele que após a volta do recesso, nós vamos
ver para colocar em pauta.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ordem do Dia.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Senhor Presidente, só para dar uma satisfação
para a sociedade, e eu tenho sido muito cobrado, não só nas redes
sociais, mas também no gabinete, com relação a instalação da CPI da
Cyrela. Eu ia cobrar de V. Ex.ª que possa falar com os líderes dos
blocos. O nosso bloco já indicou fazer a Indicação para que a gente
possa instalar a CPI. Nós já fizemos todos os requisitos. Já cumprimos
todos os requisitos para a instalação da CPI. E aí contar com V. Ex.ª

para que possa conversar com os líderes, para que a gente possa
realmente instalar a CPI da Cyrela.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reitero aos líderes que façam as Indicações. Deputado Glalbert.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Eu peço
conferência de quórum, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço que zerem o painel, e os deputados que assim desejarem,
registrem as suas presenças. Vamos passar para o Projeto de Lei nº
145, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, (lê). Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Projeto de Lei nº 086, de autoria do Poder Executivo,
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Presidente,
pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano Sarney.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Eu gostaria
de me ausentar dessa votação da LDO. Eu me abstenho, só para registrar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Peço que registre a abstenção do Deputado Adriano Sarney.
Projeto de Lei nº 160/2018, de autoria do Deputado Cabo Campos. O
Deputado está ausente. Projeto de Lei n.º 080/2017, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a
segundo turno. Projeto de Lei nº 193/2017, de autoria do Deputado
Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em votação. Os Senhores
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a
segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa nº 026/2017, de autoria
do Deputado Cabo Campos. O Deputado está ausente. Fica transferida
para a próxima sessão. Projeto de Resolução Legislativa nº 046/2017,
de autoria do Deputado Othelino Neto (lê). Em discussão. Em votação.
Os Senhores Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa nº 003/2018, de autoria
do Deputado Rafael Leitoa (lê). Em discussão. Em votação. Os Senhores
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a
segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa nº 016/2017, de autoria
da Mesa Diretora (lê). Em discussão. Em votação. Os Senhores
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto
de Resolução Legislativa nº 049/2017, de autoria do Deputado Othelino
Neto (lê). Em discussão. Em votação. Os Senhores Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à
deliberação do Plenário. Requerimento nº 336/2018, de autoria do
Deputado Eduardo Braide (lê). Senhores Deputados, o Deputado
propõe, caso seja aprovado, que a convocação seja para o dia 16 de
julho. Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, peço atenção a esse
requerimento do Deputado Braide que foi rejeitado pela Mesa. O
Deputado recorreu ao Plenário.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Não,
Senhor Presidente, nesse caso não.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – É verdade, foi direto e foi do Deputado Adriano que foi
rejeitado pela Mesa. Senhores Deputados, vou colocar o requerimento
em votação.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) - Uma questão de ordem. Só para orientar o Bloco Unidos
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pelo Maranhão pela rejeição do requerimento, ficando de pé na hora da
votação.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Presidente,
eu estou inscrito para discutir. Pedi até para a Mesa.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (Questão
de Ordem) - Senhor Presidente, em seguida ao Deputado Braide, gostaria
só de fazer um encaminhamento, pela liderança do Governo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Eduardo Braide, por 10 minutos para a discussão.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia.
Senhor Presidente, talvez não tenha sido por coincidência que, no dia
em que esta Casa vai apreciar o requerimento convidando o Presidente
do IPREV para vir a esta Casa prestar esclarecimentos, que nós tivemos
hoje na Comissão de Orçamento a audiência pública de apresentação
dos resultados de metas fiscais no primeiro quadrimestre de 2018,
deste ano. E só para que V. Ex.ªs tenham uma ideia, Senhoras e Senhores
Deputados, esse requerimento nada mais é do que convidando o
Presidente do IPREV, Senhor Joel Benin, para que ele venha a esta
Casa falar como está a situação do Fundo Estadual de Pensão e
Aposentadoria do Estado do Maranhão. E aqui eu devo lembrar a esta
Casa que esse fundo é responsável pelo pagamento das pensões e
aposentadorias não só dos servidores do Poder Executivo, mas de
todos os Poderes do Estado do Maranhão. É daí que sai o pagamento
das pensões e aposentadorias dos servidores deste Poder, do Poder
Legislativo, daqueles que passaram anos aqui trabalhando nesta Casa e
se aposentaram. É daí que sai o pagamento das pensões e aposentadorias
dos servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal
de Contas, enfim, de todos aqueles. E para que V. Exas. tenham uma
ideia da importância da aprovação desse requerimento, em 2014, os
rendimentos do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria, do FEPA,
eram R$ 198 milhões por ano. Em 2015, R$ 173 milhões. Em 2016, R$
158 milhões. Em 2017 já caiu para R$ 100 milhões e em 2018 no
primeiro trimestre somente R$ 10 milhões. Então, a pergunta que se
faz é: O que estão fazendo com o dinheiro dos aposentados do
Maranhão? Por outro lado, o saldo nas contas do FEPA, em 2014, era
de R$ 1,190 bilhão. Em 2015, R$ 1,169 bilhão. Em 2016, R$ 1,122
bilhão. Já em 2017, R$ 665 milhões, caiu quase que pela metade. Em
2018, R$ 615 milhões, isso antes de o governo estadual sacar R$ 440
milhões de aplicação. Então, o Governo do Estado praticamente está
zerando as contas do FEPA e a pergunta que fica, Senhoras e Senhores:
Cabe a esta Casa a responsabilidade de trazer luz a esse assunto, cabe
aos Deputados do Estado do Maranhão, que têm o poder de fiscalizar
os atos do Poder Executivo, de ser responsável com essa situação que
é a garantia do pagamento das pensões e aposentadorias do Estado do
Maranhão. Porque o que eu nós viemos denunciando já um tempo
nesta tribuna, desde o remanejamento de recursos do FEPA, é que o
Governador Flávio Dino está quebrando a Previdência do Estado do
Maranhão. Para que lá na frente quando faltar dinheiro para pagar os
aposentados do Estado do Maranhão, ninguém venha mais a esta tribuna
reclamar que não pode acontecer uma situação como essa. O IPREV,
Senhoras e Senhores, quando foi criado, já foi um mau exemplo do
Governador Flávio Dino, em relação aos aposentados e pensionistas,
foi um verdadeiro “tapa na cara”, dos aposentados do Maranhão, V.
Ex.ªs sabem por quê? Porque o IPREV quando foi criado, não teve na
sua criação a previsão do preenchimento de nenhum cargo por concurso
público, mas foram criados sessenta e três cargos em comissão. E o
que que quero dizer com isso? Todos aqueles que foram nomeados
como cargo em comissão para o IPREV, não contribuem para o FEPA,
não contribuem para a arrecadação para o pagamento dos aposentados,
eles contribuem para o regime geral da Previdência, para o INSS, mas a
ânsia do Governador Flávio Dino em nomear “apadrinhados políticos”,
é claro, é maior do que a sua responsabilidade em pagar os aposentados
do Estado do Maranhão. E não é por menos que uma semana após a

criação do IPREV, dos sessenta e três cargos em comissão que foram
aprovados por esta Casa, vinte e quatro já foram remanejados para a
Secretaria de Governo, e aí eu pergunto: Onde é que está a
responsabilidade do Governador Flávio Dino com o futuro dos
aposentados e pensionistas do Estado do Maranhão? Mas se o
Governador não tem a responsabilidade, cabe a esta Casa ter a
responsabilidade de garantir o pagamento das pensões e aposentadorias.
Nós não podemos olhar o que está acontecendo com a Previdência do
Estado do Maranhão e ficar de braços cruzados. Não, senhoras
Deputadas e senhores Deputados. E esse requerimento? Nada mais é
que a vinda do presidente do Instituto de Previdência a esta Casa para
que ele diga por que ele sacou mais de quatrocentos milhões para pagar
aposentados. O que é isso? Quebraram a Previdência do Estado da
noite para o dia? Para que ele diga quais são as garantias que o Estado
do Maranhão está fazendo para o pagamento das futuras pensões e
aposentadorias? Isso é normal em qualquer parlamento. É assim que
funciona. É um simples pedido de convite para que o presidente do
Instituto de Previdência venha aqui. Na verdade entendo eu até
desnecessário por que o Governo do Estado deveria ter tomado essa
iniciativa. Se é um governo que prega a transparência, se é um governo
que diz que está tudo bem, por que não mandou voluntariamente uma
pessoa vir aqui prestar esclarecimento. Mas a preocupação maior veio
hoje, na audiência pública da Comissão de Orçamento, quando um
técnico da Secretaria de Planejamento foi muito claro em afirmar que
esse dinheiro estava rendendo em aplicação acima daquilo que previa o
Governo Federal. Mas o Governo do Estado, mesmo assim, resolveu
resgatar a aplicação. E resgatou para pagar aquilo que o estado já não
está mais conseguindo pagar, que são as pensões e aposentadorias.
Portanto, senhoras Deputadas e senhores Deputados, fica aqui esse
requerimento para que esta Casa realmente mostre se esse Governo é
realmente transparente como diz ser, ou se o Governo quer abafar a
quebradeira da Previdência do Estado do Maranhão. Porque não tem
outra leitura que não seja essa. Se esse requerimento for rejeitado é o
medo do Presidente do Instituto de Previdência vir aqui. E aí, senhoras
e senhores, fica também uma outra reflexão: será que não tinha um
maranhense para presidir o Instituto de Previdência? Será que não
tinha um servidor do Estado do Maranhão com competência para
administrar o Instituto de Previdência do Maranhão? Tiveram que
importar um paranaense. E a única qualificação dele sabem qual é,
senhoras e senhores deputados? Ser filiado ao PCdoB. E aí o que
acontece? Quem vem lá do Sul do Brasil para administrar o dinheiro
dos aposentados e pensionistas do Estado do Maranhão não poderia
dar outra: já quebraram a Previdência do Estado. Em 2014, Deputado
Max Barros, 200 milhões de rendimentos em aplicação. Em 2018, caiu
190 milhões os recursos que vinham todo o ano, frutos de rendimentos
de aplicação, para 10 milhões, deputado Max Barros, de 200 para 10.
Em 2015, Deputado Max Barros, mais de um bilhão e cento e sessenta
e nove milhões de reais de saldo no FEPA. Em 2018, 615 milhões antes
de computar a retirada dos 440. Quer dizer que o Governador Flávio
Dino quebrou a Previdência do Estado do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Concedo
um aparte a Vossa Excelência.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (aparte) -
Deputado Braide, eu queria parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa
de convidar para esta Casa o Presidente do IPREV, que trata da
previdência e da aposentadoria de todos os funcionários públicos.
Essa é uma questão mais do que relevante e importante para todos os
funcionários, tanto para os que estão na ativa, como para os que estão
aposentados. E de fato há notícias que foi retirado da conta R$ 400
milhões, quando você retira R$ 400 milhões que estão aplicados, claro
que você vai perder o rendimento, então a princípio é prejuízo para o
aposentado, e também a preocupação, até quando vão durar esses
recursos para pagar em dia os aposentados. Então é uma questão
muito importante e a chamada de um representando do IPREV que
tem todas as informações, tem muito mais informações do que nós
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aqui na Casa, é importante por que nós que representamos a população
todo um conjunto dos deputados que representam os aposentados os
funcionários e a população. Então nada mais interessante nesse
momento de apreensão que vive os funcionários públicos que viesse
até essa Casa, para ser tratado respeitosamente o Presidente do IPREV
para ele esclarecer o que está fazendo, por que ele retirou os R$ 400
milhões? Até quando vai ter recursos. Então essas são questões ultra
relevantes, já foi criado o instituto de previdência desmembrando da
secretária de administração criando mais um ônus para a população
maranhense, e a vida desse cidadão desse Presidente aqui seria muito
importante, democrática para que nós tivéssemos reais informações
poder a ter o confronto de ideias, para o funcionário público e o
aposentado pudesse ter informações precisas do que realmente está
acontecendo com o seu dinheiro no FEPA. Muito obrigado deputado
Braide, parabéns pela iniciativa.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço
o aparte do Deputado Max Barros. A preocupação maior, Deputado
Max Barros, é sobre qual é o medo do Governo do Estado de o Presidente
do IPREV vir a esta Casa para trazer esclarecimentos, porque o que
me estranha já é a orientação da Base do Governo para que o recurso
seja rejeitado o requerimento, do convite do presidente do IPREV para
vir a esta Casa prestar esclarecimentos. E aí sabe o que vai acontecer,
Senhoras e Senhores, lá na frente, em um futuro não muito distante,
quando tiver atrasando o pagamento de pensões e aposentadorias? O
povo do Maranhão vai dizer? Que a Assembleia Legislativa cruzou os
seus braços, a Assembleia Legislativa fechou os seus olhos quando os
aposentados e pensionistas do Maranhão precisaram dela para poder
trazer luz a esse caso. E o mais grave de tudo, Deputado Max Barros,
que V. Ex.ª traz é que esses 440 milhões de reais só ficaram na mídia, só
foram descobertos porque estavam aplicados em uma instituição
financeira, mas o dado que trago mais preocupante aqui, Deputado
Max Barros, é que, em 2016, o saldo do FEPA era de 01 bilhão e 122
milhões. Em 2017, era de tão somente 665 milhões. Quer dizer, estão
dando atenção para os 440 milhões que foram sacados agora, mas e os
mais de 600 milhões que foram sacados em 2017 e que ninguém ficou
sabendo, só ficamos sabendo agora?! Ora, Senhoras e Senhores, isso
demonstra a má-fé do Governador Flávio Dino. O Governador Flávio
Dino está metendo a mão no dinheiro dos aposentados e pensionistas
do Estado do Maranhão. E aquilo que eu pensava era que esta Casa,
por unanimidade, aprovaria a vinda do Presidente do Instituto de
Previdência, porque esse é o papel desta Casa. Por outro lado, esse
governo não pode mais alardear por aí que é honesto, que é o governo
da transparência. Um governo que tem medo de um Presidente do
Instituto de Previdência vir ao Poder Legislativo, apresentar os números
da gestão do Instituto de Previdência, nada mais é, Senhoras e Senhores,
o resultado dessa votação que é a comprovação de que o Governador
quebrou a Previdência. E a pergunta que fica é: cadê a responsabilidade
dos Deputados estaduais com os aposentados do Maranhão? Cadê a
responsabilidade dos Deputados estaduais com aqueles que tanto deram
o seu suor ao povo maranhense e que agora esperam contar com esses
recursos para poder garantir o pagamento futuro das suas pensões e
aposentadorias? Senhoras e Senhores Deputados, fica aqui, portanto,
Senhor Presidente, o pedido para que seja aprovado esse Requerimento
simples de convite do Presidente do IPREV aqui, caso contrário é mais
uma operação abafa do Governador Flávio Dino para que não venha à
tona o mal que ele está fazendo aos aposentados e pensionistas do
Estado do Maranhão, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington do Curso para encaminhar.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia,
nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado. Senhor Presidente,
como temos pautado na nossa atuação parlamentar em defesa da
população do nosso Estado, em defesa dos servidores públicos

estaduais e, consequentemente, também dos aposentados e
pensionistas, e sempre elencando e chamando atenção dos princípios
base da Constituição Federal, no seu Artigo 37, são os princípios base
da Constituição Federal para administração pública: a transparência, a
moralidade. E o que nós observamos é a falta de transparência do
Governo Flávio Dino. Hoje, diante de um Requerimento que solicita a
presença do Joel Fernandes Benin, Presidente do Instituto de
Previdência, para que venha se explicar, para que venha trazer
esclarecimentos não só para os Deputados, mas para a população do
Estado do Maranhão. Hoje, nós tivemos uma audiência pública e uma
apresentação do primeiro quadrimestre de 2018 e, durante a
apresentação, eu fiz o seguinte questionamento: Se as contas estão em
dia, se as contas estão equilibradas, por que meter a mão em uma
aplicação? Para quem está nos acompanhando, para quem está
assistindo a TV Assembleia, para quem está em casa, acompanhe o
nosso raciocínio. Trazendo para a economia doméstica. Se as suas
contas em casa, se na sua economia doméstica está tudo ok, por que
você vai tirar dinheiro de uma aplicação? Porque você vai perder dinheiro
retirando da aplicação que poderia ser maior. Então, não tem
justificativa. E perguntei, fiz essa pergunta hoje: Quais os motivos que
levariam um governo que tem as contas equilibradas a mexer no Fundo
dos Aposentados? Meter a mão no dinheiro dos aposentados? Não
tem nenhuma explicação, Senhoras e Senhores - não tem nenhuma
explicação. A única explicação é: Estão maculando os números, estão
encobrindo os números, estão encobrindo a verdade, porque já
denunciamos aqui nesta Casa e o Governo Flávio Dino está quebrando
a Previdência. Já quebrou a Previdência. Tem retirado dinheiro dos
aposentados e os servidores públicos precisam ficar atentos. Não só
dos aposentados, mas está mexendo no futuro dos servidores públicos.
E o Governador Flávio Dino não fez o dever de casa, não fez o básico,
que seria a realização de concurso público, a contratação, por meio de
concurso público. Só para quem está em casa compreender, a partir do
momento em que ele faz a contratação de seletivados, contratações
temporárias, contratações precárias, esses servidores não vão contribuir
para o fundo, vão contribuir para o INSS. A partir do momento em que
realizasse concurso público, os servidores efetivos iriam continuar
contribuindo para o Estado, contribuindo para o fundo e teremos um
equilibro. E por esse desequilíbrio é que nós estamos questionando e
solicitando a presença do presidente do Instituto para que ele venha
apresentar as justificativas ao Parlamento Estadual, à população do
estado do Maranhão. O Governador Flávio Dino é o mesmo que
aumentou os impostos no ano passado, prejudicou a parcela mais
pobre do nosso estado com o aumento de impostos que nós votamos
contra. O Deputado Wellington do Curso votou contra o aumento de
imposto e aumentaram os impostos do combustível, da energia elétrica.
E quem mais padece com isso é a população mais pobre, é a população
mais carente. E vejam o absurdo: depois da greve dos caminhoneiros,
três estados aumentaram o preço da gasolina e o Estado do Maranhão
aumentou o preço da gasolina em média 11%. Tanto que nós pedimos
ao Governador Flavio Dino, tanto que nós imploramos ao Governador
Flávio Dino, tanto que nós lutamos para que o Governador Flávio
Dino reduzisse o preço do combustível, reduzisse o preço da gasolina.
E o que o Governador fez? Massacrou a população, massacrou o
Estado do Maranhão, aumentando o preço da gasolina. Logo após a
greve dos caminhoneiros, houve uma redução no preço do diesel, nos
impostos federais e nós solicitamos ao Governador Flávio Dino que,
assim como ele já fez antes, reduzisse o preço do diesel, a alíquota do
ICMS do diesel e reduzisse também o preço da alíquota do ICMS na
gasolina. E o que o Governador Flávio Dino fez? Fez o contrário,
massacrando, prejudicando a população do Estado do Maranhão. É
esse o Governo Flávio Dino. É esse o Governo que se diz de todos
nós. Mas é o Governo que enganou todos nós e que continua aumentando
os impostos, que continua aumentando a sua arrecadação com o sangue
e o suor do pobre trabalhador maranhense, aumentando os seus
impostos, arrecadando mais, sugando o suor e o trabalho do maranhense.
Senhoras e senhores, prezamos pela transparência, prezamos pela
moralidade do serviço público. E é por isso que solicitamos a
compreensão de todos os deputados, e que possamos ouvir os
esclarecimentos do Presidente do Instituto de Previdência, para que
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possa dar esclarecimentos não só ao Parlamento, mas à população e,
principalmente, aos aposentados e aos servidores públicos do Estado
do Maranhão. É o nosso pedido para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados. Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) – Senhor Presidente, pela Ordem, eu solicito a votação
nominal. Senhor Presidente, requeiro a votação nominal. Eu acho que
esse é um tema que merece ter clareza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – É só
para a reiterar, a Liderança do Governo encaminha pela rejeição do
Requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, senhoras deputadas, peço a atenção de
todos e todas. Nós vamos apreciar o requerimento verbal do Deputado
Braide, para que a votação seja nominal. Os deputados que aprovam,
permaneçam como estão, e os que forem contrários queiram ficar de
pé. Rejeitado o requerimento.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) – Senhor Presidente, pela Ordem. Só para realmente
demonstrar falta de transparência desse Governo, que coloca, expõe a
sua base a uma situação como essa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação o requerimento do Deputado Eduardo Braide.
Os Senhores Deputados que aprovam o requerimento...

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Senhor
Presidente, pela ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Com a palavra, o Deputado Max Barros.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (Questão de Ordem)
- Eu queria pedir verificação de quórum, Senhor Presidente, em relação a
essa matéria, só essa matéria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Max, nós já estamos em votação. V. Ex.ª faz questão que
façamos a conferência de quórum?

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Só em relação a
esse item.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Nós não podemos fazer em relação a um item só. Se não houver quórum
para apreciar esse item, vamos derrubar toda a Ordem do Dia. Eu vou
pedir a concordância do Deputado Max para que nós não derrubemos o
restante da Ordem do Dia e apreciemos este requerimento.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, conversando com meu líder aqui, a gente
pede a concordância da base do Governo para que o Presidente do IPREV
possa vir a esta Casa prestar os esclarecimentos. Eu acho que nada mais
justo do que ouvir o Presidente do IPREV em relação a essa situação, é um
respeito aos aposentados e pensionistas do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Aí nós temos que submeter ao Plenário, Deputado Braide.
Deputado Max, V. Ex.ª concorda em declinar?

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Eu tenho uma
sugestão que nós não queremos de maneira nenhuma impedir matérias
importantes, inclusive de interesse do Governo, que estão para ser
votadas, então, eu proponho a inversão de pauta para que a gente
coloque esse item do requerimento do Deputado Braide para o último
item da pauta e a gente vote as demais matérias, inclusive de interesse
do Governo, para não prejudicar as matérias de interesse do Governo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – O problema é que nós já estamos em votação, aí nós não
temos como retirar. Agora nós podemos fazer o seguinte, nós podemos
fazer a inversão de pauta após esse requerimento e votar o requerimento
do Deputado Adriano. Por último, nós votaríamos o Requerimento de
Urgência do Deputado Rafael Leitoa e outros itens que não são
polêmicos e deixaríamos os outros para votar no final após a conferência
de quórum, com a concordância de Vossas Excelências.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - De acordo,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Agradeço, Deputado Max.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) - Pedir a Vossa Excelência de já que sejam registrados os
votos contrários ao requerimento de nossa autoria, para esclarecimento
da gestão no Instituto de Previdência no Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Faremos, Deputado Braide. Peço a atenção de todos os
Deputados e Deputadas. Em votação o requerimento do Deputado
Braide. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão e os que
forem contrários fiquem de pé. Rejeitado o requerimento com os votos
dos Deputados Ricardo Rios, Glalbert Cutrim, Raimundo Cutrim,
Doutor Levi Pontes, Rafael Leitoa, Marco Aurélio, Rogério Cafeteira,
Neto Evangelista, Carlinhos Florêncio, Vinícius Louro, Bira do Pindaré,
Valéria Macedo, Ana do Gás, Paulo Neto e Roberto Costa. Deputado
Rafael, nós falamos há pouco em fazer uma inversão de pauta do
Requerimento de Urgência apresentado por Vossa Excelência. Se Vossa
Excelência concordar, eu vou submeter aos demais Deputados o
Requerimento n.º 361/2018.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Concordo,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores Deputados, Senhores líderes, não havendo objeção,
nós vamos apreciar o Requerimento n.º 361. O Requerimento n.º 361/
2018, requer que, após a aprovação do Plenário, seja submetido ao
regime de tramitação de urgência para discussão e votação, em uma
Sessão Extraordinária, o Projeto de Lei Complementar n.º 004/18, de
autoria do Ministério Público Estadual. Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Senhores e Senhoras Deputados, com a concordância de todos, eu
suspenderei a Sessão para que as comissões emitam os pareceres e em
seguida, nós retornaremos e apreciaremos o projeto. Há alguma objeção?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pela Ordem, Deputado Adriano Sarney.
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O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (Questão

de Ordem) – Eu gostaria, que V. Ex.ª após o retorno da Sessão, de
solicitar a conferência de quórum. Acredito que como esse projeto, do
Ministério Público que vai ser apreciado agora, ele não vai ser apreciado
nesta sessão ainda. Correto?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – É isso que estou consultando V. Exas., suspendendo a sessão
para que aprovemos agora.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Agora, e aí
nós vamos aprovar ainda nesta sessão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Nesta sessão e depois retomaremos aos itens normais da
Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Muito
bem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Inclusive o requerimento de V. Ex.ª. Sessão suspensa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Registro a presença no Plenário da ex-
deputada Cleide Coutinho. Seja muito bem-vinda, Deputada Cleide.
Concedo a palavra ao Deputado Glalbert Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Senhor
Presidente, o Projeto de Lei Complementar n.º 004, de autoria do
Ministério Público, que altera e revoga dispositivos à Lei Complementar
n.º 13, de 25 de outubro de 1991, a Lei Orgânica do Ministério Público
Estadual foi aprovado nas comissões pertinentes.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Senhores Deputados,
nós combinamos, antes de votar o projeto do Ministério Público, que
em seguida faríamos conferência de quórum, foi isso, Deputado Max,
Deputado Adriano? Então, o Requerimento n.º 334/2018, peço que
zere o painel e os Deputados que desejarem, confirmem suas presenças.
Registro a presença do ex-prefeito de São José de Ribamar, ex-presidente
da Famem, Gil Cutrim. Bem-vindo, Gil. Registro a presença do vereador
Paulo Marinho, de Miranda do Norte. Está na galeria a pedido do
Deputado Dr. Levi Pontes. Inclusão na Ordem do Dia da sessão de
amanhã, 12 de julho: Projeto de Resolução Legislativa n.º 033, de
autoria da Deputada Ana do Gás. Requerimento n.º 363/2018, de autoria
do Deputado Rafael Leitoa. Requerimento n.º 364/2018, de autoria da
Deputada Andréa Murad.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Inscrito o Deputado Vinícius Louro, que já antecipo, não
utilizará o tempo todo em razão da sessão solene que começará em
seguida. Deputado Vinícius, V. Exa. pode iniciar o seu pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA –
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Alexandre.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA
(Questão de Ordem) – Eu gostaria de saber da Mesa como é que está o
planejamento em relação aos vetos que existem aqui na Casa que
precisamos apreciar. Tem alguma previsão já de pauta para que nós
possamos apreciar esses vetos?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em agosto nós começaremos a apreciar. Vamos colocando
uma quantidade de vetos de acordo com o entendimento com os líderes.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – Eu
quero, inclusive, fazer um pedido a V. Ex.ª, é porque nós aprovamos, e
o Governador, inclusive, já sancionou um projeto de lei de minha
autoria que cria o Leste Maranhense. Porém tem um veto sobre um
artigo e é um veto que sou até de acordo. Então eu queria já superar
essa questão para a gente não ter mais nenhuma insegurança jurídica
em relação a esse projeto que já foi aprovado por esta Casa e já foi
inclusive sancionado, mas existe esse veto lá sobre esse projeto de lei
que criou o Leste Maranhense.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Vou determinar a inclusão da apreciação deste veto, Deputado
Alexandre, logo no início da sessão de agosto, nas primeiras sessões.
Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – Eu
também queria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Alexandre.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA –
Perdão, mas é rápido, é outro pedido a V. Ex.ª. Já que nós estamos
entrando no período do recesso, que no retorno à Mesa sensibilize
para que também sensibilize a Comissão de Constituição e Justiça
para o parecer da PEC que prevê a Universidade do Leste Maranhense,
por favor. Eu também gostaria de contar com o empenho de V. Ex.ª.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Tudo bem, Deputado Alexandre. Agora sim, Deputado
Vinícius, pode começar.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Obrigado, Senhor Presidente, mas eu acredito que Senador
nesta Casa aqui tem prioridade. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, membros da galeria, internautas, telespectadores da TV
Assembleia, funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me
traz hoje a esta tribuna é realmente para pontuar um pouco o discurso
da Deputada Ana do Gás. Primeiramente, Deputada, eu tenho que lhe
agradecer pelo discurso que V. Ex.ª colocou aqui. Tenho que lhe
agradecer justamente porque V. Ex.ª comprova, desde a época em que
nossa família vem trabalhando no município de Esperantinópolis...

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS – Errado, mas
vem.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, eu queria só que V. Ex.ª garanta minha fala. V. Ex.ª apresentou
aqui, inclusive também eu quero agradecer por todos os documentos
que a Deputada Ana do Gás apresentou. Eu acho que nem minha
Assessoria conseguiria juntar tantos documentos, que isso corrobora
com tudo que a gente vem colocando aqui da tribuna para o povo de
Esperantinópolis. Primeiro, ela apresentou esse papel aqui de um
recurso de uma placa no povoado Palmeiral, no município de
Esperantinópolis, no valor de R$ 523.827,96. Obrigado, Deputada,
realmente comprova que colocamos o recurso...

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS – O prazo não foi
feito, Deputado. Não esqueça de complementar. Não foi feito, até do
asfalto, viu?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Senhor
Presidente, acho que aqui nós estamos na Assembleia Legislativa, não
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estamos em nenhuma residência alheia e acho que aqui o detentor da
palavra é quem está usando esta tribuna. Hora nenhuma...

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS – Fale a verdade.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Vou lhe
provar, Deputada. Vou lhe provar a verdade. Agora, V. Ex.ª tenha
educação e me escute, por favor. Eu só peço isso.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS – Você tem que
agir sem educação, que você não tem educação, não!

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Mas o que
todo o estado do Maranhão está observando é que a fala é minha na
tribuna e não de V. Ex.ª. Em momento algum, eu permiti que V. Ex.ª
pudesse me interromper.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS – Mas V. Exa. não
pode me impedir de falar.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Posso sim!

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS – Pode não.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, quero que V. Ex.ª garanta a minha fala aqui quando eu
estiver na tribuna.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Ana, V. Ex.ª, se quiser, pode retornar à tribuna em
seguida. Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Que ela
possa entender a mensagem, que ela tem o direito de falar a hora que ela
quiser, mas que requeira o tempo do partido da liderança dela. Aqui
quem requisitou o tempo do Grande Expediente foi o Deputado Vinícius
Louro. Então...

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS – Mas é
impossível ouvir tantras mentiras e ficar calada. Isso é coisa de mulher
mesmo, Presidente.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputada, a
Senhora está tão desequilibrada que eu nem comecei a falar.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS - Eu peço
desculpa, mas isso é coisa de mulher. Não me calo, vou falar. Enquanto
você estiver mentindo aí, eu vou falar.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Eu nem
comecei a falar, Deputada. Então, mostra que isso é uma estratégia da
Senhora para que eu não possa passar a mensagem. V. Ex.ª tem o
direito de falar quando a Senhora quiser, quem tem boca falar o que
quer. Mas eu estou no meu tempo, Presidente, eu quero que V. Ex.ª use
a autoridade da Mesa, da sua autoridade como Presidente, para permitir
que um Deputado possa realmente se expressar nesta tribuna, até
porque eu tenho educação e hora nenhuma fui e falei quando V. Ex.ª
estava na tribuna.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS – Já chegou no
final.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Cheguei.
Senhor Presidente, eu posso falar?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - A palavra está com a V. Ex.ª, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Eu queria
que V. Ex.ª se puder cortar o microfone lá debaixo, para que eu não
possa ser incomodado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO—Tudo bem.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Obrigado,
Senhor Presidente. Eu quero aqui agradecê-la, Deputada, até pela
documentação que V. Ex.ª apresentou aqui na tribuna. Quinhentos e
vinte e três mil reais que foram quinhentos mil reais destinados pelo
Deputado Raimundo Louro e isso no ano de 17 de maio de 2016, salvo
engano, desculpe, esta aqui já é a minha. Foi colocado em 2015 esse
recurso para que o Prefeito Raimundinho possa fazer. Deputada, eu
não vou usar do mesmo expediente e faltar com respeito com V. Ex.ª,
mas algumas coisas têm que ser esclarecidas e, diga-se de passagem,
esse recurso foi colocado para o povo de Esperantinópolis. Esse recurso
na época o Deputado destinou ao povo de Esperantinópolis. Nós,
Deputados, se V. Ex.ª não tem consciência e não sabe.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS - Tenho sim.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Nós,
Deputados, colocamos os recursos e quem executa é o prefeito, seu
marido foi prefeito e ele sabe muito bem que quem executa a obra é o
prefeito...

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS - Já executou a
obra do seu pai, já executou.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Para V. Ex.ª
ver, a Deputada ela me surpreende a cada momento. Para V. Ex.ª ver....

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS - Pois é.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Naquele
momento, eu... apoiava, Raimundo Louro, e Raimundo Louro botou
recurso que beneficiava o meu ....

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS - Mas você sabe...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Vinícius, Deputada Ana, eu queria pedir a
compreensão de V. Exas. para que nós não tenhamos o bate-boca porque
não é conveniente, façamos o debate normal, V. Exa., Deputado Vinícius,
conclui seu pronunciamento, Deputada Ana, V. Exa. tem a oportunidade
de vir à tribuna em seguida, não é bom nem para o Deputado Vinícius
e nem para a Deputada Ana, dois Deputados brilhantes, que façamos
esta discussão. Então, vamos aguardar a conclusão da fala do Deputado
Vinícius e em seguida, Deputada Ana, se V. Exa. desejar venha à tribuna.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Novamente,
Presidente, posso continuar o meu discurso? Agradeço. Senhor
Presidente, eu acho que o Senhor como Presidente da Mesa, o Senhor
tem autonomia de realmente velar o que manda o Regimento Interno.
Então, eu queria que o Senhor cumprisse com o Regimento Interno
hoje, aqui nesta Sessão, como sempre o senhor vem cumprindo. Então,
Deputada Ana do Gás, que bom que V. Exa. manifestou a emenda do
Deputado Raimundo Louro naquela época até para Santo Antônio dos
Lopes.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS – Eu falo a
verdade.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Viu, até para
Santo Antônio dos Lopes, então, naquele momento, Raimundo Louro,
para você ver, Deputado Max Barros, trabalha em todo o Estado do
Maranhão, mas trabalha para o povo...
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A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS – Como em

Esperantinópolis não pagou toda, como Esperantinópolis não pagou
toda. Como Porão de Pedras não pagou toda...

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Sinceramente,
V. Exa. é muito sem educação, viu Deputada.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS - Não pagou toda,
Cascaria teve que morder ele em palanque que ele queria se apropriar
de obra que não é dele.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, eu estou com a palavra.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Siga, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Eu acho que
a Constituição me assegura, o Regimento Interno desta Casa me
assegura, agora isso aí é uma forma estratégica da Deputada Ana do
Gás não deixar concluir o meu discurso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Vinícius, siga no seu discurso.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Mas eu já
parei cinco vezes já, Presidente, já. Obrigado. Então, novamente vou
repetir porque eu não consigo fazer o meu discurso, a Deputada viu
que o Raimundo Louro botou recurso naquela época para todo o Estado
do Maranhão, porque ele não tem a fama, Deputado Wellington, de
trabalhar para prefeito. Ele não tem a fama de trabalhar para os
prefeitos. Eu vou só aqui alimentar a memória da Deputada Ana do
Gás. Está aqui R$ 523 mil destinados pelo Deputado Raimundo Louro.
E ela mesma confirmou que foi liberado R$ 250 mil, Deputado Max
Barros. Agora eu lhe pergunto, ela afirmou aqui nesta tribuna que esse
recurso foi desviado. E vocês ouviram. Então o que eu quero aqui pedir
é que formule também, que esta Mesa chame o Ministério Público
para se manifestar sobre esse recurso, que o TCE também se manifeste
com o seu parecer técnico desse recurso, porque eu realmente sou
interessado de saber onde foi parar. Ela afirmou. Ela veio aqui dizer
que o recurso do Deputado Raimundo Louro não foi colocado. Mostrou
as fotos aqui de carradas de caçambas. Ela não sabe contar, mas eu
contei muitas carradas de caçambas aqui descarregando as piçarras nos
povoados. Isso aqui, gente, é documento da Deputada Ana do Gás.
Muito obrigado, porque confirma realmente que o recurso foi colocado.
E a gente fica feliz de a Deputada corroborar com o nosso discurso. O
que ficou aqui a tensão e a discussão foi quando eu pedi para a
Deputada trazer a documentação, mas ela, inocentemente, apresenta
essa documentação, eu pedi para ela trazer a documentação do recurso
que ela colocou para o Palmeiral. Porque eu apresento aqui: Estado do
Maranhão, Secretaria de Estado da Casa Civil, Gabinete do Secretário
Chefe. Nº inciso 245; nº da Emenda 243, Deputado Vinícius Louro;
Plano Interno, 18VL243/238; Unidade Orçamentária, Secretaria de
Estado de Infraestrutura, Função 15; Subfunção 451; Programa:
Construção e melhoria de equipamentos urbanos; Ação: modalidade
urbana; Objetivo: construção e reforma e pavimentação asfáltica;
Localizador - 0238; Valor: quinhentos mil; Objeto do município:
asfaltamento do povoado Palmeiral, Esperantinópolis. Isso aqui, gente,
é quem traz a verdade. Isso aqui eu vou apresentar nas minhas redes
sociais, porque está aqui as Emendas que nós colocamos. O recurso já
está disponibilizado na SINFRA. Eu aqui, no meu gabinete, não sou
irresponsável de pegar e assinar papel em forma de Emenda e enganar
o povo. Eu não sou irresponsável de chegar dizendo que lá botou
recurso. Aqui papel você faz, assina e manda. Se a Deputada já botou
mais de cem milhões para o Estado do Maranhão em emendas
fraudulentas, o que eu chego aqui é provando. Deputada, cadê a emenda
que V. exa. botou para Palmeiral, para Paulo Ramos. Cadê, Deputada,
o documento que a senhora botou quinhentos mil. Tirou o recurso,
porque o prefeito não pagou nada. Olha aí, Senhor Presidente, o

desequilíbrio de uma parlamentar em véspera de eleição, gente. Eu
quero aqui que até a TV Assembleia filme aqui a postura da Deputada
Ana do Gás. Esse não é o exemplo que nós precisamos para esta Casa.
Eu quero que todo o Estado do Maranhão observe o desequilíbrio
desta parlamentar. Eu fico assim triste, porque aqui no parlamento,
Deputado, nós temos pessoas que sabem conviver no meio de harmonia,
sabem realmente fazer o meio democrático, discutir as ideias, mas não
chegar dessa forma aqui como a Deputada vem desesperadamente.
Deputada, eu posso até entender o desespero da senhora, porque a
senhora já perdeu Paulo Ramos, perdeu Lago dos Rodrigues, perdeu
noutros municípios, Chapadinha, perdeu tantos municípios pela falta
de compromisso que V. Exa. tem com o Estado do Maranhão, Deputada.
Isso aqui que a senhora está fazendo é lamentável dentro do nosso
parlamento. Eu fico triste de ver uma demanda interromper o discurso
de um deputado na tribuna, onde aqui a minha palavra é soberana no
tempo que eu tenho de exercê-la. Isso não admito, eu não admito. Eu
só quero cumprir com minhas palavras. Vossa Excelência suba lá e fale
o tempo que a senhora quiser e permitir, lógico, e não se preocupe que
eu não vou ser mal-educado como a senhora está sendo nas suas falas.
Não se preocupe, o Deputado Vinícius Louro não. Por que eu pedi o
Grande Expediente? Porque eu ainda sou líder do bloco e tenho o
tempo da liderança, tenho o tempo de um partido e tenho o tempo
também do meu bloco e, se for preciso, eu vou para o Expediente
Final, porque agora que começou aqui o nosso debate, e o debate é
democrático. Eu estou lhe mostrando bem aqui, senhores blogueiros,
televisões, o papel da emenda parlamentar. Essa Indicação que você
faz, cada Deputado tem quatro milhões de reais no estado do Maranhão
para alocar para todos os municípios onde ele quiser no estado do
Maranhão. O Deputado Vinícius Louro botou todas as emendas dele
para os municípios onde ele atua, todas. Aqui eu dou a liberdade para
consultar e ver onde a gente atuou. Outra coisa, Deputado Neto
Evangelista, todos os Prefeitos que me apoiaram na minha eleição,
todos estão comigo e, graças a Deus, muitos agora viram o nosso
trabalho e compuseram novamente, apoiando a nossa ideologia, a nossa
forma de fazer política. Eu não perdi nenhum prefeito porque eu atuo
de forma presente, eu atuo de forma ajudando os municípios porque,
ajudando o município, eu estou ajudando a população. E aqui eu vou
trazer mais. Colocamos isso na gestão passada, Deputado Wellington
do Curso, que a nobre Deputada disse que não colocava recurso porque
o Prefeito não era dela, mas ela esqueceu que tem que botar recurso não
é para Prefeito, é para o povo. Naquele momento, eu tenho a gravação
onde eu estou preparando um documentário, ela afirmando: “Eu não
boto recurso para Esperantinópolis porque o Prefeito não é meu”.
Engraçado, o prefeito lá é dela agora, o Aluisinho, mas eu estou
preocupado é com o povo. Estão aqui R$ 500 mil que eu provei para
vocês que eu botei agora do asfaltamento do povoado Palmeiral. Mas
isso é bom, Presidente. É bom, sabe por quê? Quando você vê um
deputado atuando na sua base e outro quer chegar lá de paraquedas, vai
forçar também que ela bote recursos para lá, porque ela nunca fez. Um
exemplo mesmo é Paulo Ramos. O Prefeito apoiava a nobre Deputada
no município de Paulo Ramos, ela prometeu lá R$ 500 mil ou R$ 600
mil para a Saúde, mas até hoje não caiu, ela mandou bloquear porque o
Prefeito não a apoia mais. Ela não colocou, ela cancelou a emenda da
saúde de Paulo Ramos, por quê? Porque o Prefeito, eu provo, Deputada,
eu provo porque não foi liberado pela Seplan. Quem pagou, pagou até
o dia 07, quem não pagou, não paga mais, e isso aí eu vou levar para a
população de Paulo Ramos também. Então, imagina, Prefeito Gil
Cutrim, V. Ex.ª está aqui apoiando, dá 3 mil e poucos votas para uma
Deputada estadual e, na hora da reeleição, o Prefeito já cumpriu, precisa
da ajuda do Deputado porque ele foi eleito para ajudar o seu município,
e a Deputada, porque perdeu o Prefeito, esqueceu o povo e cancelou o
recurso dela. Esqueceu o povo, mas eu não. Coloquei R$ 400 mil lá no
ano passado na área da Saúde. Colocamos mais recursos agora,
conseguimos uma emenda federal no valor de R$ 1,4 milhão, já está
empenhada. E V.Ex.ª que cancelou R$ 01 milhão e 400 mil para a
construção do Balneário do Galo Duro, acontecem as festividades no
Galo Duro, no município de Paulo Ramos. Mas, Deputada, eu sei que
o seu intuito aqui é de baderna, eu não vou entrar no clima dessa
discussão com V. Ex.ª, vou fazer o meu discurso, no direito que eu
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tenho. Estou mostrando aqui aqueles R$ 500 mil que V. Ex. ª está
mostrando para a população. Essa documentação aqui, Deputado Levi,
é da Deputada Ana do Gás. Eu acho que, se eu fosse pedir para a minha
Assessoria, eu não ia conseguir mostrar e comprovar que o Deputado
Raimundo Louro botou R$ 500 mil e foram pagos R$ 250 mil para o
município. Ela afirma também que o Prefeito da outra administração
desviou o recurso porque, quando ela mostra a foto das carradas que
ela disse que só tinham 10 carradas lá, então nós temos que chamar a
atenção, primeiro, do TCE. O que foi, qual foi o parecer técnico que o
TCE deu mediante esse recurso, Deputado Rafael Leitoa? V. Exa.
concorda? Porque se a Deputada está afirmando, com fotos, está
afirmando no discurso dela, que aqui está gravado, que o recurso foi
desviado e se existe algum parecer do TCE provando que não foi
desviado, eu acho que vamos ter que já movimentar o Conselho de
Ética desta Casa. Até porque ela na sua liberdade de fala dentro da
tribuna, mas ela também tem que provar quando tem outro Deputado
pedindo que ela esclareça o seu depoimento, onde ela vai esclarecer.
Calma, Deputada, eu só estou falando de Esperantinópolis. Estou
levando para Paulo Ramos e Lago dos Rodrigues. Calma que eu ainda
não cheguei em Santo Antônio dos Lopes, porque lá foi a maior
roubalheira do Brasil. Eu ainda não cheguei lá. E vou lhe perguntar
quanto foi que entrou do recurso do Gás, que onde V. Exa. não tinha
gás no seu sobrenome e botou que o gás é do povo. Lá ela botou no
nome dela, gente, para ser candidata. Aí eu quero que a Senhora prove
quanto foi que entrou de recurso do gás no município de Santo Antônio
dos Lopes, que V. Exas. aqui sabem, Santo Antônio dos Lopes hoje era
para ser uma cidade tipo novela, com parada de ônibus, pintadinha,
iluminação pública exemplar, todas as estradas, pelo recurso que entrou
lá, Deputado Marco Aurélio, era para ter interligado todos os povoados
com asfalto. Agora, a gente não entende o que foi que aconteceu. Talvez
gastaram dinheiro do gás para a Senhora ter 78.000 votos, Deputada.
Vamos ver se V. Exa. vai ter 78 mil votos agora! Pronto. É porque a
Senhora não tem, a Senhora não vai precisar não, a senhora não tem.
Pelos Prefeitos que a senhora está perdendo. Então, só que nós
colocamos R$ 400 mil, no ano de 2016, para o município de
Esperantinópolis, onde está aqui a minha emenda, o recurso já foi pago
lá nas contas da Prefeitura e o Prefeito já gastou, na época, na gestão
passada. Colocamos também essa emenda de R$ 500 mil, que foi este
ano, já para o asfalto do Palmeiral onde, Deputada, novamente vou
falar para V. Exa., eu não trabalho para prefeito, eu trabalho para o
povo. Essa aqui é uma emenda agora que eu coloquei, Deputada, essa
emenda que foi a que eu coloquei agora, este ano, onde o Prefeito é de
V. Exa. Quando a Senhora disse que não botava recurso na gestão
passada para o Prefeito que não era seu, mas eu botei para o seu
Prefeito, agora se ele achava que o recurso ia cair na Prefeitura, ele se
enganou, porque o recurso já está na SINFRA em execução direta.
Onde eu quero aqui agradecer também ao grande empenho do ex-
secretário de Articulação Política, Márcio Jerry, que tem contribuído
muito, onde foi traído pelo seu Prefeito. Foi! Porque quando o Mais
Asfalto estava caindo lá, quando o Governador estava trabalhando
dentro de Esperantinópolis, a Senhora estava acompanhando ele lá,
Márcio Jerry, estou mentindo? Ah, não lembra mais, Deputada? Ah,
pensei que a Senhora não acompanhava o Márcio Jerry com o
Governador com o Mais Asfalto, com entrega de patrol, com entrega
de tudo dentro do município de Esperantinópolis, mas engraçado que
a Deputada agora está levando o nome de outro Deputado lá para
dentro de Esperantinópolis. Então, Deputada, eu só quero lhe fazer o
seguinte: Quero fazer alguns pedidos, mostrar para a população de
Esperantinópolis, quando a gente vem aqui a gente vem com a verdade,
mostrando os documentos. Eu estou aqui com todas as vias da SEPLAN
e do financeiro, já pagando as nossas emendas para os municípios
onde está atuando, principalmente o asfalto do Palmeiral. Isso aqui é
uma forma que venho para mostrar para a população que aqui não é a
emenda do papel só assinado, como sai do gabinete da Deputada Ana
do Gás, que eu acho que ela já mandou mais de R$ 100 milhões de
emendas para os Prefeitos aí. Ela só assina o papel e manda, mentindo.
Porque em Paulo Ramos não caiu, Lago dos Rodrigues não caiu e
quantos outros municípios que ela disse que botou recurso e nunca
pagaram? Ou seja, talvez seja aquela emenda que ela só protocole com

o prefeito e esquece de protocolar na Casa Civil e ir lá na SEPLAN
cobrar a autorização e a liberação desse recurso. Mas o meu está aqui,
Deputada, mostrando da SEPLAN, o que foi liberado lá no financeiro.
E eu fico assim feliz, porque a Deputada é tão inexperiente nos seus
discursos que ela vem corroborar. Agora, Deputada, eu venho aqui
para esta tribuna lhe tratar de forma educada. Aqui valorizando o meu
direito de fala na tribuna da Assembleia Legislativa. De forma alguma,
eu peguei e fui lá discutir e gritar com a senhora. Eu acho que o povo do
Maranhão não quer ver esse tipo de coisa, essa atitude que V. Ex.ª está
fazendo na Assembleia Legislativa. Aqui nós somos representantes do
povo. Nós não temos que estar aqui... Imagine que se dentro da
Assembleia Legislativa a senhora usa desse expediente, imagina lá fora.
É preocupante, Deputada. Se aqui em que nós estamos sendo filmados
por toda a TV Assembleia, por redes de comunicações, blogueiros,
televisões a Deputada Ana do Gás usa desse expediente, agora imagine
quando não tem as fotografias, as filmagens como é que ela passa o seu
dia a dia tratando as pessoas. E isso a população tem que levar em
consideração, porque agora estamos no período eleitoral. A população
tem que saber quem é que anda nas suas cidades, quem é que trabalha
nas suas cidades, quem ajuda nos movimentos e nos eventos da sua
cidade. Não agora o povo chegando de paraquedas na região. E isso as
pessoas tem que observar. A Deputada Ana do gás foi votada em
Pedreiras, Lima Campos, foi votada em Bernardo do Mearim, foi votada
em Lago dos Rodrigues, foi votada em Esperantinópolis, na passada,
em Porção de Pedras e em tudo. E hoje só vejo em Esperantinópolis,
onde o prefeito hoje é considerado um quarto pior prefeito da região
do Mearim dentre os 18. E ela apoia ele. Isso é pesquisa, Deputada. E
eu confirmo e provo. Aluisinho deve ser melhor do que o Jailson, de
Lima Campos. O prefeito de Esperantinópolis é melhor do que o
Jailson de Lima Campos. O Aluisinho deve ser melhor do que o Fred
Maia, de Trizidela do Vale. O Aluisinho deve ser melhor, Deputado
Glalbert Cutrim, do que a Prefeita de Bernardo do Mearim. Ele deve
ser melhor, não ele deve ser melhor do que o Junior Cascaria, do que o
Seliton Miranda. Eu estou contando. Já foram quantos prefeitos? Então
veja lá onde que vai ficar a colocação dele. Aqui eu estou mostrando. E
a população sabe quais são os prefeitos que atuam na região do Médio
Mearim. Eu estou contando um por um, porque lá são 18, para a
senhora ter a certeza da colocação em que está o seu prefeito. Mas
talvez a culpa não seja dele, Deputada. Talvez a culpa seja da senhora,
de V. Ex.ª, que é uma Deputada inoperante, que não trabalha para a
população. A senhora bem aqui no início do seu mandato não ia nem no
seu gabinete, porque os cobradores estavam aqui no pé. Todo mundo
aqui é testemunha. Todo mundo aqui é testemunha. Talvez a senhora
seja uma deputada que só seja votada uma vez na localidade, porque
no outro ano o povo não quer mais. Isso aconteceu na região do Médio
Mearim. Seus apoiadores lá de Pedreiras não apoiam mais a Senhora.
O seu apoiador de Lima Campos não apoia mais a senhora. O seu
apoiador de Porção de Pedras não apoia mais a senhora. O seu ex-
prefeito que a senhora abandonou, não botou nada lá, não ajudou a
população, o Edjacir, de Lago dos Rodrigues, disse: Lago do Rodrigues
não apoia mais a senhora. O seu ex-prefeito de Paulo Ramos, que a
senhora abandonou, não ajudou a população que lhe deu três mil poucos
votos, também a senhora abandonou, ele não está mais com a senhora.
E isso é a repercussão. Agora a senhora está atuando onde? Na Baixada
Maranhense. Porque ninguém conhece V. Ex.ª lá. E isso supera. Agora
cuidado, gente, a Deputada Ana do Gás está chegando na região.
Deputado Josimar, talvez V. Ex.ª se preocupe, Hemetério, esse pessoal
da Baixada, porque a Deputada Ana do Gás está chegando. Porque lá
na região do Médio Mearim o povo não quer mais ela, não. E o único
prefeito que apoia ela lá... É porque talvez eu seja presente, Deputada.
Talvez eu tenha atuação ímpar naquela região. Não é porque eu seja
bonito. Eu não quero que o povo vote em mim por ser bonito, porque
V. Exa. está dizendo que eu sou bonito. Quando eu quero que o povo
vote em mim pelo meu trabalho, pelo meu compromisso, pela minha
dedicação, pela forma que eu faço política, eu, junto com Raimundo
Louro, na região do Médio Mearim. Eu não quero que o povo venha
aqui fazer de forma como a senhora está colocando, eu agradeço pelo
elogio, me chamando de bonito, mas pela forma que a gente trabalha.
Então, Senhor Presidente, eu venho aqui de forma triste, mas com o
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sentimento do dever cumprido, porque realmente eu pude agora explicar
as situações que acontecem no município de Esperantinópolis. Eu aqui
quero pedir desculpas à população, aos telespectadores, ouvintes do
Maranhão e do Brasil por essa forma, por esse expediente que ocorreu
agora há pouco aqui com a Deputada e um Deputado que está na
tribuna, no direito legal de sua fala. A Deputada usa desse expediente
e ainda é debochada, batendo palmas, mas o povo do Maranhão analisa
isso que não representa a Assembleia Legislativa. Esse expediente da
Deputada Ana do Gás não representa os Deputados que estão aqui.
Isso aqui é único e individual da Deputada Ana do Gás. Eu quero aqui
me colocar à disposição de todo o estado do Maranhão, me colocar à
disposição de todas as pessoas do Médio Mearim. Não se preocupem,
o Deputado Vinícius Louro vai continuar trabalhando. Aqui quem disser
que colocou a emenda agora também está mentindo, porque já passou
o prazo, que foi até o dia 07, de colocar as emendas, os recursos. Quem
colocou, colocou, quem não colocou, não coloca mais, porque é vedado
pelo período eleitoral. Pela Lei da Informação, todas as pessoas podem
pedir e ver onde os recursos dos Deputados estão sendo alocados.
Veja, primeiro peço prioridade para vocês analisarem os recursos do
Deputado Vinicius Louro e verem quais foram as cidades onde foram
aplicados os recursos do Deputado Vinicius Louro, e que também faça
a mesma coisa com os recursos da Deputada Ana do Gás. Isso aí é um
direito do povo, é um dever cívico que a população tem que estar
ciente. Antigamente, um Deputado fazia uma questão lá em Brasília,
passava um mês para o povo ter a informação, mas hoje em dia não,
qualquer ato de qualquer pessoa, dentro do parlamento, a pessoa já
tem a informação em tempo real. Isso é importante, pois favorece a
população. Esse é um instrumento, é uma arma que a população tem
que usar principalmente nesse período eleitoral. É muito importante
todas as pessoas consultarem e verem quando foi que seu parlamentar,
onde foi votado e quando ele começou a comparecer, porque a Deputada
Ana do Gás só está aparecendo agora, de seis meses para cá que ela
está rodando a região. E é preocupante, né? Mas eu acho que o povo
está consciente, o povo está sabendo o que está fazendo, eu acho que
paciência e reconhecimento político vêm por meio de todo um trabalho.
Aqui a Deputada reafirmou que o recurso do Palmeiral, numa emenda
parlamentar de 2014, foi desviado pelo ex-gestor, pois eu quero aqui
que a Mesa peça todas as informações ao Ministério Público, isso por
uma afirmação e uma acusação grave da Deputada Ana do Gás. Eu
reitero, pedindo todas as informações desse recurso que ela disse e
afirmou que foi desviado do Palmeiral, como também peço o parecer
técnico do TCE para que possa se manifestar aqui e que a Mesa
Diretora requisite também esse recurso que foi desviado lá no município
de Esperantinópolis. Eu aqui não poderia deixar de pedir respeito para
a Deputada Ana do Gás. De forma nenhuma, Deputada. Eu disse que
a senhora não vestia saia, eu visto calça sim, sabe, e o povo do Maranhão
sabe do nosso respeito que nós temos com a população. Eu, em hipótese
alguma, ia faltar com respeito com a senhora, primeiro pela senhora ser
um ser humano, segundo pela senhora ser uma mulher, uma mãe de
família, uma pessoa que pode estar dedicada a sua família, porque ao
povo do Maranhão V. Ex.ª não está, não. Então, eu peço respeito para
V. Ex.ª aqui, está entendendo? Quando a senhora diz que eu lhe cutuquei
com vara curta, muito pelo contrário não tem um tamanho de vara que
eu possa lhe cutucar porque eu ando é distante de Vossa Excelência, eu
não faço parte do seu ciclo de amizade, eu nunca cheguei e andei lá em
Santo Antônio dos Lopes agora para falar da senhora, onde nós temos
ações. Aqui a ponte de Santa Edwirges, Deputada, que seu marido
prometeu na divisa de Pedreiras e Santo Antônio dos Lopes, nós
botamos agora duzentos e poucos mil, está lá concluída a ponte, foi o
Deputado Vinícius Louro trabalhando lá na cidade onde o seu marido
foi Prefeito. Lá como a Senhora mesmo chegou, não, isso aí foi o ano
retrasado, foi, Vossa Excelência mesmo falou que o Deputado Raimundo
Louro na época botou vários recursos lá para o seu marido fazer as
obras, quem era o Prefeito? Era o seu marido, quem é que ele apoiava?
A Deputada Ana do Gás, mas o Raimundo Louro estava trabalhando
por Santo Antônio dos Lopes, sabe por quê? Porque ele trabalhava
para o povo, minha gente, ele trabalhava em benefício do povo. Você
está vendo aí, Froz, como é a disparidade, a Deputada Ana do Gás,
Deputado Neto Evangelista, trabalha para Prefeito, se o Prefeito não

apoia ela por irresponsabilidade dela, ela larga o povo, está comprovado,
bem aqui, tem uma Indicação dela que ela diz que prove e eu vou
provar de quinhentos mil reais para Paulo Ramos, eu fui na SINFRA e
não existe recurso. Só para concluir, Senhor Presidente, ela cancelou o
recurso de quinhentos mil reais de Paulo Ramos, ou seja, ela esqueceu
o prefeito ou esqueceu o povo? Só por que o prefeito não apoia mais
ela, mas o povo é que paga o pato, mas deram mais de três mil e
quinhentos votos para ela lá. Então, Senhor Presidente, só para
concluir, eu vou encerrar meu pronunciamento, mas eu vou aguardar
ainda com o Tempo da Liderança e o Tempo do Bloco e eu queria aqui
também depois do meu pronunciamento, dependendo de tal forma que
a deputada vá conduzir esse debate que aí eu quero entrar agora no
município de Santo Antônio dos Lopes, porque lá realmente vocês vão
analisar e tirar suas conclusões por que a Deputada Ana do Gás teve
setenta e oito mil votos no Estado do Maranhão, onde não era conhecida
por ninguém e era simplesmente e uma primeira-dama naquele
município, eu acho que as coisas não acontecem por acaso. Acho que
as coisas não acontecem por acaso, acontece por trabalho. E, daqui a
pouco, nós vamos pedir até a declaração dos bens dos deputados para
provar logo de onde foi o enriquecimento ilícito, de como foi, desde a
época que foi e o que interessa para nós aqui é de 2009 em diante. Meu
muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Eu vou já liberar os microfones do Plenário, Deputada Ana.
Peço que libere o microfone do Plenário.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS – Senhor
Presidente, eu fui citada várias vezes e gostaria de usar o Tempo da
Liderança, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Ana, V. Ex.ª tem cinco minutos, sem apartes, para
utilizar a tribuna. Enquanto a Deputada Ana se desloca para a tribuna,
eu gostaria de lembrar, e já antecipadamente pedir aos Senhores, que
logo após a fala da Deputada Ana, nós encerremos a Sessão, porque
teremos em seguida uma Sessão Solene em homenagem ao empresário
Antônio Apolônio Alencar, proposta pelo Deputado Rigo Teles, e o
homenageado já está aqui, assim como diversos convidados. Deputada
Ana com a palavra.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS (sem revisão da
oradora) – Deputado Vinícius, eu gostaria que V. Exa. se fizesse presente.
Bom dia, dando continuidade à minha defesa, aqui nesta tribuna e não
me calando como parlamentar e mulher em respeito ao povo do
Maranhão que com dignidade e muito trabalho conquistei este título,
este mandato, não foi por meio de papai e nem de mamãe, foi pelo meu
esforço e de muito trabalho, como V. Ex.ª mesmo falou, como V. Ex.ª
mesmo colocou aqui. E é de duvidar V. Ex.ª estar estranhando de eu ter
tirado essa votação. O Presidente do seu Partido que se encontra aqui,
Deputado Josimar, que muito admiro tirou 100.000 votos. Eu acho
que o Senhor é incomodado com os Deputados que se destacam, com
os Deputados que conseguem efetuar esse tipo de trabalho. O Deputado
Glalbert tirou mais voto que eu, tirou 82.000 votos. E eu pergunto a V.
Ex.ª por que esse preconceito. Eu não tenho culpa se V. Ex.ª não
conseguiu almejar quase os seus votos para estar aqui, mas graças a
Deus V. Ex.ª conseguiu estar aqui nesta Casa. Esse debate seria
desnecessário se V. Ex.ª não usasse mentiras, se V. Ex.ª não me atingisse
como V. Ex.ª citou aqui no vídeo que está aqui gravado por esta Casa.
V. Ex.ª me acusou de estelionatária. Então V. Ex.ª tem que provar,
Deputado, que não mente. V. Ex.ª tem que provar. Eu vim aqui em
defesa do município que me apoia, do grupo em que eu não cai de
paraquedas há seis meses. Eu estou lá desde 2013 em defesa aquela
população. E quando lhe chamei de mentiroso, e repito: mentiroso,
sim. Porque V. Ex.ª enganou o vereador que lhe apoiou nesse povoado,
o Vereador Braquiara. Ou V. Ex.ª já esqueceu que ele lhe apoiou? Por
que ele não lhe apoia mais? Por que, Deputado? Porque V. Ex.ª enganou
aquela comunidade junto com seu pai. Está aqui o recurso. Hoje é
muito fácil V.Exa. reafirmar. Está na tomada de conta especial. O Estado
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já está tomando as providências para investigar o que foi feito com os
50% desse recurso, naquele município, da Emenda do seu pai, o ex-
deputado Raimundo Louro. O Estado já está tomando essas
providências. Não se preocupe que logo, logo nós vamos ter a resposta.
Agora é muito fácil hoje... E aí eu lhe pergunto: por que o ex-prefeito
de Esperantinópolis não está lhe apoiando? É muito fácil hoje V. Ex.ª
culpar ele, jogar a responsabilidade em cima dele, tirar o corpo de fora,
que é essa sua personalidade. Você não é dono do Médio Mearim.
Todos nós candidatos e deputados eleitos temos direitos de pedir
votos onde quiser no estado do Maranhão. Você não pode se achar
proprietário daquela região pelo fato de morar ali. Está aqui a minha
Emenda de seiscentos mil. Agora eu quero dizer para o senhor que esse
meu papel aqui é diferente do seu para o Governo do Estado do
Maranhão? Me responda, lhe apartei, é diferente do seu? Por quê?
Meu bem, eu lhe entrego amanhã o da SEPLAN. E não venha querer
desqualificar os meus recursos que para lá direcionei, porque eu lhe
trago é os extratos de que caiu dinheiro na conta. Quem usa papel para
enganar o povo de Esperantinópolis é V. Ex.ª, que usa papel para
enganar o povo de Esperantinópolis. E eu vou lhe desmentir quantas
vezes for necessária, porque eu tenho força e gás para isso, e lhe
explicando, porque meu nome é Ana do Gás. Lá naquele município
onde fui primeira dama, fiz um grande trabalho, por isso que me
destaquei na região e no estado. Não foi comprando ninguém, não,
porque eu fui votada em 204 municípios do Estado do Maranhão e não
tem dinheiro que chegue para comprar voto, Deputado. Eu não faço
esse tipo de política. Eu trabalho. V. Exa. me segue no Instagram. V.
Ex.ª vê. Quando V. Ex.ª citou aqui na sua fala, na quinta-feira, e eu não
estava presente, que V. Ex.ª disse: “Já é meio da semana e a Deputada
não se faz presente”. Eu estive aqui na segunda, na terça e na quarta e
eu venho aqui no plenário, registro minha presença, vou atender meus
aliados e amigos políticos no meu gabinete e retorno sempre que
necessário. Na quinta-feira, não estava aqui, porque eu estava
acompanhando o Governador Flávio Dino, diferente de V. Ex.ª de dizer
que a obra da MA de Joselândia e Mirando do Norte é minha, é do
Governo do Estado. Diferente do seu pai, que não pode ir nada para a
região do Médio Mearim, que quem botou e quem só teve o direito de
botar foi o Deputado Vinícius Louro e o Ex-deputado Raimundo Louro.
O seu pai foi mordido no palanque em Poção de Pedras por causa de
mentiras. V. Ex.ª lembra que teve que apartar a briga lá do Prefeito
Cascaria, do asfalto do povoado Lucindo, que ele deu um papel
mentiroso do Prefeito, da emenda e não pagou. Depois o Prefeito teve
que fazer com recursos próprios, mas depois teve a cara de pau de
inaugurar e, por isso, o Prefeito brigou lá com ele, mordeu o braço dele
e a gente teve que apartar. Eu estava lá e lembro. Mas essas coisas V.
Ex.ª esquece de passar para o estado do Maranhão, essas coisas V. Ex.ª
vem todo engomadinho, todo bonitinho e engomadinho mentir para o
povo do estado do Maranhão. Tenha santa paciência, Deputado. Por
isso que eu chamei de cara de pau na convenção do Prefeito Aluisinho,
porque vocês têm muita em persistir em mentir, de enganar. E outra
coisa, quem me apoiou lá em Lago dos Rodrigues foi o Ex-prefeito
Valdemar, não foi o Edjacir, que apoiou o Deputado Rogério Cafeteria.
Eu não entrei enganada naquele município, não. Quando desisti de
estar lá, não foi por eles terem me abandonado, não, continuam sendo
meus amigos. E a mesma coisa de Paulo Ramos. Eu ainda vou ser
votada no município de Paulo Ramos, Deputado Vinícius. E o Deusimar
pode comprovar os recursos que para lá direcionei, porque ele sabe
que o município dele, no ano passado, estava inadimplente e a Sinfra
teve que aplicar o asfalto que foi pela empresa do Eduardo, da
Construserv, e o Deusimar não tem coragem de desmentir isso, porque
ele lhe apoia mas ele não é da sua laia, mentiroso. Ele é um prefeito de
respeito, continua sendo meu amigo e ainda vou ser votada lá. Vou lhe
surpreender de ver a sua preocupação com Paulo Ramos. Continua
sendo o meu amigo, já me fez o convite, vou estar lá, vou ter um grupo
me apoiando lá, não vou deixar de botar emendas para lá. Infelizmente
a emenda dele da Saúde não pagou, porque eles estavam inadimplentes,
Deputado. Ele sabe e ele vem reafirmar aqui as minhas palavras, porque
sempre agi com Deusimar com dignidade e respeito. E é isso que nós
mantemos hoje, porque eu não construo simplesmente eleitores, não,

eu tenho amigos, não me incluindo no seu ciclo também, não, de maneira
nenhuma, porque, graças a Deus, eu nunca precisei de V. Ex.ª para nada
e hei de não precisar. Graças a Deus. Quando a gente vem para esta
Casa, a gente tem muita experiência, principalmente nós mulheres, por
isso que somos a minoria aqui, por que tipos de deputado como V. Exa.
tentam calar, tentam nos amordaçar, mas eu não tenho medo não, e eu
respondo por mim, você não está vendo aqui o meu marido não, que se
você quiser que ele responda por ele, procure ele. E nem o meu pai não.
Eu não preciso de papai para estar andando comigo a tira colo, para
resolver as coisas como parlamentar. Eu respondo por mim e pelo
povo do Maranhão que me elegeu a 3ª Deputada mais votada do
Estado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, eu não quero me meter de longe, na discussão, eu acho até
que são dois Deputados muito bons, mas a gente tem que encerrar a
Sessão e a Deputada Ana não vai abrir mão da sua fala.

A SENHOR DEPUTADA ANA DO GÁS – Eu vou já encerrar,
Deputado Rafael, eu fui muito ofendida na quinta-feira, eu fui muito
ofendida na quinta-feira e eu não posso ficar calada. Eu tentei me
controlar o máximo ali, mas não consegui e eu vou falar. Eu vou falar.
Isso seria desnecessário se o Deputado não viesse para cá mentir, se
ele viesse para cá falar a verdade, e quando V. Exa. toca no nome aqui
do Deputado, do pré-candidato a Deputado Márcio Jerry, que é meu
Deputado, lá no meu Município, Santo Antônio dos Lopes, que o
Aluisinho deixou de votar nele para votar no pré-candidato a Deputado
Pedro Lucas, que é da Base, que é do Governo, isso aí é um problema
deles, eu não sou candidata a Deputada Federal, eu sou a reeleição a
estadual, então quem tem que responder por eles, são eles mesmos. V.
Exa. pergunta para o Prefeito, para o pré-candidato a Deputado, Pedro
Lucas, e para o Márcio Jerry, V. Exa. pode perguntar. Deputado, outra
coisa, eu percebo a inveja de V. Exa. sobre a minha pessoa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Ana, conclua, por gentileza.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS - É triste, é
lamentável. Cuide da sua vida, vá pedir seus votos. Agora, mais uma
vez, vou lhe explicar bem aqui por que o gás. Lá em Santo Antônio dos
Lopes, eu tenho uma terra onde foi perfurado o poço, por isso que
veio o nome de Ana do Gás, e todos que encontraram gás natural nas
suas áreas são considerados assim. Mas você não sabe disso. E vou
esclarecer, porque com as suas insinuações aqui pode parecer outra
coisa. Quando eu lhe disse que vem me cutucar com vara curta, porque
V. Exa. não mede não mede as palavras não. V. Exa. está fazendo esse
teatrozinho aqui, mas está aqui o vídeo da quinta-feira em que V. Exa.
me chamou até de estelionatária. V. Exa. não usou esses termos hoje,
está aqui a galeria, daqui a pouco, teremos uma Sessão Solene, está
aqui a ex-Deputada Cleide Coutinho. Hoje, V. Exa. fingiu muito bem,
parabéns! Mas está aqui, vamos pegar a gravação da semana passada
como V. Exa. se comportou, como V. Exa. se referiu a mim. E não se
preocupe comigo não, que estou fazendo um grande trabalho no
Maranhão e destinando emendas para os meus prefeitos e foram todas
pagas e agradeço ao Governador Flávio Dino por isso, todas pagas.
Eles podem vir aqui testemunhar para V. Exa., inclusive o Prefeito de
Paulo Ramos que continua sendo meu amigo, Deputado. Então, não
adianta V. Exa. querer denegrir minha imagem aqui, porque estou
preparada para qualquer coisa na minha vida. Eu não nasci em berço de
ouro, não. Eu luto, eu batalho, eu trabalho. Eu sou mãe de família e não
tenho medo de homem, não, de deputado mentiroso, não, nem de ex-
deputado. E quantas vezes se fizer necessário para eu fazer minha
defesa aqui, eu vou fazer. E fica aqui, coloque bem isso na sua cabeça,
um candidato não consegue comprar o estado todo, e eu fui votada em
104 municípios. Houve lugares em que eu nem consegui chegar, graças
ao povo do Maranhão que me acompanha e sabe. Mas eu não preciso
mostrar a minha política para V. Ex.ª, não. Agora quando você vier falar
do asfalto do Palmeiral, não minta mais para aquela população, para
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aquela comunidade que está cansada de ouvir as suas mentiras. Eu vou
trazer aqui em breve o Vereador Braquiara para fazer o desabafo dele,
que V. Ex.ª enganou. Será se foi só eu que deixei de ter apoiadores,
Deputado Vinícius? Cuidado. Será? Será se foi só eu? Eu acho que não.
Agora V. Ex.ª tem que realmente se preocupar, porque se eu que tirei
80 e perdi a metade, ainda me reelejo. E V. Ex.ª se perder a metade?
Passa é longe desta Casa. Mas se precisar da minha ajuda, eu lhe ajudo,
Deputado Vinícius, eu lhe ajudo, não se preocupe, não. Eu lhe mostro
como é feita uma política limpa, com respeito ao povo, sem mentira,
com seriedade.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Ana, eu peço gentilmente que V. Ex.ª conclua.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS - Vou já concluir,
Presidente. Agora eu já estou finalizando. E está aqui, Deputado, vou
já lhe dar. Se V. Ex.ª quiser me acompanhar até a SEPLAN, acho que V.
Ex.ª vai sair de lá constrangido. Porque eu acho que foi pago mais
recursos meus do que de V. Ex.ª. Eu vou até colocar o governo em uma
situação difícil, mas se V. Ex.ª insiste tanto que vou levá-lo lá. Como V.
Ex. ª mesmo disse, não dá mais tempo de direcionar emendas, mas dá
tempo de mentir muito e vai dar tempo de ele desmentir sempre,
porque esse será o meu foco no Médio Mearim. E não se preocupe não
porque eu terei voto em Peritoró, em Lima Campos, em Pedreiras, em
Bernardo, em Poção, se preocupe não! Isso aí V. Ex.ª vai ver. Faltam
oitenta e poucos dias para a eleição e quero ter o prazer de lhe ver aqui
novamente. Estarei aqui, se Deus quiser, com a ajuda do povo do
Maranhão, com muita dignidade e trabalho, como mulher representando
as mulheres do meu Estado. E da próxima vez que V. Ex.ª usar a tribuna
finja menos. Finja menos e pare de mentir. Porque você é um deputado
mentiroso, sim. Mentiroso sim! Filho de peixe, peixinho é. Não é nem
filho de peixe, é filho de Louro, Lourinho é, papagaio. E eu trabalharei
incansavelmente para lhe desmentir quantas vezes for necessário. Usarei
esta tribuna aqui. Isto aqui não é desespero não, isto aqui é verdade.
Porque essa qualidade as mulheres têm de serem verdadeiras, de expor
aquilo que estamos sentindo, por isso que tem pouca mulher aqui
nesta Casa, por isso. Nós que somos mulheres nós sabemos, nós
somos mais leais, nós temos mais comprometimentos, nós trabalhamos
com respeito.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Ana, eu preciso encerrar a Sessão. Com todo respeito
a V. Ex.ª.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS – Então, da
próxima vez que V. Exa. vier se dirigir a mim. E outra coisa, o meu
marido, o ex-prefeito de Santo Antônio dos Lopes, fez um grande
trabalho lá no município e já está com duas prestações de contas
aprovadas pelo TCE, Tribunal do Estado, já está com duas contas
aprovadas pelo Tribuna de Contas do Estado, nenhuma ficha suja. Já
seu pai não pode ser candidato porque é ficha suja, se limpou agora e
aí pode ter que botar o filhinho de papai para vir aqui “charlar” neste
plenário. Teve que botar o filhinho de papai que nunca trabalhou.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Ana, conclua, por gentileza.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS – Então, V. Ex.ª
me respeite, me respeite como mulher, como mãe de família e como
parlamentar e respeite o povo do Maranhão que está assistindo a essa
novela mexicana que V. Ex.ª está produzindo. Procure respeitar o povo
do Maranhão. Mas já era de se esperar, porque cria de Raimundo
Louro não pode dar outra coisa. Já era de se esperar! E é isso que eu
quero impor aqui. Toda vez que V. Ex.ª me ofender, me atingir, me
denegrir, vai ouvir, porque eu não vou me calar. Quero dizer a todos do
estado do Maranhão, a todos os meus apoiadores e ao Prefeito de
Esperantinópolis que estão me ouvindo, neste momento, que estou
aqui para defender vocês com unhas e dentes e honrar os votos que eu
tive naquele município e no estado todo, viu, Deputado Vinicius. Muito

obrigado a todos. Lamento vocês estarem vendo isto aqui, nesta Casa.
Pouco venho a esta tribuna, porque me ocupo em fazer uma política
limpa e de respeito ao povo do Maranhão, e não de mentiras e de
enganação. Eu lamento, mas isso tudo foi protagonizado por este
Deputado mentiroso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Ana, conclua, por gentileza.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS – Muito obrigada
a todos, aos jornalistas, ao povo que está aqui, aos Deputados, Ex-
deputada Cleide, Deputada Andréa que esteve aqui, Deputada
Francisca que representa as mulheres neste estado de ver essa patética...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Declaro encerrada a presente Sessão.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael

Leitoa.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás,
Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo,
Eduardo Braide, Fábio Macedo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim,
Graça Paz, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Max Barros, Nina
Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa,
Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Valéria Macedo, Vinícius
Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os Senhores
(as) Deputados (as): Andréa Murad, Edivaldo Holanda, Fábio Braga,
Hemetério Weba, Léo Cunha, Neto Evangelista e Stênio Rezende. 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): Rigo Teles, Josimar Maranhãozinho, Roberto Costa,
Antonio Pereira, Rogério Cafeteira, Zé Inácio Lula e Wellington do
Curso.  Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente,
o Presidente informou que a inscrição do Deputado Júnior Verde foi
transferida para a próxima Sessão e declarou aberta a Ordem do Dia.
Nesse momento, o Deputado Max Barros solicitou verificação de
quórum, oportunidade em que os líderes do Bloco Parlamentar de
Oposição, Bloco Parlamentar Independente e Bloco Parlamentar PV-
PSD declararam obstrução. Constatado que não havia quórum
regimental para deliberação, o Presidente transferiu a matéria constante
na Ordem do Dia para a próxima Sessão Ordinária. Em seguida, a Mesa
deferiu os Requerimentos nºs:  350/2018, de autoria do Deputado
Rafael Leitoa, para que seja emitida Mensagem de Pesar à família da
Senhora Beth Glabe, servidora pública da Câmara Municipal de Timon;
352 e 353/2018, ambos de autoria do Deputado Ricardo Rios, para que
seja justificada sua ausência nas Sessões ocorridas nos dias 13 e 14/06/
2018 e no período de 18 a 21/06/2018, conforme atestado médico em
anexo. Na forma do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do
Dia da próxima Sessão Ordinária os Projetos de Lei nº 080, 193, 200 e
222/2017 de autoria do Deputado Wellington do Curso e os
Requerimentos nºs: 357/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde;
358/2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso e 359/2018, de
autoria do Deputado Roberto Costa. Não houve orador inscrito para o
primeiro horário do Grande Expediente. No tempo dos Partidos e
Blocos, o Deputado Júnior Verde falou pela liderança do Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão e o Deputado Vínicius Louro
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falou pela Liderança do Bloco Parlamentar Democrático. As demais
agremiações declinaram do tempo a elas reservado. Não houve orador
inscrito para o 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,
11 de julho de 2018.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Fábio Macedo.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Professor

Marco Aurélio.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Bira do

Pindaré.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as):  Bira do Pindaré, Doutor Levi Pontes, Eduardo Braide,
Fábio Macedo, Professor Marco Aurélio, Raimundo Cutrim, Stênio
Rezende e Wellington do Curso. Ausentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad,
Antônio Pereira, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires,
Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga,
Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar
Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Neto
Evangelista, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio
Frota, Sousa Neto, Valéria Macedo, Vinícius Louro e Zé Inácio Lula.
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 nº 157/2018, de autoria da Deputada Nina Melo, considera
Patrimônio Cultural Imaterial do Maranhão a Banda de Música Maestro
Torquato Lima, do município de Grajaú-MA, e dá outras providências;
Projeto de Lei nº 158/2018, de autoria do Deputado Paulo Neto, dispõe
sobre assistência jurídica integral e gratuita aos policiais militares que,
no exercício de suas funções, se envolvam ou sejam implicados em
casos que demandem tutela jurídica, seja judicial ou extrajudicial; Projeto
de Lei nº 159/2018, de autoria do Deputado Paulo Neto, institui a
obrigatoriedade de equipes de prevenção e resposta a emergências nas
empresas prestadoras de serviços contratadas pelo Estado do
Maranhão; Projeto de Lei nº 160/2018, de autoria do Deputado Cabo
Campos, institui o “Dia Estadual do kitesurf e do Kitesufista”, e dá
outas providências; Indicação nº 418/2018, de autoria do Deputado
Júnior Verde, para que seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado
de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela, solicitando a
disponibilização de uma viatura policial para a realização de ronda no
Povoado Aquiles Lisboa, município de Cururupu, neste Estado;
Indicação nº 419/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde, para que
seja encaminhado ofício ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino, com cópia para o Secretário de Estado de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto, solicitando a recuperação asfáltica da rodovia
MA- 247, que liga o município de São Luís Gonzaga a BR-316, neste
Estado. Não havendo oradores inscritos no Pequeno Expediente, o
Presidente anunciou que não havia quórum regimental para a apreciação
da Matéria constante na Ordem do Dia, que foi transferida para a
próxima Sessão Ordinária. Na forma do Regimento Interno, também
foi incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o
Requerimento nº 324/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde. 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 lavrada a presente Ata, que lida e

aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 28 de junho de 2018.

SESSÃO SOLENE DO DIA 28 DE JUNHO DE 2018 ÀS 11h

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
BIRA DO PINDARÉ

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
BIRA DO PINDARÉ - Bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas,
muito prazer. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a Sessão Solene destinada a homenagear a Cultura Popular
Maranhense, convocada por meio de requerimento aprovado por esta
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requerimento de autoria
minha, Deputado Bira do Pindaré, que dá as boas-vindas a todos vocês
neste momento. Convido para compor a Mesa dos Trabalhos o Exmo
Senhor Diego Galdino, Secretário de Estado da Cultura, seja bem-
vindo. Convido o Deputado Zé Inácio para também compor esta Mesa.
Seja bem-vindo, Zé Inácio Lula. Convido o Senhor Paulo Trabulsi,
homenageado também nesta sessão representando o Grupo Musical
Tira-Teima. Convido o jornalista, radialista Senhor Joel Jacinto.
Convido nosso mestre do Reggae, Ademar Danilo. Convido o Presidente
do Conselho Estadual de Cultura o Senhor Neto de Azile. Convido o
representante do Santuário São José de Ribamar, Padre Cláudio Roberto.
Convido, representando o Fuzileiro da Fuzarca, a Senhora Amélia
Sofia. Convido, representando a equipe do filme “Muleque, té doido!”,
o Senhor Erlanes Duarte. Convido, representando o sotaque de
zabumba, Boi de Guimarães, a Senhora Cíntia Avelar. Cerimonial, tem
mais alguém na mesa? Perfeitamente, vamos dar sequência aqui. Convido
todos para se postarem, neste momento, em posição de respeito para
a execução do nosso Hino Nacional que será interpretado neste momento
pelo grupo Tira-Teima. Luiz Júnior, no violão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
BIRA DO PINDARÉ – Obrigado, Luiz Júnior, pela brilhante execução
do Hino Nacional. Assistiremos agora uma apresentação do grupo
Tira-Teima, que interpretará a música Expressivo, de autoria de Paulo
Trabulsi.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
BIRA DO PINDARÉ – Muito obrigado ao grupo Tira-Teima. Vamos
dar sequência, vou passar Presidência dos Trabalhos ao Deputado Zé
Inácio.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Bom dia a todos. Primeiramente queria registrar esse
importante requerimento do Deputado Bira do Pindaré. Subiu a esta
tribuna defendendo a Cultura do nosso Estado e hoje faz uma justa e
uma belíssima homenagem à Cultura Popular Maranhense. Antes de
passar a palavra ao Deputado Bira, vamos assistir a uma apresentação
dos blocos tradicionais. Peço atenção de todos, mais uma vez, só
porque mudamos aqui o encaminhamento. Antes da apresentação vamos
dar a palavra ao Deputado Bira do Pindaré, que vai usar a tribuna para
fazer um pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Pessoal,
bom dia mais uma vez. É importante explicar o sentido desta sessão
solene. Vou dispensar os cumprimentos, porque já falei com todos
aqui convidando para a Mesa, para composição de Mesa, mas eu
queria explicar o sentido, a todos vocês, desta Sessão Solene. Estamos
aqui hoje homenageando a Cultura Popular Maranhense. Hoje é véspera
de São Pedro, é um ponto alto das nossas manifestações no período
junino e resolvemos escolher esta data que mobiliza tantas pessoas
que se reúnem hoje e amanhã e depois com tantas manifestações, com
tanta vibração autêntica, genuína, espontânea e há tanto tempo que
fazem isso, independente de apoio ou não, é sempre uma expressão
autêntica, verdadeira e original do estado do Maranhão. Escolhemos
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esta data para conceder diversas homenagens a diversos grupos e
expressões da nossa arte, personalidades do nosso campo artístico
aqui no Maranhão, reunindo todos em uma única sessão em homenagem
a essa síntese que chamamos de Cultura Popular Maranhense, que é
um vetor fundamental para o nosso desenvolvimento social e
econômico. Quando falo do turismo, por exemplo, Secretário Diego,
nós não podemos pensar em turismo no Maranhão sem pensar a cultura
popular. O que nos faz ser diferente é a nossa cultura, é o nosso jeito
de ser, de comer, de andar, de conviver, de se divertir, de rezar, de orar,
tudo isso faz parte daquilo que o Joãozinho Ribeiro chamava de
maranhensidade. Então a nossa maranhensidade é a nossa marca maior,
é o que atrai o turista que vem aqui nos conhecer, visitar, ele quer saber
como é que a gente vive e o São João, então, é uma expressão viva de
tudo isso: nos arraiais, nos folguedos, em todos os cantos que se
manifestam aí pela nossa cidade e pelo nosso Maranhão. E hoje
escolhemos aqui diversas manifestações. Na área musical o grupo
musical Tira-Teima. Esse grupo tem 45 anos de existência, Paulo
Trabulsi, e não poderíamos deixar de reconhecer o valor e o significado
que tem o Tira-Teima para a nossa história musical. Inclusive, Secretário
Diego Galdino, eu quero aproveitar para agradecer o Governo do
Maranhão que atendeu o nosso pedido para que fosse criada a primeira
Casa do Choro, no Estado do Maranhão, que agora vai abrigar e vai ser
gerenciada pelo grupo Tira-Teima, pelo Clube do Choro, que vai
gerenciar a Casa do Choro que vai ser sediada no Centro Histórico de
São Luís do Maranhão. Aqui nós convidamos também a equipe do
filme “Muleque, té doido!”, representado por Erlanes Duarte. Esse
filme é o filme que teve a melhor bilheteria no circuito comercial do
Maranhão de toda a história. Então independente da crítica que pode
ser feita à qualidade ou ao conteúdo do filme, ele já tem a sua marca. Ele
abriu portas e janelas para que o cinema maranhense pudesse passar. E
quero agradecer a toda a equipe do filme “Muleque, té doido!” pela
garra, pela determinação, pelo empenho e por essa grande vitória que
vocês obtiveram nessas duas edições do filme e já está vindo a terceira.
Portanto, não podemos, de maneira alguma, deixar de reconhecer. E
quero primeiro pedir uma salva de palmas para o grupo Tira-Teima,
que a gente não pode deixar de saudar. E agora peço uma salva de
palmas ao “Muleque, té doido!”. Tanto o Tira-Teima quanto o
“Muleque, té doido!” vão receber hoje a Medalha João do Vale, que é
a comenda maior desta Casa na área de Cultura, é exatamente a Medalha
João do Vale, que tem essa marca forte desse nosso grande artista
também que foi o João do Vale. E também receberá a Medalha João do
Vale o nosso mestre do Reggae, Ademar Danilo, que é formado em
jornalismo, é produtor cultural, é militante na promoção de
engrandecimento do Reggae do Maranhão. Foi inclusive Vereador aqui
em nossa capital e coordenou, essa talvez seja um dos grandes legados
do trabalho do Ademar Danilo certamente, a Coordenação de
Implantação do Museu do Reggae do Maranhão, que hoje é um dos
museus mais visitados em São Luís do Maranhão e é uma marca da
nossa terra. O reggae se incorporou à nossa cultura popular e por isso
a nossa homenagem a Ademar Danilo. Uma salva de palmas a esse
grande lutador do reggae. Nós também aqui propusemos o
reconhecimento de várias manifestações em forma de consolidar essas
expressões da nossa arte popular como cultura, como patrimônio da
nossa cultura: Patrimônio Cultural Imaterial. Algumas manifestações
já têm até reconhecimento nacional e outras não tinham sequer o
reconhecimento aqui no Maranhão de maneira oficial. O Bumba Meu
Boi, por exemplo, hoje é patrimônio nacional. O tambor de crioula,
igualmente, é patrimônio nacional da nossa cultura brasileira. E hoje
aqui estamos reconhecendo a manifestação carnavalesca Fuzileiro da
Fuzarca também como Patrimônio da Cultura Maranhense, aqui
representada pela Senhora Maria da Graça. Esse bloco carnavalesco
tradicional é o mais antigo do Maranhão, com mais de 80 anos de
história. Vejam só a resistência que é o Fuzileiro da Fuzarca. Foi criado
por poetas e compositores maranhenses apaixonados por samba e
pelo carnaval, por isso a nossa homenagem ao grupo Fuzileiro da
Fuzarca, que agora é Patrimônio Cultural do Maranhão. Parabéns ao
Fuzileiro da Fuzarca. Da mesma forma, propusemos em forma de
projeto de lei e foi aprovado, sancionado, pelo Governador Flávio

Dino, Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Maranhão, o Festejo
de São José de Ribamar. São José de Ribamar é o nosso padroeiro, o
padroeiro do Maranhão. É o tradicional Festejo de São José, já é parte
do calendário cultural do nosso Estado. Quem não conhece a Romaria
para São José de Ribamar, os caminhos de São José? Essa força tremenda
que é movida pela fé e que aqui está representada nesta manhã pelo
padre Cláudio Roberto, representando o Santuário de São José de
Ribamar. Uma salva de palmas ao nosso padre Cláudio Roberto. Nesta
manhã também recebe o título de Patrimônio Cultural Maranhense a
Dança Cacuriá, essa dança belíssima, que é referência do nosso Estado,
carregada de irreverência, carregada de sensualidade, e que nesta manhã
está sendo representada por Rosa Reis, do nosso querido Cacuriá de
Dona Teté, uma salva de palmas a nossa querida Rosa Reis, que eu
acho que tinha que estar sentada aqui nesta Mesa, seu lugar é bem aqui
nesta Mesa que você é homenageada nesta manhã, peço que acrescente
uma cadeira e que a nossa querida Rosa Reis possa tomar assento à
esta Mesa. E, nesta manhã também esta Assembleia torna público que
os Blocos Tradicionais fazem parte da nossa cultura, é Patrimônio da
Cultura Maranhense, Patrimônio Cultural e Imaterial, os Blocos
Tradicionais surgiram na primeira metade do século XX e eram
conhecidos como blocos de ritmos, são marcados pela percussão
formados por vários instrumentos musicais, além de figurinos luxuosos
estampados nas fantasias e a danças de tocadores e brincantes que
realizam uma coreografia sempre muito saltitante. Cada bloco escolhe
anualmente um tema e vão para as ruas e avenidas da nossa cidade.
Nós não temos nenhum batuque que seja mais marcante e mais
maranhense no período do carnaval do que o batuque dos Blocos
Tradicionais. Esse tambor dos Blocos Tradicionais só existe no Estado
do Maranhão. Essa percussão é única e exclusiva do Estado do
Maranhão. Por isso, hoje, nós estamos reconhecendo aqui também os
Blocos Tradicionais como Patrimônio da Cultura do Estado do
Maranhão. Parabéns aos Blocos Tradicionais que aqui estão sendo
representados por diversos grupos, que são tantos que eu não vou
poder declinar os nomes agora, mas sejam bem-vindos e bem-vindas a
esta Casa. Finalmente, algumas homenagens especiais: Primeiro, uma
homenagem, justa ao Bumba Meu Boi sotaque costa de mão, Brilho da
Sociedade, aqui representado por Eliezer Gomes Martins. Esse boi
vem do Litoral Ocidental Maranhense, é um Bumba Meu Boi de sotaque
costa de mão, marcados pelo ritmo cadenciado e por instrumentos de
percussão como caixas, maracás, pandeiros tocados com as costas das
mãos, e os bois que estão sendo homenageados nesta manhã, é o Boi
Brilho da Sociedade e também o Boi Costa de Mão da Soledade. Uma
salva de palmas ao Boi Soledade, aqui representado por dona Nelci de
Almeida Pinto. Homenageamos nesta manhã também o Boi Sotaque de
Zabumba, que é o famoso e um dos mais antigos bois do Maranhão, o
Boi de Guimarães. Uma salva de palmas ao Boi de Guimarães. O boi
que vem lá do Quilombo de Damásio, que eu conheço pessoalmente, já
estive diversas vezes, no Quilombo de Damásio, na cidade de
Guimarães, é um dos bois mais antigos em atividade do Estado do
Maranhão e que deu origem ao sotaque de zabumba. Portanto, bem-
vindo, o Boi de Guimarães entre nós. E, finalmente, homenageamos
aqui algumas personalidades, homenageamos o senhor Joel Jacinto,
que é jornalista, radialista, e um dos mais atuantes na área de cobertura
e difusão cultural popular maranhense. Eu só peço que vocês fujam da
língua de Joel, porque Joel é daqueles que quando morrer tem que ter
dois caixões, é um para o corpo e outro para a língua. Mas é um amigo
nosso, um companheiro, um militante atuante, reconhecido por todos
e que todo santo dia ele pensa na cultura popular, seja no carnaval, seja
no São João, seja na redação ou seja no rádio. Por isso, Joel a nossa
homenagem a você. Parabéns ao Joel Jacinto. E, finalmente , destacamos
aqui aquele que hoje está na condução da nossa Secretaria de Estado e
Cultura, esse jovem que chegou assim meio tímido, meio suspeito,
será que esse rapaz vai dar conta, mas com o bastião do Governador
Flávio Dino tem feito um grande trabalho pela cultura do nosso Estado,
Diego Galdino, a minha salva de palmas a você e a nossa saudação pelo
seu grande trabalho à frente da Secretaria de Cultura, a todas essas
pessoas, nós homenageamos àqueles que hoje, neste momento, estão
se preparando para os arraiais. Aqueles que já se preparam para o
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carnaval do ano que vem e aqueles que todos os dias respiram, batalham,
lutam, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe da crise que
atravessamos no País e que dificulta inclusive o apoio à cultura, mas
nada disso vai fazer a gente desistir, porque a cultura também tem a
sua marca, a marca da resistência, a marca do povo maranhense e é isso
que está representado aqui nesta manhã, aqui neste plenário, e que
vocês todos são muito bem-vindos e bem-vindas. Viva a cultura
maranhense, viva a luta do povo maranhense! Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Mais uma vez, parabéns ao deputado Bira do Pindaré,
pelo seu pronunciamento. Quero fazer registro da senhora Fernanda
Santos Pinheiro, Diretora do Departamento de Assuntos Culturais da
UFMA, que aqui também se faz presente. Registro também a presença
da senhora Leia Zaquel, da Revista Maranhão Turismo. Assistiremos
agora a uma apresentação dos Blocos Tradicionais que já estão ali com
os tambores afinados no ponto de se apresentar a todos nós.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Parabéns à belíssima apresentação dos blocos
tradicionais. Um viva aos blocos tradicionais. Quero também registrar
a presença do professor e jornalista da UFMA, Euclides Moreira
Neto, que é professor do curso de Comunicação da UFMA e é
pesquisador dos blocos tradicionais. Neste momento, faremos agora a
entrega de medalhas João do Vale às seguintes autoridades: Inicialmente,
o 1º homenageado será Paulo Trabulsi, representando o Grupo Musical
Tira-Teima. Próximo homenageado será o senhor Erlanes Duarte, pela
equipe do filme “Muleque, té doido!”. Tenho o prazer e a honra de
também chamar para ser homenageado, nosso amigo e companheiro,
Ademar Danilo Santos Júnior, diretor do Museu do Reggae.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Neste momento, faremos a entrega de placas com o
título de Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Maranhão e
homenagens especiais. Para tanto, chamamos o Deputado Bira do
Pindaré para descer ao plenário e fazer as entregas.

O SENHOR ADEMAR DANILO – Bom dia a todas. Deputado
Bira do Pindaré, muito obrigado pela indicação, muito obrigado por
essa grande honra que eu e os demais companheiros estamos recebendo
aqui. Deputado Zé Inácio, companheiros da Mesa, meus amigos e
amigas aqui que estão na plenária. Que bonito, eu de verdade não sei
nem o que falar ao ser homenageado junto de pessoas como Rosa Reis,
como Neto de Azile, Joel Jacinto, a turma do cinema aqui com Erlanes
e com a presença do Professor Euclides Moreira, um dos pioneiros do
cinema do Maranhão com o Boi de Guimarães, que me deu uma das
maiores honras da minha vida, em 94, quando fui padrinho desse grupo,
para mim uma honra que eu nunca esquecerei: ter sido padrinho do Boi
de Guimarães. Mas eu fico também bastante honrado de estar aqui
representando também o ritmo que eu trabalho. O Maranhão, que tem
o bumba boi, que tem o tambor de crioula, o Maranhão que tem o
Cacuriá, que tem tantas coisas na nossa rica diversidade cultural, agora
tem também o reggae que, mesmo tendo nascido fora, foi apropriado
por nós e hoje é um dos veículos da expressão cultural do maranhense,
principalmente pelo reggae não ser um ritmo qualquer, o reggae é uma
música que na verdade é um grande veículo, é um veículo de mensagens
de paz, de amor, de harmonia e principalmente de luta pela igualdade,
de luta contra a discriminação, de luta contra o racismo. Hoje, estando
aqui nesta plateia, ao lado do meu chefe, Secretário Diego Galdino, eu
posso dizer que o reggae é vitorioso. O Museu do Reggae do Maranhão,
que é o mais recente equipamento cultural do nosso estado, representa
uma grande vitória contra o preconceito, o racismo e a discriminação.
Nós não podemos esquecer que, durante quase 50 anos, o reggae foi
vítima da repressão, assim como o bumba boi já foi, assim como o
tambor de crioula já foi, assim como tudo que vem das camadas mais
pobres da população negra do nosso país enfrenta preconceito, enfrenta
discriminação e enfrenta o racismo. O reggae venceu essa batalha aqui
no Maranhão, é vitorioso contra essas discriminações. Então muito

obrigado, eu agradeço profundamente, Deputado Bira, por essa
homenagem, Deputado Zé Inácio, Assembleia Legislativa do Maranhão,
e quero dizer: vamos para frente, vamos todos juntos: reggae, boi,
capoeira, samba, tambor de crioula, cacuriá. Nós somos todos irmãos,
somos todos filhos da nossa mãe África. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Registro a presença também aqui no nosso plenário dos
companheiros Gilvan e da nossa companheira Creuza Mar que aqui
representa a Secretaria de Direitos Humanos, Participação Popular.
Concedo a palavra a mais um condecorado, o Senhor Paulo Trabulsi.

O SENHOR PAULO TRABULSI – Senhoras e senhores, bom
dia. Falar da honra que é estar aqui recebendo em nome do regional
Tira-Teima essa Medalha do Mérito João do Vale. O regional Tira-
Teima é um grupo que toca basicamente o gênero musical genuíno,
mais antigo brasileiro, que é o choro. Vou fazer um pequeno histórico
do que é o choro. O choro veio junto com a chegada da família real em
meados do século IX, quer dizer, a família real veio trazendo os ritmos
europeus e instrumentos como violino, violão, piano etc. Esses gêneros
se mesclaram, ou seja, os gêneros europeus se mesclaram com os gêneros
negros aqui do Brasil, dando origem a esse gênero, que é o mais antigo
e o mais genuíno brasileiro. Só para dar uma ideia a vocês, vocês veem
os gêneros musicais nascendo e morrendo, mas o choro resiste
bravamente, quer dizer, vem se mantendo forte e cheio de sustância no
nosso Brasil. O choro no Maranhão já vem também de muitos e muitos
anos, e o regional Tira-Teima, que foi o grupo que surgiu em meados da
década de 70, foi o primeiro grupo organizado e constituído no nosso
estado, fundado pelo professor, Maestro Ubiratan Souza. Nós já
fazemos parte da segunda formação, quer dizer, somos o grupo mais
antigo em atividade de choro no Maranhão e, junto com a regional
Tira-Teima, nós fundamos também o Clube do Choro do Maranhão
em 2002, que foi o que deu uma grande visibilidade e trouxe pessoas
jovens. Depois do Clube do Choro, vários grupos se constituíram aqui
em São Luís do Maranhão, quer dizer, e hoje nós estamos numa fase de
grande efervescência, muita gente jovem tocando choro, isso é um
fenômeno não só do Maranhão, em todo o Brasil. Bom, falar da honra
que eu já falei no início da minha fala, de estar aqui, agradecer ao
Deputado Bira, a todos os integrantes desta Casa. Deputado, o senhor
não tem ideia da energia que nós temos. Esses todos homenageados
vão sair daqui com muito mais energia para continuar realizando esse
trabalho que nós realizamos pela cultura do nosso estado. Agradecer a
nossa assessora de imprensa, Vania Kátia, que tem dado uma força
muito grande para o Choro do Maranhão. Agradecer ao Secretário
Galdino que nos cedeu recentemente a sede onde funcionará o Clube
do Choro do Maranhão. É um casarão que está situado, um belo casarão
que está situado no Centro Histórico do Maranhão. Desculpe se eu
esqueci alguém ou de citar alguma coisa. Mais uma vez muito obrigado
a esta Casa, Deputado Bira do Pindaré.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Quero mais uma vez parabenizar a todos os
homenageados, a todos que estão participando deste grande ato que é
esta sessão solene em homenagem à cultura popular e pedir licença
porque eu vou precisar me retirar, tenho outro compromisso e não
ficarei até o final. Peço desculpas, mas parabéns a todos vocês, parabéns,
Deputado Bira, o Deputado Zé Inácio também está e continuará na
luta aqui na Assembleia Legislativa a favor da cultura popular do nosso
estado. Passo a palavra agora ao Deputado Bira do Pindaré que retoma
a presidência dos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
BIRA DO PINDARÉ - Com a palavra, o Senhor Erlanes Duarte,
representando o filme “Muleque, té doido!”.

O SENHOR ERLANES DUARTE - Bom dia, gente. Primeiro
quero agradecer ao Deputado Bira e a todos porque realmente é um
momento de muita honra, de muita emoção, poucas vezes eu fiquei
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tenso ao falar, mas essa é uma das vezes que a gente fica realmente
emocionado porque essa medalha representa o trabalho de toda uma
equipe, de muitas pessoas, de dezenas e dezenas de pessoas como
vocês e vários grupos que trabalham no dia a dia para realizar. Todo
mundo sabe aqui o valor e a dificuldade que é, pois nada aqui é
imediatista, tudo leva um tempo para se fazer, quando você faz com
carinho, amor, tudo leva tempo para que fique bacana, para que fique
perfeito. Não posso deixar de falar nessas ocasiões de uma história que
nos comoveu muito. As pessoas perguntam se vale a pena fazer cinema
no Maranhão, eu digo que vale por uma única história entre tantas, que
é a história do pequeno Gustavo. Eu não posso deixar de contar essa
história neste momento. O pequeno Gustavo tem oito anos de idade,
aliás, tinha 08 anos de idade, naquela época, em 2014, no primeiro
filme, no primeiro “Muleque, té doido!”, e quem falou comigo foi a
Renata, de Belém do Pará, do Hospital de Queimados de Belém do
Pará. Ela veio por meio das redes sociais e falou: “Erlanes, eu vim aqui
para te parabenizar e te agradecer”. Eu disse: “Agradecer pelo o que,
Renata?”. “Agradecer pelo que vocês fizeram na vida de uma criança
de 08 anos, o pequeno Gustavo. Ele é extremamente humilde. Na casa
deles, eles jantam à luz de lamparina e, num desses jantares, uma
lamparina explodiu no peito do garoto e ele teve 80% do corpo
queimado. Erlanes, há 30 dias, o Gustavo deu entrada nesse hospital e,
há 30 dias, ele chora, é muito difícil porque as operações de reconstrução
de pele são muitos doloridas, todos os dias esse garoto sofre. Ontem,
andando pelos corredores do hospital, a gente de longe, uma equipe de
enfermeiras escutou uma gaitada gostosa de criança, rindo bastante.
Quando a gente entrou na sala, era o pequeno Gustavo assistindo ao
filme de vocês. Então eu queria te agradecer por ter sido uma das
únicas coisas a trazer de volta o sorriso dessa criança com 30 dias de
sofrimento”. Então, gente, eu não preciso falar mais nada se vale a
pena ou não fazer cultura popular no nosso estado. Todo mundo
chamava a gente de doido, a gente não ligava porque realmente a gente
era doido, então não ofendia a gente. Depois do primeiro filme, a gente
fez o maior sucesso. No segundo filme, e é importante que a gente
deixe isso registrado, o Muleque, té doido 2  quebrou todos os recordes
de bilheteria do cinema maranhense de todos os tempos. O estado do
Maranhão colocou o filme “Muleque, té doido!” entre o 15 filmes mais
assistido do Brasil em novembro de 2016. Então tinha lá Animais
Fantástico, Doutor Estranho e a gente estava lá no top 20, o estado do
Maranhão sendo representado, o cinema, o cinema maranhense no
mapa do cinema nacional representando todo o esforço de todos os
grandes cineastas que nós temos no estado. Eu nem me atrevo a falar
de todos os grandes nomes que nós temos no estado, que são
significativos, são maravilhosos. Então, é isso, gente. Vale muito a
pena fazer cultura no nosso estado com toda guerrilha, com toda
dificuldade que tem porque, em nome desse povo, com Deus na frente,
sempre norteando tudo, é que tudo dá certo com muito amor. Muito
obrigado, Deputado. Obrigado Secretário. Obrigado a todos aqui. Valeu,
gente. Valeu.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
BIRA DO PINDARÉ – Quero registrar as presenças do Senhor
Nelsinho, comandante da Capoeira. Presente também o Alex Oliveira,
Presidente da FAPEMA, aqui prestigiando esta sessão solene.
Ouviremos agora o Padre Cláudio Roberto, do Santuário de São José
de Ribamar.

O SENHOR PADRE CLÁUDIO ROBERTO – Boa tarde a
todos. Agradeço carinhosamente a Deus, a São José, à pessoa do
Deputado Bira do Pindaré. Agradecer esta Casa e a todas as autoridades
aqui presentes, principalmente aqueles que aqui estão reunidos. Em
nome da nossa equipe de padres solidários de São José de Ribamar, o
Padre Gutemberg, que está comigo aqui presente, um pouco mais a
minha frente. E agradeço carinhosamente pelo Projeto de Lei que foi
encaminhado pelo Deputado Bira do Pindaré a nosso pedido. Eu lembro
a multidão reunida na praça do nosso Santuário no enceramento do
festejo. Estava lá o senhor Governador, milhares e milhares de fiéis. E
eu perguntei ao povo se o povo queria o reconhecimento dessa festa de

São José de Ribamar como patrimônio cultural e imaterial. E a multidão
ergueu os braços pedindo, batendo palmas, festejando. Então eu disse
ao Governador e aos Deputados que lá estavam presentes: Olha, agora
é só fazer a vontade do povo. E isso foi efetivado. Então meu muito
obrigado carinhoso. Nossa equipe de padres pela multidão de fiéis fica
muito contente e reconhecida. Peço a bênção de Deus para todos. O
nosso santuário não é só um lugar religioso. É um lugar religioso e
acolhedor. E lá recebemos vários grupos: canto, música, dança, outras
religiões. Muita gente que vai para pedir graças e bênçãos a São José.
Muita gente que vai para agradecer, lá é a casa do Maranhão, a casa do
grande pai José, a casa de todos. Então um obrigado carinhoso, de
coração.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
BIRA DO PINDARÉ – Eu queria registrar a presença de Elaine Dutra,
que é Conselheira Estadual de Cultura de Segmento Patrimônio Cultural.
E quero convidar para fazer uso da palavra o nosso homenageado Joel
Jacinto.

O SENHOR JOEL JACINTO – Antes de mais nada, quero
parabenizar o Deputado Bira do Pindaré pela sessão solene em
homenagem a cultura popular. Porque o Bira do Pindaré é do chão.
Veio do Pindaré para o mundo, para São Luís do Maranhão. É que nem
o Josias, porque já tem até uma música, vou logo soltar aqui, de Pindaré
para o mundo, para a capital, parafraseando o Josias Sobrinho, que é
de Cajari para a capital. Então, meus amigos da cultura popular, vocês
ardentes lutadores, vocês de bumba meu boi, boi de zabumba, porque
você vai para os arraiais e só vê boi de orquestra. O bloco tradicional,
na época do Euclides Moreira Neto à frente da FUNC, chegava na
média de 48, hoje tem 32 se arrastando, Bira do Pindaré. O Bloco
tradicional que com a Mical e com Euclides, com Eusarina e com
tantos outros, uma equipe fez inventário do bloco tradicional para ser
registrado como bem material cultural do Brasil e até do mundo.
Infelizmente houve acidente de percurso, vários fatores. Chegaram até
dizer que o bloco tradicional parecia bateria de escola de samba do Rio.
Olha só o absurdo! Chegaram a dizer isso lá em Brasília. Mas vocês
são verdadeiros heróis da resistência. Vocês dos blocos tradicionais,
Cacuriá de Dona Tetê, a Rosa e sua equipe, vocês do Boi de Zabumba,
que amanheceram e estão cansados. Ouviu, Bira? Eles querem almoçar,
vamos dar um bom lanche, um bom guaraná para eles resistirem e tem
mais a noite para cumprirem. Eu lamento, porque eu fui criado no
Monte Castelo, na minha rua escutando o Boi de seu Lauro, escutando
o Boi de seu Antero, Boi de Zabumba. E hoje, infelizmente, Diego
Galdino, o que se vê em série são três bois de orquestra numa mesma
noite no arraial. E eu discordo, já falei isso. Você poderia usar muito
bem o palco da Praia Grande para esse vulto da cultura popular, que é
o Boi de Zabumba e que é de Costa de Mão, que esse ano, em boa hora,
o IPHAN, o Governo do Estado está homenageando para não deixar
acabar. Porque do jeito que está, o que eu já vi de grupo de Zabumba
como é que está, serão os próximos a serem talvez extintos no mapa
cultural. E eu não quero que isso aconteça. E dizer que eu fico muito
triste. Eu fico triste e eu não tenho carro, mas pego carona e escuto
rádio. Quando eu vou para o carnaval, me dirijo à passarela e vou para
o circuito de rua e a gente liga os rádios e não tem música de carnaval
tocando. O mesmo se dá no São João. Você pega o rádio, procura a
Mais FM, procura a Difusora FM, Padre Claudio, procure a Educadora.
E a Educadora, inclusive, não tem programa de cultura, não sei por
que, que deveria ter. Pega todas as rádios FM do Maranhão no glossário
não tocam a música popular, ainda toca, não é Willian? O Euclides, a
Lizandra e o Paulo Washington, a Rádio Universidade que tem o
programa voltado para a cultura, que é o Arraial 106. É uma pena
porque você paga outdoors, você paga revista, você paga jornais com
matérias brilhantes, lindas, mas você não está tendo uma ligação com o
povo, com a sua cultura para chegar no interior, para divulgar essa
cultura. Parabéns a Rádio Assembleia que está mantendo o programa
de cultura, TV Assembleia através da internet. E sabe que a velocidade
da internet é muito grande, não é? Mas fica essa nossa insatisfação.
Como minha língua é ferina! O Galdino me chama de língua de cobra. E
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o Bira diz que eu sou língua de fogo. Já tem dois caixões para a gente,
não é Euclides? Então a gente quer manifestar esse nosso desejo que as
rádios não é para garantir meu salário. Eu não tenho salário fazendo
programa de cultura. Eu comecei na Rádio Universidade o programa
Comissão de Frente com Miguel Pinheiro, falando de carnaval, porque
a Zeni Pontes deu esse espaço para a gente. Mas, hoje, vocês que
fazem a cultura que gostam do pé do rádio sentem falta do rádio, não é
William? A Rádio Timbira abre espaço para o Reggae, abre espaço para
o Zé Raimundo Rodrigues, para aumentar mais esse volume de
divulgação da nossa cultura. Mas seria preciso muito mais, porque
além do outdoor, além das revistas, das matérias de Folha do Estado de
São Paulo, que até questionei com Diego que o Estado de São Paulo
veio para cá para botar entre linhas só dois arraiais: arraial do IPEM e
arraial da Maria Aragão. É complicado. Não foi, Diego? Ele disse: Ô
língua de cobra! Mas é isso. Agradeço visivelmente a homenagem do
Bira, bem lembrado a vocês que fazem cultura popular. Eu desejo que
os blocos tradicionais continuem firmes e fortes fazendo a cultura. O
Diego Aldino sabe como é difícil fazer cultura. Ele está lá, já está
ficando até um pouco careca. Tem uns cabelos caindo aqui. Até o Paulo
Trabulsi quer que ele seja deputado. Porque realmente ser Secretário
de Cultura no estado do Maranhão do município, você ter que organizar
tudo, mandando Boi sair do cenário, sair lá do palco onde está se
apresentando para entrar uma banda ou um cantor nacional é complicado,
meu amigo. Então mais respeito pela nossa cultura popular. Parabéns
ao Nelsinho e o Bira pelo arraial do Santo Antônio, que está maravilhoso,
preservando a nossa cultura. Ontem teve em uma noite especial a
Dona Teté. Foi brilhante aquela noite, Rosa, Camila, todos. E dizer
que é isso, a Cultura não pode morrer de jeito nenhum, a cultura
popular. Parabéns a todos segmentos: teatro, cinema, reggae, todos os
segmentos da cultura popular, as quadrilhas, dança portuguesa, até
boiadeiro, dança country. Todos, todos os segmentos estão de parabéns.
Obrigado, Bira do Pindaré. Obrigado a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
BIRA DO PINDARÉ – Valeu, Joel. Muito obrigado. Parabéns. Convido
para fazer uso da palavra o Senhor Paulo Salaia, aqui representando
todos os blocos tradicionais.

O SENHOR PAULO SALAIA - Boa tarde, sou Paulo Salaia,
Presidente do Bloco Tradicional Os Feras, e milito nessa categoria de
blocos tradicionais, Deputado Bira, há 44 anos. E a gente aqui,
representado pela Academia Maranhense de Blocos Tradicionais e
com esses belíssimos guerreiros, estão de parabéns por essa resistência.
A gente só tem a agradecer essa iniciativa. Agradecer também ao nosso
Secretário Diego Galdino também pelo trabalho que está desenvolvendo
na cultura, toda a Mesa também. E a gente fica feliz porque a gente está
sendo lembrado. Essa batida única que só existe em São Luís do
Maranhão. Em lugar nenhum do mundo existe esse ritmo, essa batucada
4 X 2, essas fantasias belíssimas, que a gente luta muito para tentar
permanecer com elas pelas dificuldades que a gente tem financeira
também. Mas a gente faz porque está no sangue, está no coração. Eu
quero de coração, Bira, parabenizar todos os blocos tradicionais, que
realmente não medem esforços para fazer essa cultura popular do
carnaval do Maranhão o mais belo possível. Obrigado. A cultura popular
também, no geral, está de parabéns.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
BIRA DO PINDARÉ - Com a palavra agora Diego Galdino, Secretário
de Cultura.

O SENHOR DIEGO GALDINO – Boa tarde, Deputado, vou
baixar aqui porque eu sou mais alto, no momento de agradecer o
Deputado Bira. Quando eu resolvi sair da empresa em que eu trabalhava,
muitos não sabem, eu sabia que tinha um desafio, tinha um propósito.
Hoje eu administro, eu acredito, que a pasta mais cultural, mais bela do
Governo do Estado do Maranhão, que é Secretaria de Cultura e Turismo
do Estado. Nós temos 217 municípios, cada um com a sua cultura,
cada um com a sua essência. Nós temos a maior adversidade cultural de
belezas naturais do país, que é o Maranhão. E nós temos 217

municípios com a sua tradição, com a sua cultura. Eu não vou falar aqui
sobre a sua administração. Eu acho que é o momento de agradecer. Eu
agradeço muito ao Governador Flávio Dino, pela proposta, por todo o
apoio que nos tem dado nesse momento difícil, de crise financeira, de
garantir o nosso orçamento. Agradeço a você também, Deputado Bira,
porque se tem um homenageado, eu daria minha placa a você por tudo
que você luta quanto à cultura, desde o carnaval e o São João. As
pautas que você traz sempre sobre a cultura. Agradeço a todos os
meus amigos da cultura que me ajudam. Até porque, Deputado, como
o Joel falou aqui – Joel, língua de cobra, falou - não nasci no segmento
da cultura, mas eu tenho uma coisa para mim que é humildade em
aprender. Então até hoje eu não conheço o que é cultura, não conheço
o que é turismo. Cada dia a gente tem que ouvir as pessoas que fazem.
E posso citar aqui vários que já me procuraram, Nelsinho, meu amigo
Vandico, que está ali atrás escondido também. Eu sempre procuro
ouvi-los e fazer o melhor para a cultura do Maranhão. Meu aniversário
foi no dia 19 de junho agora. Deputado, recebi muitos presentes, mas
um me marcou, que eu encerro falando desse presente que eu ganhei de
uma funcionária da Secretaria de Cultura. Enquanto eu recebi camisas,
diversos, ela me deu uma placa. E na placa, Joel, tinha escrito assim: Se
você não pode fazer tudo, faça o melhor que você pode. É assim que
me despeço. Agradeço muito. Obrigado a todos. Viva São Pedro! Viva
São João! E tenham todos um excelente final de São João, que vai até
dia primeiro. Obrigado a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
BIRA DO PINDARÉ – Eu quero encerrar essa Sessão Solene
agradecendo a presença de todos e todas. Fizemos aqui um esforço
grande de homenagear a todas as pessoas. Eram várias homenagens que
já tinham há algum tempo para serem entregues. A Assembleia atrasou
a confecção de algumas homenagens. Nós temos que reconhecer isso
aqui. Mas, finalmente, nós conseguimos viabilizar nesse encontro
inédito aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão. Porque pelo que
eu tenho de registro isso nunca aconteceu antes. E talvez até abra agora
um caminho para que outros momentos como esse se repitam, porque
há muitas pessoas que merecem homenagens semelhantes e o
reconhecimento oficial de todos os órgãos. E a Assembleia é a Casa do
povo. E na Casa do povo não pode faltar cultura, sobretudo, a cultura
popular. De maneira que eu parabenizo a todos vocês que foram
homenageados. São justas as homenagens. E a nossa luta vai prosseguir,
porque ela nem começa e nem termina agora. Ela continua. E a cultura
está cada vez mais viva no coração e nas mentes de cada um de nós.
Parabéns a todos vocês. Viva a cultura maranhense! Viva São João!
Viva São Pedro! Viva São Marçal! Um grande abraço e que Deus a
abençoe.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS  10 DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO  DE 2018,  ÀS  8
HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – Presidente
EDUARDO BRAIDE
ANTÔNIO PEREIRA
CÉSAR PIRES
CARLINHOS FLORÊNCIO
RAFAEL LEITOA (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 234/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

153/2018 – CONSIDERA de Utilidade Pública o  Projeto Missinários
Filhos da Luz, com sede e foro no Município de Açailândia-Ma.
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AUTORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 236/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

130/2018 – DETERMINA a disponibilização aos consumidores de
informações para conferência de produtos comercializados no Estado
do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado FÁBIO MACÊDO
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 247/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

146/2018 – CONSIDERA de Utilidade Pública a Associação Folclórica
e Cultural de Bumba Boi de Matraca do Maiobão, com sede e foro no
Município de Paço do Lumiar-Ma.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 260/2018 – Emitido ao   PROJETO DE LEI Nº

141/2018 – ESTABELECE Diretrizes Gerais sobre a atuação dos
bombeiros civis, no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras
providências..

AUTORIA: Deputado BIRA DO PINDARÉ
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 262/2018 – Emitido ao   PROJETO DE LEI  Nº

134/2018  – DISPÕE sobre a obrigatoriedade da presença de
profissionais de psicologia nas escolas de  Ensino Médio, e dá outras
providências.

AUTORIA: Deputado PAULO NETO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: REJEITADO por maioria, nos termos do voto do

Relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.
PARECER Nº 263/2018 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

007/2017 – DISPÕE sobre a obrigatoriedade da divulgação dos valores
arrecadados com as multas de trânsito e sua destinação.

AUTORIA: Deputada ANDRÉA MURAD
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: REJEITADO por maioria, nos termos do voto do

Relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo Braide.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  11   Julho  de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
CONJUNTAMENTE COM AS COMISSÕES DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE;
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DO TRABALHO, REALIZADA AOS 11 DIAS DO
MÊS DE JULHO DO ANO  DE 2018,  ÀS  11 HORAS E 20
MINUTOS,  NO PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”
DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES  OS SENHORES  DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – PRESIDENTE
MARCO AURÉLIO
ROGÉRIO CAFETEIRA
EDUARDO BRAIDE
CARLINHOS FLORÊNCIO

RAFAEL LEITOA
MAX BARROS
WELLINGTON DO CURSO
ANDRÉA MURAD
VINICIUS LOURO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 004/2018  –  ALTERA e REVOGA
dispositivos à Lei Complementar Estadual nº 13, de 25 de outubro de
1991, Lei Orgânica do Ministério Público Estadual.

AUTORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATORIA:  Deputado GLALBERT  CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  11 de Julho de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  264/2018

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Lei Ordinária nº 031/2017,

de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre
a doação de produtos apreendidos nos termos que especifica .

Concluída a votação, com a emenda, vem agora a esta Comissão
o presente Projeto de Lei, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 210, do
Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de

Lei Ordinária  nº 031/2017) a Redação Final na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 031/2017, nos
termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”

em 10 de julho de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Eduardo Braide-Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires

PROJETO DE LEI Nº 031 / 2017

Dispõe sobre a doação de produtos apreendidos
nos termos que especifica.

Art. 1º. Os produtos apreendidos (brinquedos, equipamentos,
peças de vestuário e materiais de uso infanto-juvenil) pelas autoridades
competentes, no exercício de poder de polícia, serão sempre que
possível, doados, preferencialmente, às instituições filantrópicas e/ou
de caridade, esgotados os prazos para interposição de recursos.

§ 1º. Os produtos somente poderão ser doados quando não
apresentarem caraterísticas nocivas à saúde.
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§ 2º. Não se aplica o disposto neste artigo aos produtos cuja

apreensão seja objeto de disciplina específica.
Art. 2º. Não será permitida às Instituições beneficiadas, nos

termos desta Lei, a comercialização de produtos doados, salvo com a
autorização do órgão competente.

Art. 3º. Ulterior disposição regulamentar desta lei definirá o
detalhamento técnico de sua execução.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Registro de Preços para aquisição de gás de cozinha
em botijões de 13 kg, visando futuras e eventuais aquisições pela
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Nos termos do artigo
4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da Lei
nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da Resolução Legislativa nº
481/2006; do artigo 11 da Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do
artigo 12, § 1º, da Resolução Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO
o resultado do Registro de Preços objeto do Pregão Presencial nº 009/
2018-SRP/CPL/ALEMA, em conformidade com o Termo de
Adjudicação nº 012/2018-CPL/ALEMA e Parecer da Procuradoria Geral
da Assembleia, anexo aos autos do Processo Administrativo nº 5952/
2017-ALEMA e autorizo a celebração da Ata de Registro de Preços
com a empresa vencedora do certame a G.A.L. BENDER, com valor
total de R$ 18.163,00 (dezoito mil cento e sessenta e três reais), nos
termos do Edital, seus anexos e da Proposta vencedora. Encaminhe-se
à Diretoria Geral, para cumprimento das normas legais. São Luís–Ma
04 de julho de 2018. Deputado Othelino Nova Alves Neto. Presidente.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/
2018-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2316/2018-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão, sob a forma Presencial, de nº 014/2018-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata do Registro de Preços de polpa de frutas visando futuras
aquisições para Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O
recebimento e abertura dos envelopes de Proposta de Preços e de
Documentação de Habilitação será em Sessão Pública a ser realizada às
09:30 horas do dia 26 de julho de 2018, na Sala de Licitações da
CPL, localizada no térreo do prédio da sede da Assembleia, sito no
Palácio Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio
Rangedor, Cohafuma, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados, na sala da Comissão Permanente de
Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser
consultados e/ou obtido gratuitamente por meio digital, bem como
pela internet através do endereço eletrônico www.al.ma.leg.br, na opção
“Licitações”. São Luís, 11 de julho de 2018. LINCOLN CHRISTIAN
NOLÊTO COSTA. Pregoeiro da ALEMA. De acordo: André Luís
Pinto Maia. Presidente da CPL

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3321/2018-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788,
de 09 de agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio
de 2010 e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO
a inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, caput, c/c art.13,
inciso VI da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão
da Nota de Empenho com a empresa BERKANA TECNOLOGIA EM
SEGURANÇA LTDA., CNPJ n°. 07.259.712/0001-79, para
efetivação das inscrições dos servidores, o Ten. Cel. Marcelo dos
Santos Jinkings (matrícula n° 1411735) e o Cap. PM Joseph

Ferreira Damasceno (matrícula n° 1635218), no “Primeiro
Treinamento Rei no Brasil”, a ser realizado na cidade de São Paulo/SP,
no período de 16 a 27 de julho de 2018, no valor total de R$ 9.900,00
(nove mil e novecentos reais),  visando proporcionar o
aperfeiçoamento na qualidade das técnicas e procedimentos em busca
de maiores e melhores resultados dos profissionais na execução dos
serviços prestados neste Poder. Determino a publicação do Ato na
imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua
eficácia, consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº 8.666/93. DÊ-SE
CIÊNCIA, PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA,  10  DE JULHO DE 2018. Deputado
Othelino Nova Alves Neto Presidente ALEMA.
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