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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09/08/2018 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 09/08/2018 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 061/18, de autoria do

Senhor Deputado Edilázio Junior, que concede a Medalha João  do
Vale a Senhora Bruna Fernanda Cantanhede Gaglianone.

ORDINÁRIA  3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 187/18, de autoria da Senhora

Deputada Valéria Macedo, que dispõe sobre instituição do “Dia
Estadual da Polícia Militar Feminina”, no Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 188/18, de autoria da Senhora
Deputada Valéria Macedo, que dispõe sobre o reconhecimento do
“Festejo de Santa Teresa D’Avila”, como Patrimônio Cultural e Imaterial
do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 189/18, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que considera de Utilidade Pública o
Centro de Aprendizagem Conceição de Maria – CEAP.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 057/18,
de autoria da Senhora Deputada Nina Melo, que concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Médico Oscar Reynaldo Molina Benitez, e
dá outras providências.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 058/18,
de autoria da Senhora Deputada Nina Melo, que concede a Medalha de
Honra ao Mérito do Legislativo Nagib Haickel a Harolfran Alves de
Melo.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 059/18,
de autoria da Senhora Deputada Nina Melo, que concede a Medalha de
Honra ao Mérito do Legislativo Maria Aragão a Valderes Maria Couto
de Melo.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 060/18,
de autoria do Senhor Deputado Stênio Rezende, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Manoel Beckman” a Sra. Arlete Bezerra Lutifi”

ORDINÁRIA 4ª  E  ÚLTIMA  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 184/18, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que “dispõe sobre autorização de
parcelamento de dívida de veículos removidos, recolhidos e apreendidos
pelo DETRAN, que se acham selecionados para hasta pública”.

2. PROJETO DE LEI Nº 185/18, de autoria do Senhor
Deputado Bira do Pindaré, que institui a Política Estadual de
Agroecologia e Produção Orgânica do Maranhão (Peapoma).

3. PROJETO DE LEI Nº 186/18, de autoria do Senhor
Deputado Glalbert Cutrim, que considera de Utilidade Pública o
Instituto Flôr de Liz do Município de Morros – MA, com sede e foro
no Município de São Luís, no Estado do Maranhão.

4. Projeto de Resolução Legislativa Nº 056/18, de autoria da
Senhora Deputada Nina Melo, que concede a Medalha de Honra ao
Mérito do Legislativo Manuel Beckman a Abdon José Murad Júnior.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 08 DE AGOSTO DE 2018.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Professor

Marco Aurélio.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Antônio Pereira,
Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior,
Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macedo, Francisca Primo, 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, Sérgio Frota, Vinícius Louro e Wellington do Curso.
Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre Almeida, Andréa
Murad, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Léo Cunha,
Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macedo e Zé Inácio Lula.

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária para fazer a
leitura da Ata da Sessão anterior e do texto bíblico.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (lê texto bíblico e Ata) – Ata
lida, Senhor Presidente.

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

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

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

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 061 / 2018

CONCEDE a Medalha João do Vale a Senhora
Bruna Fernanda Cantanhede Gaglianone

Art. 1° - Fica concedida a Medalha João do Vale a ilustre
cidadã Bruna Fernanda Cantanhede Gaglianone

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do “Palácio Manoel
Bequimão”, em 01 de agosto de 2018. - EDILÁZIO JÚNIOR -
Deputado Estadual

BIOGRAFIA RESUMIDA
Bruna Fernanda Cantanhede Gaglianone nasceu no município

de Caxias – MA, em 30.12.1990, filha de Francisco José de Carvalho
Gaglianone e Eliana Cantanhede Gaglianone, aos oito anos de idade,
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iniciou os estudos de balé clássico em São Luís. Com doze anos, por
incentivo de sua professora de balé, realizou o exame de seleção da
Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Foi aprovada em primeiro lugar e
ganhou uma bolsa de estudos por um período de um ano, e então, se
mudou para Joinville/SC, para iniciar seus estudos em 2003.

Abrir mão da vida em São Luís (MA) e recomeçar a vida em
Joinville/SC, ao lado da mãe e longe do pai, aos 12 anos, foi um dos
primeiros percalços a ser superado. No segundo ano de estudos, em
2004, foi indicada e recebeu o Prêmio Fundação Galina Ulanova, prêmio
esse indicado para jovens talentos, por indicação dos grandes bailarinos
Vladmir Vassiliev (bailarino do século) e Ekaterina Maximova. 

Em 2009, a maranhense Bruna Gaglianone, concluiu seus
estudos na Escola do Teatro Bolshoi do Brasil e em setembro de 2011
pisou no palco do Teatro Bolshoi em Moscou – Rússia, marcando o
início da vida profissional.  Foi um começo complicado a adaptação
aos costumes, culinária, hábitos, língua e principalmente ao rigoroso
inverno russo, foram obstáculos vencidos naturalmente e hoje
completamente superados.

Com um histórico admirável em sete anos de trabalho, hoje
é bailarina do Primeiro Corpo de Baile do Bolshoi, realizou e continua
realizando vários papéis de solista e principal.

Hoje, longe dos pais, a saudade da família é um sentimento
constante.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do “Palácio Manoel
Bequimão”, em 01 de agosto de 2018. - EDILÁZIO JÚNIOR -
Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 378 / 18
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM: 09.08.2018

Senhor Presidente,

Nos forma do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão solicito a Vossa Excelência que sejam enviadas
á Sua Excelência o Senhor Embaixador da República de Cuba no Brasil,
Rolando Gomes Gonzalez, manifestações de solidariedade ao povo
cubano, tendo em vista as sanções sofridas face ao embargo
norte-americano a economia daquele país.

Segundo relatório anual da ONU, o bloqueio já causou desde
do seu início até hoje cifras que superam a casa dos 100 bilhões de
dólares.

Os prejuízos de Cuba em relação ao turismo, foram estimados
em 2,5 bilhões de dólares com a proibição da entrada de turistas
americanos que anualmente visitam o país caribenho, seus pontos
turísticos não podem ser anunciados em agências de turismo norte
americanas.

A comunidade internacional não pode se calar diante dessa
atitude, pois constitui uma violência contra o povo daquele país. Caso
esse impasse perdure, deixará de ser um problema cubano, para se
transformar numa questão global.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Beckman
em 08 de agosto de 2018. – Othelino Neto – Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 483 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviado expediente SR. SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DO MARANHÃO,  JEFFERSON PORTELA, solicitando que seja
aplicado aos Alunos do Curso de Formação de Soldados – CFSD/
PMMA, o Regimento Interno do CFAP, assim como aplicado o art.
102, Parágrafo único, face o grande número de reprovações com a nota
6,00 (seis), pelo fato de está sendo aplicado o Edital nº 01/201/CESPE
que prevê a nota 7,00.  Seja ainda oportunizado aos 130 (cento e

trinta) Alunos reprovados a Recuperação nas referidas disciplinas, em
cumprimento ao Regimento Interno do CFAP.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de
agosto de 2018. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 484 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviado expediente ao GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, na pessoa do Exmo. Sr. Governador FLÁVIO DINO
DE CASTRO E COSTA, solicitando que seja aplicado aos Alunos do
Curso de Formação de Soldados – CFSD/PMMA, o Regimento Interno
do CFAP, assim como aplicado o art. 102, Parágrafo único, face o
grande número de reprovações com a nota 6,00 (seis), pelo fato de está
sendo aplicado o Edital nº 01/2017/CESPE que prevê a nota 7,00.

Seja ainda oportunizado aos 130 (cento e trinta) Alunos
reprovados a Recuperação nas referidas disciplinas, em cumprimento
ao Regimento Interno do CFAP.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de
agosto de 2018. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 485 / 18

Senhor Presidente,

Apresento a V.Exa., nos termos do art.152 do Regimento
Interno, a presente Indicação, a ser encaminhada ao Exmo. Senhor
Secretário de Segurança Pública do Estado, Jefferson Portela, após
manifestação da Mesa, para solicitar a implantação de um Posto
Policial no Povoado Leite, município de Itapecuru-Mirim.

O povoado Leite, localizado às margens da BR-222, entre os
municípios de Itapecuru-Mirim, Vargem Grande e Presidente Vargas,
têm sofrido com a falta de segurança pública que coloca em risco a
população, haja vista o aumento significativo no setor de serviços e de
lojas comerciais, fatores esses que impulsionam o desenvolvimento da
região. Assim sendo, é de grande importância um serviço de atendimento
policial especializado a fim de promover a segurança do cidadão e do
bem público.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, 07 de agosto de 2018 – FÁBIO BRAGA–
Deputado Estadual – Solidariedade

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Expediente lido,
Senhor Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Suspendo a Sessão, por cinco minutos, até que algum Deputado
se inscreva no Pequeno Expediente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO – Reaberta a Sessão. Pequeno Expediente. Com a palavra, o
Deputado Fábio Braga, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados,
imprensa, a todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV
Assembleia. Senhor Presidente, venho hoje aqui relatar os acontecidos
na nossa região nos últimos dias, principalmente no período em que
ficamos de recesso, da questão de pedidos, indicações minhas. Hoje
foi feita uma indicação a pedido da comunidade do Leite, uma das
localidades que fica na extremidade entre Vargem Grande, Itapecuru e
Presidente Vargas que nos últimos dias tem sido abalada, a comunidade,
pela insegurança provocada pelos inúmeros furtos, roubos e agressões
àquela comunidade, principalmente aos populares que vivem, moram,
plantam e criam naquela região. E entendo que o Secretário Jefferson,
que tem feito um trabalho no sentido de combater, de intimidar, de
forçar a marginalidade a não praticar esses crimes, que eu estou pedindo
um posto avançado da Polícia, lá no povoado Leite. Povoado esse que
também está nas listas de emancipações que lutam pelo direito de se
tornar cidade do Estado do Maranhão. E nos próximos dias nós vamos
ter, no próximo final de semana, a abertura do tão esperado hospital na
cidade de Chapadinha. Hospital esse que tem um dono. O dono é o
povo do Maranhão, o povo da região do Baixo Parnaíba, que esperou
há tanto tempo por uma casa de saúde equipada, modernizada para
que pudesse ser feito o atendimento. Temos ainda a questão, e aí eu
não estive diretamente com o Secretário, mas sei que vai ser parte
também a questão do Centro de Hemodiálise de Chapadinha, que está,
nos últimos dias, na mídia de forma negativa, fazendo com que aquela
população carente tenha sempre que se deslocar até São Luís com os
inúmeros problemas e transtornos. Provocando um caos nessa área de
atendimento de pessoas que precisam de um atendimento especializado,
que é a hemodiálise. Entendo que é necessário que o Governo sempre
tome providência no sentido de que a população tenha um tratamento
adequado, eficiente, de qualidade, para que se possa cada vez mais
viver melhor em nossa cidade. E Chapadinha é uma região polo. No
final de semana, eu estive lá e andei com o grande líder Isaías, ex-
prefeito da cidade, que me mostrou algumas demandas da cidade.
Inclusive, nessas demandas, a questão de asfalto em algumas ruas, em
vários e vários bairros da cidade. Isaías muito preocupado com essa
questão de sempre melhorar as ruas do entorno do centro da cidade,
para que se possa ter um conforto maior para a comunidade. E também
a questão de água potável, água de se beber, água que possa ser
consumida pela população de Chapadinha. Inúmeros poços artesianos
precisam ser abertos, precisam ser perfurados, precisam ser canalizados
para que se tenha uma distribuição adequada para a população de
Chapadinha ter uma água de qualidade. Lá nós temos um projeto há
muito tempo que está em andamento, que não foi concluso por conta
de uma série de deficiências na parte do projeto. E essa demanda de
pulso basicamente é por conta também dessa regularidade desse sistema
de água na cidade de Chapadinha. E em Chapadinha também estive lá
olhando de longe a questão do hospital que estava todo fechado, mas
me parece que está concluído e em fase de inauguração pelo Secretário
Carlos Lula, que deve ser nesse dia 11, próximo final de semana lá.
Porque abrindo essa casa de saúde, abrindo esse Hospital Regional,
nós vamos melhorar e muito o atendimento da saúde das comunidades
em volta de Chapadinha, de toda aquela região que vem de Tutóia,
Araioses, São Bernardo, Santa Quitéria, Santana, Milagres, Brejo,
Anapurus, Mata Roma, Buriti. Toda aquela região deverá ser atendida.
Além de que Urbano Santos, São Benedito do Rio Preto e Belágua
devem ser atendidos melhor e com maior conforto na cidade de
Chapadinha. Haja vista que hoje as ambulâncias, muitas delas se
deslocam à cidade de São Luís num trânsito muito complicado, fazendo
com que algumas pessoas quando chegam a esta cidade já tenham o
estado agravado por conta da demora de se chegar desses locais até a
cidade de São Luís. Portanto, eu queria dizer que aquela casa, a gente
vê inúmeros vídeos de muita gente falando quem seria ou quem teria

levado? Aquele hospital é de um dinheiro do financiamento do BNDES,
que foi aprovado nesta Casa, na legislatura passada. E que teve sua
obra começada na legislatura passada e acabada agora. Portanto, nos
dois governos, o atual e o passado, é que foi feito esse importante
hospital regional na cidade de Chapadinha e digo isso porque é a mais
verdadeira e absoluta verdade no sentido de que tanto o antigo, o que
antecedeu o atual governo e esse, então fizeram a sua parte e esse
financiamento do BNDES aprovado na Assembleia fez com que pudesse
com o dinheiro, com os recursos financeiros pudesse dotar aquele
hospital de equipamentos necessários para que se pudesse ter o
desenvolvimento necessário da região de Chapadinha e de toda a
regional.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente e demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia. Que Deus louvado! Senhor Presidente,
nós apresentamos duas Indicações durante o período de recesso:
solicitação da população do povoado Faísa, povoado que inclusive
luta pela emancipação, povoado que tem uma grande aglomeração de
pessoas e tem inclusive já autonomia, autonomia financeira, autonomia
no comércio e luta pela emancipação. E uma reivindicação do povoado
Faísa é com relação à telefonia celular. Então fica num ângulo totalmente
morto, totalmente isolado, mais de 100km da sede e é um exemplo da
luta pela emancipação. Então, um povoado grande, um povoado que a
população precisa se deslocar para Santa Luzia, mais de cem
quilômetros para poder resolver seus problemas, suas atividades. É
essa a solicitação da população para que nós pudéssemos fazer uma
ingerência junto às empresas de telefonia, principalmente a VIVO, que
é a que melhor pega na cidade de Santa Luzia para que pudesse colocar
uma torre de transmissão, para que pudesse fazer com que o povoado
deixasse de ficar tão isolado como o povoado Faísa fica isolado das
demais cidades. E uma outra solicitação também, Senhor Presidente, é
do povoado Bananal, o povoado Bananal fica a mais ou menos quinze
quilômetros da cidade de Imperatriz e a doze quilômetros da cidade-
sede, que é a cidade de Edson Lobão. Então, o povoado Bananal fica
ligado à cidade de Edison Lobão, a doze quilômetros da sede, a doze
quilômetros de Edison Lobão e também a quinze quilômetros de
Imperatriz, ou seja, fica no meio, quando sai de Imperatriz para Edison
Lobão fica no meio entre Imperatriz e Edison Lobão. E a reclamação da
população também é que tem esse isolamento, não pega telefonia
celular, não tem contato e fica meio que isolado, bem próximo de uma
grande cidade, da segunda maior cidade do Estado que é Imperatriz e
tão próximo da cidade-sede e totalmente isolado. É uma população
com mais de cinco mil pessoas e essa reclamação que não tem um
amparo do poder público, que ninguém faz nada, já reclamaram para a
prefeitura, já reclamaram para deputados da região e nada foi feito,
nunca fizeram nada e fizeram essa solicitação. Então, nós estamos não
só fazendo indicação, não só fazendo a solicitação, nós estamos
mantendo também contato e uma reunião com a Empresa VIVO, com
a CLARO e com a OI para que possa fazer a instalação de torres de
transmissão de telefonia no povoado Bananal, município de Edison
Lobão. Tão próximo de Imperatriz, tão próximo de Edison Lobão e
totalmente isolado. Então fica aqui a nossa defesa dos moradores do
povoado Bananal, defesa dos moradores de Edison Lobão e, mais uma
vez, a nossa defesa e o nosso trabalho em defesa da população da
região Tocantina, não só de Imperatriz, mas da região Tocantina. Mas
Senhor Presidente, aproveitando a fala do orador que nos antecedeu,
Deputado Fábio Braga, e com todo respeito ao Deputado Fábio Braga
eu estive na cidade de Chapadinha e uma reclamação recorrente da
população é que o hospital já era para ter sido entregue e o Governador
Flávio Dino não entregou o hospital. E a população tem dito que o
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Governador Flávio Dino, irresponsavelmente, não entregou hospital
ainda e a população também tem dito que o Governador Flávio Dino
vai utilizar o hospital de forma eleitoreira. Eu estive na cidade de
Chapadinha, estive no hospital, gravei um vídeo na frente do hospital
e também fizemos a denúncia ao Ministério Público, que esteja atento
com relação ao hospital de Chapadinha, que já era para ter sido entregue
e não foi entregue ainda. Quantas vidas serão ceifadas, quantas pessoas
deixarão de ser atendidas, quantas pessoas vão morrer na cidade de
Chapadinha ou no entorno da cidade de Chapadinha para que o hospital
seja inaugurado? É o absurdo dos absurdos! Por que não inaugurou
ainda? Qual o motivo? Vai esperar ficar mais próximo da eleição para
chegar à cidade de Chapadinha e dizer que inaugurou o Hospital Regional
de Chapadinha? Não se faz política de Estado e muito menos política
de Governo, mas é política de Poder com o único objetivo de se manter
no poder. É a política medíocre, é a política ridícula e que mais, mais
desagrega. É a política que faz com que a população sofra na mão de
péssimos políticos e que pregavam no passado que seria diferente, que
teria mudança. Enquanto a população padece, enquanto a população
sofre, enquanto o Governador utiliza isso para a propaganda enganosa
quem sofre é a população. E aqui faço a pergunta também. Hoje o
Deputado Fábio Braga disse que vai ter um departamento, uma área
para tratar do Centro de Hemodiálise e cadê todo o dinheiro que foi
recebido do Centro de Hemodiálise? Cadê o dinheiro do Centro de
Hemodiálise de Chapadinha? Aonde foi parar? Onde está o dinheiro?
Cadê o Ministério Público? Inclusive matéria já de veiculação nacional.
Quantas pessoas já morreram precisando, necessitando de tratamento
para fazer hemodiálise? Quantas pessoas já morreram não só aguardando
o tratamento, mas já morreram inclusive se deslocando para São Luís?
É assim que o Governador Flávio Dino trata da saúde? É assim que o
Governador Flávio Dino trata o tratamento de hemodiálise? O governo
da propaganda é um, o governo da realidade é outro. E o governo da
realidade é aquele que maltrata, é aquele que a população tem sofrido
pela falta de atendimento na Saúde do Maranhão e, principalmente,
pela falta do tratamento de hemodiálise. Governador Flávio Dino,
aonde foram parar os recursos para a construção dos Centros de
Hemodiálise do Estado do Maranhão? E agora faço referência
principalmente ao de Chapadinha. Não explicou aonde foi parar os R$
18 milhões desviados da Saúde do Estado do Maranhão, já na gestão
do Governador Flávio Dino. Duas operações da Polícia Federal. Duas
operações da Polícia Federal, desvio de recursos na Saúde do Estado
do Maranhão. Onde está a transparência? Aonde foram parar os
recursos? E a população quer saber. E aqui na tribuna desta Casa, eu
utilizo a tribuna desta Casa com as minhas atribuições parlamentares
de fiscalizar, de denunciar e de cobrar a aplicação do dinheiro público.
Nada mais do que isso, o meu papel parlamentar, a minha obrigação
parlamentar em defesa da população do Estado do Maranhão. E faço
isso com muita responsabilidade, com muita determinação e com muita
coragem. Pode ser uma voz única. Pode ser uma voz única, mas uma
voz firme, uma voz atuante em defesa da população do Estado do
Maranhão. Onde foram parar os 18 milhões desviados da saúde do
Maranhão? Onde foram parar os recursos para a construção dos
Centros de Hemodiálise do Maranhão? Com a palavra o Senhor
Governador Flávio Dino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Deputado Rigo Teles, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) – Senhoras e senhores deputados, imprensa, galeria, amigos e
amigas que nos assistem. Senhor Presidente, o que me faz vir aqui a
esta tribuna, primeiro, é desejar um bom trabalho a todos e todas
parlamentares desta Casa, às senhoras parlamentares e aos senhores
parlamentares. Esta semana nós demos início ao nosso trabalho após
15 dias de recesso parlamentar. E nesse período eu visitei vários
municípios da região, da minha região especificamente. E acredito que
todos também assim o fizeram. Mas o que me faz usar aqui esta

tribuna é para reclamar de uma situação que vem ocorrendo lá no
município de Barra do Corda, mais precisamente com o time de futebol
Cordino, que muito abrilhanta o futebol do Maranhão e hoje o futebol
do país. Porque está aí disputando a Copa Nordeste, a Copa Brasil,
Série D. E agora para a surpresa negativa de todos, o técnico Marlon
Cutrim está lamentando, pedindo ajuda, pedindo socorro à população,
a todos que integram a torcida do Cordino, o nosso querido Cordino de
Barra do Corda. O maior patrocinador do Cordino é o município.
Sempre foi. O Cordino foi criado no governo do meu pai, no governo
Manoel Mariano Sousa, o Nenzim. E assim durante os seus mandatos
vem sempre investindo no Cordino, trazendo grandes jogadores,
investindo nos jogadores, investindo nas escolinhas de Barra do Corda.
Coisa que eu faço há muito investindo nessas crianças. E agora, esta
semana passada, o Cordino foi para a porta da Prefeitura Municipal de
Barra do Corda reclamar, pedir socorro, para que o Prefeito pague dois
meses de atraso dos jogadores, dos técnicos, da direção do Cordino e
agora já está entrando para o terceiro mês, próxima semana já completa
o terceiro mês sem os jogadores, os atletas, o Cordino em si não receber
nenhum centavo, três meses de atraso. Como que um atleta vai trabalhar,
a sua profissão é jogar bola, é abrilhantar os times do Maranhão, em
especial como digo aqui, aqui ao Cordino, sem o dinheiro no bolso,
sem o seu salário? Duvido que este Prefeito de Barra do Corda, Prefeito
Erick, irresponsável como é, se ele deixa de receber seu salário. O dele
ele quer receber, mas o dinheiro que vem para o Cordino não sai do
cofre da Prefeitura não, foi dinheiro conseguido pelo Cordino, após o
Cordino ter sido no ano passado vice-campeão do Campeonato
Maranhense e recebeu os recursos para trilhar no Campeonato Nacional
Série D na Copa Nordeste e assim CBF manda os recursos, assim a
Federação envia seus recursos e o recurso vem para o município, porque
o Cordino pertence ao município de Barra do Corda, mas o Prefeito
irresponsável, dessa forma, não está repassando o dinheiro para os
jogadores, para os atletas. E eu pergunto: Para aonde está indo esse
dinheiro, para aonde está indo? Precisa se pedir uma CPI, Presidente,
nesta Casa, para descobrir aonde está indo o dinheiro? Para o bolso do
Prefeito? Conhecido como ladrão ele já é, agora roubando até os
jogadores do Cordino, time este que abrilhanta não só a Barra do
Corda, mas abrilhanta o Maranhão e o Brasil, porque estaria, como eu
disse agora há pouco, disputando o Campeonato Nacional Série D,
disputando a Copa Nordeste. Prefeito, seja menos ladrão, você está
sendo demais, está roubando a prefeitura, agora roubando até o dinheiro
dos jogadores, dinheiro do Cordino, não faça isso, tenha misericórdia
desse time, desses jogadores, se você não quer mais o time na prefeitura,
deixe-o, que nós procuramos uma maneira de arrumar patrocinadores e
levar o time em frente, mas não abandone esse time tão querido pelos
barra-cordenses, por nós cordinos, esse time tão querido pelo Estado
do Maranhão, procure colocar a folha do Cordino em dia, procure
chamar os jogadores, conversar com os jogadores e vê o que está
acontecendo se não pode colocar os três meses de uma vez só, divida,
parcele, cada mês pague dois, que em três meses você paga os três
meses atrasados com o mês subsequente. Essa que é a nossa reclamação,
esta é nossa indignação para com a Prefeitura Municipal de Barra do
Corda, para com o prefeito de Barra do Corda, o desmando e o abandono
para com o Cordino, time tão querido pela população do Maranhão,
tão querido pela população de Barra do Corda. E assim eu conclamo ao
prefeito, peço a ele aqui, prefeito, coloque os jogadores em dia, coloque
o salário desses jogadores, desses atletas em dia para que continuem
abrilhantar o nosso futebol, esta aí o Campeonato Maranhense e os
jogadores estão sem incentivo, o próprio técnico, Marlon Cutrim está
sem incentivo, está triste, porque não tem condições de treinar, de
trabalhar sem o salário no bolso, como fica a situação desse jogadores,
desses atletas? Então, Senhor Prefeito, aqui mais uma vez eu conclamo
a V. Ex.ª, prefeito municipal de Barra do Corda, pague os jogadores,
pague os atletas do Cordino, esse dinheiro veio para os atletas, não foi
para você colocar no seu bolso não.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Júnior Verde, cinco minutos, sem apartes.
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O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Deus abençoe a todos. Exmo. Senhor Presidente, Senhores e
Senhoras Deputados, imprensa, galeria, a todos que nos acompanham
em todo o Estado do Maranhão. Vamos iniciar aqui lendo a palavra de
Deus. Assim diz o Senhor: Os meus olhos aprovam os fiéis da terra e
eles habitarão comigo; somente quem tem vida íntegra me servirá.
(Salmo 101: 6). Com essa mensagem quero iniciar nosso
pronunciamento de hoje, Senhor Presidente, destacando durante todo
o recesso que tivemos várias atividades, continuando o foco do
desenvolvimento social do Estado do Maranhão, com o nosso mandato
participativo, e durante o recesso tivemos a oportunidade de estamos
presentes em vários municípios maranhenses e sempre levando, claro,
as demandas desta Casa com o anseio de poder realmente contribuir
com o Estado do Maranhão, buscando dar essa contribuição através
das nossas proposições. Aí eu destaco aqui, durante o mandato
legislativo sempre focado realmente em atender essas demandas, das
necessidades do povo do Estado. E aqui eu quero fazer algumas
referências que assim que iniciou o nosso recesso tivemos a
oportunidade de participar do encerramento do Projeto Bombeiro-
Mirim, no povoado do Município de São Mateus. Projeto Bombeiro
Mirim, como todos sabem, nós incentivamos de forma pessoal, sou
entusiasta desse projeto. Para mim é um dos mais belos projetos deste
País, porque ele cuida do que é mais sensível da sociedade que são as
nossas crianças e adolescentes, ensina valores, princípios que devem
nortear as nossas vidas. Então esses jovens, crianças e adolescentes ali
no município de São Mateus estão, na verdade, elas, as crianças estão
ajudando a mudar a realidade da educação pela sua formação pessoal.
Escolas que antes tinham problemas por pichações, cadeiras quebradas,
um ambiente instável nas salas de aula hoje são exemplos e isso é
protagonizado por eles considerando essa iniciativa tão louvável, tão
importante na formação pessoal dessas crianças e adolescentes que
estão ali no município de São Mateus, mas que hoje o projeto tem um
alcance em vários municípios. São 32 municípios do Estado do
Maranhão em que estão presentes essas iniciativas de poder educar.
Mas essa educação não é só do conhecimento dos livros não, o
conhecimento teórico, é um conhecimento no que se refere à questão
ética, moral e o que envolve questões éticas e morais é desde o respeito
à cidadania, passando pela honra e compromisso. Então tive
oportunidade de participar de uma solenidade, no município de São
Mateus, que foi o encerramento do semestre, dessa iniciativa, que vai
ser continuado, claro. Esse projeto tem a sua continuação envolvendo
inclusive mais crianças, sempre focando em áreas de risco de periferias
e assim permitindo que esse projeto aconteça a contento da sociedade
maranhense. Destaco também a nossa agenda muito positiva no Sul do
Estado, reunião com trabalhadores no município de Balsas e ali reuniu
nessa oportunidade lideranças políticas, estudantes da cidade, lideranças
religiosas, agricultores. E tivemos a oportunidade de ali dialogar com a
sociedade de Balsas. Inclusive destacando e fazendo uma prestação de
contas do que nós tivemos durante esses anos de mandato. E, na
oportunidade, eu destaquei, por exemplo, a praça, que eu espero que
seja em breve inaugurada, no povoado Aldeia e que já está sendo
concluída. Falei e destaquei a necessidade. E ali estávamos próximo ao
local, que é a Avenida Contorno, que é a MA-006. Porque ali foi
pavimentado dentro da passagem da cidade, mas a MA-006 é muito
extensa e vai até Alto Parnaíba. Inclusive eu fiz referência da necessidade
da pavimentação da MA-006, que infelizmente está toda destruída.
Precisamos, inclusive na oportunidade em que eu faço esse
pronunciamento, fazer com que nós possamos empreender esforços
para pavimentar a MA 006, e destaquei essa necessidade na ocasião,
objeto de indicação nossa nesta Casa. E o Governo do Estado já tem
planejamento, já tem valores. Mas claro que, dada as conjunturas
econômicas, é preciso um aporte de recursos. E eu tenho fé que o
Estado há de conseguir esses recursos para pavimentar. Porque ali é
um corredor. Na verdade, é o corredor da soja, da produção agrícola do
sul do Estado. É muito importante essa MA 006 e precisa ser
pavimentada. Destaquei também a pavimentação asfáltica dentro da

própria cidade. Solicitação que também nós fizemos, encaminhamento
de recursos de emendas para calçamentos no município e outras
demandas, como o hospital regional. E assim fizemos a prestação de
contas e demonstrando a necessidade da continuidade desse trabalho.
Mas estivemos em outros municípios também, Senhor Presidente,
Paraibano, Colinas, Santa Inês, Governador Nunes Freire, Santa Luzia
do Paruá, Maracaçumé. Eu vou ter a oportunidade de destacar isso no
próximo pronunciamento, considerando o tempo. Mas de já agradecer
a oportunidade de estar representando este Estado também como
deputado, assim como Vossas Excelências, nobres parlamentares que
dividem conosco a responsabilidade de fazer aqui deste Parlamento a
ressonância das necessidades do povo do Maranhão. Muito obrigado
e que Deus abençoe a todos.

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

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe todos nós! Senhor Presidente, galeria,
imprensa, senhores servidores. Presidente, corre nesta Casa um pedido
de CPI por parte de um dos meus pares para tratar sobre a questão do
Jardins aqui perto, da construção, na verdade, do Complexo Jardins,
que tem como mantenedora de construção a CYRELA. E ali eu recebi
os empresários da CYRELA, haja vista a manifestação desta Casa, e
também do Ministério Público, para que pudesse interceder.
Considerando que ela se dispunha, como se dispôs, a conceder aos
usuários que foram prejudicados um contrato de aluguel em um
apartamento dentro dos mesmos padrões do Jardins. E assim procedeu,
apesar das ações também que o Ministério patrocinou em relação a
isso em defesa dos consumidores maranhenses. Eu quero também, nas
minhas caminhadas de pré-campanha, dizer aqui aos meus colegas que
vou propor também uma CPI para a GAFISA e para a FRANERE.
Para mim, duas organizações empresariais extremamente
irresponsáveis, considerando das inúmeras obras que ela tem feito de
péssima qualidade e também não entregando ao usuário conforme o
prometido. Eu me refiro aqui mais propriamente ao Costa do Araçagi,
onde ela além das torres prometia no contrato social, feito entre o
futuro usuário e a organização empresarial, de que entregaria, além dos
prédios, um complexo aquático, entregaria pistas para idosos, pistas
que dariam vida social àquele prédio, àquela organização. O que se vê
agora a FRANERE não está entregando. A GAFISA, segundo
informações, quebrou. Entregaram as torres. Os indivíduos todos
pagaram os prédios, ajuizaram as ações quando contestaram de que o
que estava no contrato não é o que está sendo entregue pela GAFISA
e pela FRANERE. A Justiça para com isso, esbarra e não caminha e a
pessoa fica em prejuízo disso tudo. O que eu estou vendo aí é uma
empresa na verdade com aspecto camuflado de ladrões embutidos de
empresários, vestidos de empresários, como eu vi aqui com a GAFISA
e com a FRANERE, que não entregam aquilo que prometem e o usuário
com prejuízo e não vi as mesmas manifestações por parte do Ministério
Público o mesmo zelo por parte dos órgãos de fiscalização, como é o
PROCON e eu me pergunto: O que tem por esse invólucro? O que tem
nesse manto que não permite que seja levado à tona essas situações
que estão vivenciadas ali os moradores, ou que seriam futuros
moradores haja vista ali que roubaram sonhos, roubaram esperanças
daquele povo e a inação do Estado, e eu digo Estado, que deveria zelar,
eu me refiro ao PROCON , ao Ministério Público Federal , ao Ministério
Público Estadual e digo Ministério Público Federal por que por ali
pode ter o Governo Federal patrocinando aquele tipo de
empreendimento. Posterga, é protelado, não avança e há na verdade
uma retenção drástica por parte da Justiça em relações às ações que
correm ali. E eu pergunto: Quem compra tem que pagar e quem paga
tem que receber e quem vende tem que entregar esses binômios ou
trinômios ou quadrinômios não têm existido quando se trata da Costa
do Araçagi. E aqui eu vou pedir também aos meus pares que não virem
as costas, que incluam suas assinaturas na proposta nossa de CPI que
faremos na GAFISA e na FRANERE para que eles possam na verdade
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cumprir os seus contratos sociais, cumprir aquilo que deveria ser feito
e não está sendo feito, sobretudo na Costa do Araçagi, vistas a olho nu.
E clamo e reclamo ao Ministério Público que dá com o mesmo
procedimento, o mesmo zelo que teve com CYRELA tenha também
com a GAFISA e com a FRANERE. Não podemos ficar aqui sendo
cada vez mais vendidos, ludibriados por organizações dessa ordem que
não têm compromisso com a sociedade, que não têm compromisso
com aquilo que vende, que não têm compromisso com aquilo que faz,
e não é só uma questão de qualidade, mas sobretudo uma questão de
cumprir aquilo que está posto dentro dos contatos sociais. Parece que
o Estado aqui se torna nanico, se torna pequeno demais para que
empresário supostamente forte, porque não são fortes, porque forte,
o critério de ser forte é o critério de ser ético, de ser grande, de cumprir
as suas missões sociais. Eu digo a você que o Ministério Público tem
que ser zeloso, tem ser cumpridor e a Justiça a cada procedimento, a
cada processo que tem ali tem que dá agilidade sob pena de quem quer
comprar uma casa própria ter o seu sonho prejudicado, como foi
prejudicado aqui na Costa do Araçagi pela sua FRANERE e sua
GAFISA, que segundo consta até estão quebradas, mas eu acho que o
patrimônio deles tem que responder a esse tipo de coisa e a Justiça tem
que ser feita pelo próprio Judiciário do Maranhão. Fica aqui o meu
apelo, fica aqui a utilização da tribuna para vozes de quem não têm voz
lá fora, que tiveram seus sonhos prejudicados, seu sonho comprado,
seu sonho vendido por esses falsos empresários que se sustentam em
um ambiente político para poder malversar o dinheiro público e enganar
o povo do Maranhão. Fica aqui o meu protesto, o meu reclame e o meu
apelo ao Ministério Público que arregale os olhos e a justiça, a todo e
qualquer procedimento dessa natureza, dê agilidade ou responda para
que o processo possa subir às instâncias superiores. Fica o meu apelo,
Presidente, a esta Casa e aos meus pares, ao Ministério Público e à
Justiça.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Projeto de Lei de Conversão n.º 005/2018, de autoria da CCJ,
oriunda da Medida Provisória n.º 275/2018 (lê).

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
Presidente, queria pedir conferência de quórum, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço que zere o painel e os Deputados que assim desejarem
registrem suas presenças.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – PV em obstrução.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Bloco de
Oposição em obstrução, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Meu líder
empolgado com a campanha.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Bloco Independente em obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pediria a atenção de todos, em particular do Deputado Edilázio,
que foi quem pediu a conferência de quórum. Deputado Edilázio,
senhores deputados, nós não temos quórum neste momento para
deliberar. E aí eu queria pedir aos senhores que nós combinássemos de
não apreciar os dois projetos primeiros. Os outros dois os autores
estão presentes. Mas os outros, os demais requerimentos, como são
requerimentos sem maiores polêmicas e dos colegas deputados, que
nós completemos o quórum com este compromisso de não apreciar os
dois primeiros itens da pauta. Se V. Excelências concordarem, podemos
seguir a sessão.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Liderança do PV
concorda, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Grato, Deputado César. Obrigado, Deputado Edilázio. Então
registrem as presenças para que a gente possa dar prosseguimento à
Sessão. Ficam transferidos, Deputado César, Deputado Edilázio, para
a próxima sessão o Projeto de Lei 275 e o Parecer 235 da CCJ, relativo
ao Projeto do Deputado Max Barros. O Projeto de Resolução 026 fica
transferido em razão do Deputado Cabo Campos estar ausente. E
também o projeto 035 em razão da ausência do Deputado Edivaldo.
Requerimentos à deliberação do Plenário. Requerimento 341, de autoria
do Deputado Rigo Teles (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 371,
de autoria do Deputado Edson Araújo. Requer, depois de ouvido... O
Deputado está ausente. Fica transferido para a próxima sessão.
Requerimento 375 também fica. Deputada Nina, Vossa Excelência
gostaria de registrar a sua presença novamente? Deputado Rigo, Vossa
Excelência gostaria de registrar a presença? Deputado Wellington.
Requerimento 378, de autoria do Deputado Othelino Neto, requerendo
o envio a Sua Excelência Embaixador da República de Cuba no Brasil,
Rolando Gomes Gonzalez, mensagem de repúdio ao embargo Norte
Americano à economia do país caribenho, que atinge principalmente a
população mais carente de Cuba. Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento 372. O Deputado
está ausente. Ficam transferidos para a Ordem do Dia de amanhã, aliás
ficam transferidas para a próxima sessão as matérias de hoje, os dois
projetos aos quais fiz referência e os requerimentos cujos deputados
estão ausentes.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não há oradores inscritos. Tempos dos partidos ou blocos.
Bloco Parlamentar Independente; Bloco Parlamentar PV-PSD. Declina.
Bloco Parlamentar Democrático. Deputado Vinícius Louro, Bloco
Parlamentar Democrático. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.
Bloco Parlamentar de Oposição. Declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Inscrito o Deputado Wellington do Curso, por dez minutos,
com apartes. Lembro, antes do Deputado Wellington iniciar o seu
pronunciamento, que, logo em seguida, teremos uma Sessão Solene
para entrega do Título de Cidadão Maranhense ao Secretário de
Administração Penitenciária, Senhor Murilo Oliveira, proposta pelo
Deputado Rafael Leitoa, e também para entrega da Medalha Manuel
Beckman, proposta por mim. Com a palavra, o Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria e imprensa, internautas que
nos acompanham por meio da TV Assembleia Legislativa, nosso mais
cordial bom dia. Senhor Presidente, eu quero fazer dois registros: O
primeiro deles, Deputado César Pires, é do nosso amigo Raimundo
Marques de Sousa, ex-aluno, um amigo, um servo de Deus, e lamentar
a sua morte trágica no último fim de semana. Ele é agente de trânsito
em São Luís, estava de serviço na noite de domingo e por um descuido,
o motorista do ônibus disse que não percebeu a sua presença, o atropelou
e passou por cima de sua cabeça esmagando a sua cabeça. Uma morte
trágica e lamentável e, na manhã de hoje, eu quero fazer essa referência
elogiosa e as minhas condolências aos familiares e amigos agentes de
trânsito, nós temos muitos amigos que são agentes de trânsito. E amigos
de verdade, eu tenho, por exemplo, o amigo James Gualhardo, meu
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amigo de longa data, que hoje é agente de trânsito foi candidato a
vereador em São Luís, o amigo Aldir, e muitos outros amigos que são
agentes de trânsito, e o respeito que eu tenho por todos agentes de
trânsito, e um quadro totalmente reduzido que realiza um trabalho
extraordinário em São Luís, realiza um trabalho com poucos agentes,
mas fazem um trabalho com excelência e que não tem o devido respeito
da Prefeitura de São Luís, a devida valorização da Prefeitura de São
Luís. Há tanto tempo clamam pela realização do concurso público, há
tanto tempo clamam pela valorização da categoria, então, na manhã de
hoje, eu quero fazer essa referência elogiosa a todos os agentes de
trânsito, a todos os guerreiros agentes de trânsito, em São Luís, nosso
apreço nosso respeito que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e
na manhã de hoje as nossas condolências ao amigo Raimundo Marques
de Sousa e à sua família pela trágica morte no último fim de semana,
fica aqui o nosso respeito, fica aqui as nossas condolências e, mais uma
vez, o nosso compromisso de lutar para que a Prefeitura de São Luís
realize concurso público para agente de trânsito na nossa cidade. Mas,
Senhor Presidente, pela manhã, no Pequeno Expediente, nós fizemos o
pronunciamento com relação à saúde no estado do Maranhão e fizemos
alguns questionamentos, questionamento, inclusive do Hospital de
Chapadinha que está pronto e não foi inaugurado ainda, e ao concluir o
nosso pronunciamento, nós recebemos a ligação de uma pessoa de
Chapadinha que pediu inclusive para não se identificar com medo de
represália, com medo de perseguição. Terminei o meu pronunciamento,
a pessoa ligou de Chapadinha: “Deputado Wellington, confirmo tudo
o que Senhor falou na tribuna da Assembleia. O Governador Flávio
Dino já era para ter inaugurado o hospital em Chapadinha e vai usar
agora com fins eleitoreiros”. É o absurdo dos absurdos. Governador
Flávio Dino, não se faz política com a saúde alheia. Não se faz política
com a saúde alheia. Não se brinca com a saúde do maranhense. V. Exª.
foi eleito e assumiu o Governo do Estado dizendo que seria a mudança.
Qual a mudança? A mudança que faz as mesmas práticas da velha
política. Um hospital que está pronto e que não foi inaugurado. Um
local onde teria a construção de um Centro de Hemodiálise está sendo
um campo e nada foi feito. E cadê os recursos federais que foram
destinados para a construção do Centro de Hemodiálise? A quantidade
de pessoas que padecem, que sofrem, sofrem à espera de um tratamento,
em busca de um tratamento. No mês de junho uma família, algumas
pessoas estavam se deslocando do interior do Estado para fazer o
tratamento de hemodiálise em São Luís, tiveram a vida ceifada em um
acidente de trânsito. A peregrinação de maranhenses que saem do
interior do Estado para fazer o tratamento de hemodiálise em São Luís.
Por que o Governador Flávio Dino em quatro anos não construiu os
Centros de Hemodiálises? E agora vem com essa balela, vem com essa
enrolação, com essa embromação dizendo que o Centro de Hemodiálise
vai funcionar dentro do Hospital de Chapadinha, que nem inaugurado
foi ainda. Nem inaugurado foi ainda! Nós estivemos na cidade de
Chapadinha, nós já fizemos a denúncia e cobramos do Governador
Flávio Dino, que não brinque com a Saúde dos maranhenses. Também
cobramos das autoridades de fiscalização e controle deste Estado,
também dos órgãos de fiscalização e controle federais. Cadê os R$ 18
milhões desviados na Saúde do Estado do Maranhão? Onde foram
parar os R$ 18 milhões desviados da Saúde do Estado do Maranhão?
Será se serão empregados em campanha política nas eleições de 2018?
Pedimos a atenção do Ministério Estadual, do Ministério Público
Federal, da Polícia Federal, a atenção total nas eleições de 2018. E a
explicação do Governo do Estado. Recebemos uma ligação de um
morador de Chapadinha confirmando tudo que nós falamos e, o mais
grave, pedindo para não se identificar, pedindo que não a
identificássemos com medo de represália, com medo de perseguição na
cidade de Chapadinha, porque é uma pessoa conhecida. É esse o
Governo em que vivemos, é o Governo da época do estado de exceção,
do absolutismo, que o Estado sou eu, que o Rei sou eu, em que as
pessoas são perseguidas, que as pessoas não têm a oportunidade de
falar, de se expressar na tribuna desta Casa. E nas ações como
parlamentar continuo firme. Firme, determinado e de forma corajosa
fiscalizando, denunciando e cobrando para que o dinheiro público seja

realmente aplicado na melhoria da qualidade de vida dos maranhenses.
Os maranhenses que tiveram nos últimos quatro anos uma queda nos
seus rendimentos, maranhenses que têm tido dificuldades para pagar
as suas contas, para honrar os seus compromissos. Quantos
empresários não já faliram? Quantos empresários já fecharam suas
portas por conta de uma política de opressão do governo comunista
Flávio Dino. E tenho mantido o nosso mandato atento e vigilante em
defesa dos empresários, dos pequenos comerciantes, dos lojistas que
acreditam em um Maranhão melhor, mas um Maranhão com geração
de emprego e renda. O que foi que o Governador Flávio Dino fez para
gerar emprego e renda no nosso Estado? Ele fez, sim, tomar moto e
carro do cidadão maranhense. Ele fez, sim, fechar empresa dos
maranhenses. Ele fez, sim, perseguir os maranhenses. Ele fez, sim,
quebrar o Estado do Maranhão. Governador Flávio Dino, cobramos de
V. Exa. a inauguração do hospital de Chapadinha e que trate a saúde
dos maranhenses e os maranhenses com respeito. E queremos saber
onde foram parar os recursos da construção do centro de hemodiálise,
não só de Chapadinha, mas de todos os centros de hemodiálise. E
cobramos também onde foram parar os R$ 18 milhões desviados da
saúde do Estado do Maranhão. E, Governador Flávio Dino, vamos
fiscalizar, porque o Centro de Hemodiálise de Chapadinha não é para
ser colocado dentro do hospital. Foi recurso para fazer algo separado,
algo independente, e V. Exa. não fez. E nós estamos aqui fiscalizando,
cobrando. E nós vamos solicitar, fazer um requerimento para que nós
possamos ir até o hospital de Chapadinha para fazer uma visita in loco
para verificar a situação do hospital. Não pode ser o absurdo, a
aberração, o ridículo, a enganação que o Prefeito Edivaldo Holanda tem
feito com a população de São Luís. A enganação que tem feito com a
população de São Luís. Prometeram, mentiram e enganaram. A
construção do Hospital da Criança se arrastou quatro anos até a eleição
de 2016. E mais uma vez falaram que iam entregar o Hospital da
Criança. Vergonhosamente só fizeram o quê? Inaugurar a recepção do
Hospital da Criança. Quanta cara de pau, quanta cara de pau! É muita
cara de pau. Prometeram na campanha de 2012. Prometeram na
campanha de 2016. Estão enganando a população de São Luís. É muita
cara de pau! E cadê a parceria do Governo do Estado com a Prefeitura?
É obrigado o Ministério Público atuar. É obrigada a Vara de Direito
Difusos e Coletivos atuar, fazer audiência para poder intermediar,
cobrar metas, porque até o projeto estava errado. É um absurdo, é uma
vergonha, é muito engodo, é muita enganação, é muita cara de pau. O
Prefeito Edivaldo Holanda continua enganando a população de São
Luís e mancomunado com o Governador Flávio Dino. A parceria existe,
mas é a parceria para enganar, para ludibriar a população de São Luís
e a população do Estado. E a população tem acordado e é muito bom,
é muito bom que Flávio Dino tenha dito que tem 60% das intenções de
votos, porque intenções de votos não é o que cai na urna, intenção de
votos é o que pode ser conquistado e o que pode ser votado e intenção
de voto é diferente do voto que cai na urna. É muito bom que Flávio
Dino tenha dito que tenha 60%, porque, a partir de agora, vai começar
a cair, a desmoronar, esse governo mentiroso que tem enganado a
população do Estado do Maranhão. E quando começar a cair nas
pesquisas a população vai ver que montaram pesquisas fraudulentas
para enganar a população, mas a população do nosso Estado tem
acordado, é uma população consciente e é uma população que está de
olho nas eleições de 2018 para Presidente da República, para o Senado,
para a Câmara Federal e para a Assembleia Legislativa. Precisamos de
deputados, sim, deputados que tenham o seu olhar voltado para a
população, para as suas comunidades, para as suas cidades, como o
Deputado Vinícius Louro que tem o olhar atento para a sua cidade,
para a sua população. Governador Flávio Dino, não se brinca com a
saúde dos maranhenses. Governador Flávio Dino, não faça política
com a saúde alheia.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.
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Resumo da Ata da Octogésima Terceira Sessão Ordinária
da Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
sete de agosto de dois mil e dezoito.

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

Cutrim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior

Verde.

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, Edivaldo Holanda,
Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macedo, Francisca
Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, 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, Sérgio Frota, Stênio Rezende, Vinícius Louro
e Wellington do Curso. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as):
Andréa Murad, Hemetério Weba, Léo Cunha, Sousa Neto, Valéria
Macedo e Zé Inácio Lula. 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 Júnior Verde, Wellington do Curso,
Cabo Campos e Professor Marco Aurélio. Não havendo mais oradores
inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a
Ordem do Dia e por solicitação do Deputado Edilázio Júnior,
determinou a verificação de “quórum”. Constatada a existência de
quórum, o Presidente anunciou a discussão e votação, em segundo
turno, votação nominal das Propostas de Emenda Constitucional nºs:
004/2018, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira, 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, com
parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
sendo  aprovada com  29 (vinte e nove) votos favoráveis e uma
abstenção; PEC nº 005/2018, de autoria do Poder Executivo, (Mensagem
nº 032/2018), que dá nova redação ao § 9º do art. 19 da Constituição do
Estado do Maranhão. Com parecer favorável da CCJC, foi esta aprovada
por 25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção e PEC nº
003/2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide, que dá nova redação
ao Artigo 51 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Estadual. Com parecer favorável da CCJC, foi aprovada
por unanimidade. Em primeiro turno, votação nominal também foi
aprovada por unanimidade a Proposta de Emenda Constitucional nº
013/2015, de autoria da Deputada Nina Melo, 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 e acatando substitutivo oferecido pela Comissão.
Em único turno, votação nominal,  foi submetido ao Plenário o Veto
Parcial (Mensagem nº 002/2016), referente ao Projeto de Lei
Complementar nº 008/2015, de autoria do Deputado Alexandre Almeida,
que dispõe sobre a criação da Região Metropolitana do Leste do Estado
do Maranhão. Com parecer da CCJC favorável à sua manutenção, esse
veto foi mantido por quinze votos favoráveis e oito votos contrários.
Em primeiro e segundo turnos, regime de urgência foi aprovado o
Projeto de Lei nº 160/2018, de autoria do Deputado Cabo Campos,
que institui o “Dia Estadual do Kitesurf e do Kitesurfista.  Com parecer
verbal e favorável da CCJC, também foi aprovado o Projeto de Lei nº
178/2018, de autoria do 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,

com parecer verbal e favorável  da CCJC e da Comissão de  Saúde.
Antes do Presidente anunciar o próximo item da Ordem do Dia, foi
feita nova verificação de “quórum”, quando foi constatado que não
havia número regimental para apreciar o restante da matéria que ficou
transferida para a próxima sessão Ordinária. Sujeitos a deliberação da
Mesa, foram deferidos os Requerimentos nº 369/2018, de autoria da
Deputada Nina Melo, solicitando que seja justificada sua ausência nas
Sessões Plenárias realizadas nos dias 11, 12, 13 e 14 de junho do ano
em curso, conforme atestado médico; 373/2018, de autoria do Deputado
Ricardo Rios, solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões
Plenárias realizadas nos dias 04 e 05 de junho de 2018, conforme
atestado médico; 377/2018, de autoria do Deputado Max Barros,
solicitando que seja encaminhada mensagem de pesar aos familiares do
Doutor Alexandre Maluf Cavalcanti, por ocasião do seu falecimento
ocorrido em 05 de agosto do corrente. O Requerimento nº 372/2018, de
autoria da Deputada Andréa Murad, ficou transferido para a próxima
Sessão, devido a ausência da autora em Plenário. Na forma do Regimento
Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária
o Projeto de Lei de Conversão nº 004/2018, referente a Medida
Provisória nº 275/2018. Não houve orador inscrito no primeiro horário
do Grande Expediente. Da mesma forma ocorreu no tempo dos Partidos
e Blocos e no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
encerrou a Sessão, determinando que fosse lavrado o presente Resumo,
que lido e aprovado será devidamente assinado. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 08 de agosto
de 2018.

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

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

Macedo.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Bira do Pindaré, Carlinhos
Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edson Araújo, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Fábio Macedo, Francisca Primo, Othelino Neto,
Raimundo Cutrim, Stênio Rezende, Wellington do Curso e Zé Inácio
Lula. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Ana do Gás, Andréa
Murad, Antônio Pereira, Cabo Campos, Edilázio Júnior, Edivaldo
Holanda, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar
Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Neto
Evangelista, Nina Melo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira,
Sérgio Frota, Sousa Neto, Valéria Macedo e Vinícius Louro. O Presidente
declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus. Determinou a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da
Sessão anterior e do Expediente a seguir: Projetos de Lei nºs: 187/18,
de autoria da Deputada Valéria Macedo, dispondo sobre instituição do
“Dia Estadual da Policial Militar Feminina”, no Estado do Maranhão;
188/18, de mesma autoria, que dispõe sobre o reconhecimento do
“Festejo de Santa Teresa D’Ávila” como Patrimônio Cultural e Imaterial
do Estado do Maranhão e 189/18, de autoria do Deputado Edivaldo
Holanda, que considera de Utilidade Pública o Centro de Aprendizagem
Conceição de Maria; Projetos de Resolução Legislativa n°s: 057/18, de
autoria da Deputada Nina Melo, que concede o Título de Cidadão
Maranhense ao Médico Oscar Reynaldo Molina Benitez; 058/18, de
mesma autoria, que concede a Medalha do Mérito Legislativo Nagib
Haickel ao Harolfran Alves de Melo e 060/18, de autoria do Deputado
Stênio Rezende, que concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” a Senhora Arlete Bezerra Lutifi”; Requerimentos n°s: 371/
18, do Deputado Edson Araújo, solicitando que seja realizada Sessão
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Solene, no dia 18/10/2018, destinada à entrega da Medalha do Mérito
Legislativo “João do Vale” ao Grupo dos atores da Comédia Pão com
Ovo; 372/18, da Deputada Andréa Murad, solicitando que seja
submetido à deliberação do Plenário, o Parecer nº 263/2018, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, contrário ao Projeto
de Lei nº 007/2017, de sua autoria; 373/18, do Deputado Ricardo Rios,
solicitando que seja justificada sua ausência nas sessões dos dias 04 e
05 de junho de 2018, conforme atestado médico;  374/18, do Deputado
Zé Inácio Lula, para que seja realizada uma Audiência Pública, a ser
promovida pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e
Tecnologia, para discutir a implantação do curso de Direito no Centro
de Estudos Superiores de Pinheiro; 375/18, do Deputado Cabo Campos,
enviando Mensagem de Congratulações a Igreja Evangélica Assembleia
de Deus de São João do Caru, pelos 50 anos (Jubileu de Ouro), que
será comemorado neste mês de agosto, na pessoa do Pastor Gerson
Carvalho de Oliveira Filho, Presidente da Irmandade; 376/18, do
Deputado Wellington do Curso, solicitando que seja realizada uma
audiência Pública, no dia 13 de agosto, no Auditório Plenarinho da
Assembleia Legislativa, objetivando discutir sobre a “Garantia dos
direitos dos Agentes Penitenciários do Maranhão” e 377/18, do
Deputado Max Barros, solicitando que seja consignado nos anais desta
Casa mensagem de Pesar aos familiares do Senhor Alexandre Maluf
Cavalcanti, por ocasião do seu falecimento  ocorrido em agosto do
corrente. Indicações nºs: 468/18, do Deputado Bira do Pindaré, ao
Governador do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, bem como
ao Prefeito de São José de Ribamar, o senhor Luís Fernando, para que
determinem a urgente melhoria na infraestrutura das vias do bairro
Nova Era, com terraplanagem e pavimentação adequada, em São José
de Ribamar; 469/18, do referido Deputado, ao Prefeito de São Luís,
Senhor Edivaldo Holanda, para que determine a recuperação da malha
asfáltica da Rua Imaculada Conceição, no bairro Vicente Fialho,
município de São Luís; 470/18, ainda do Deputado Bira do Pindaré, ao
Prefeito de São José de Ribamar, Senhor Luís Fernando, a fim de que,
junto ao setor competente, promova serviço de posteamento e instalação
de iluminação pública no bairro Nova Era, em São José de Ribamar;
471/18, também do Deputado Bira do Pindaré, ao Prefeito de São Luís,
Senhor Edivaldo Holanda, a fim de que determine ao setor competente
a reforma da quadra esportiva Raimundo Chaves, localizada no bairro
do Sacavém, em São Luís; 472/18, da Deputada Ana do Gás, ao
Governador Flávio Dino, e ao Presidente da Companhia de Saneamento
Ambiental do Maranhão, Senhor Carlos Rogério Araújo, solicitando a
perfuração de poços artesianos com rede de distribuição de água, para
a sede do Município de Governador Eugênio Barros, com população
de aproximadamente 18.000 habitantes; 473/18, da mesma autora,
também ao Governador Flávio Dino, e ao Presidente da Companhia de
Saneamento Ambiental do Maranhão, Senhor Carlos Rogério Araújo,
solicitando a perfuração de poços artesianos com rede de distribuição
de água, para o Município de Governador Luís Rocha; 474/18, do
Deputado Bira do Pindaré, ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva, que promova a inclusão
no Programa Mais Asfalto do Governo Estadual da rua do Porto do
Prata, no Município de Icatu; 475/18, do mesmo Deputado, ao
Governador do Estado do Maranhão, para que determine ao Secretário
de Estado de Infraestrutura, que promova a inclusão no Programa
Mais Asfalto do Governo Estadual das ruas 19 de Julho, da Cerâmica
e São João, localizadas na Vila São João, próximo ao Gapara, no
Município de São Luís; 476/18, também do Deputado Bira do Pindaré,
ao Governador do Estado, a fim de que determine a imediata recuperação
asfáltica da MA 206, no trecho que compreende Municípios Amapá
do Maranhão, Carutapera, Luís Domingues, Godofredo Viana e Cândido
Mendes; 477/18, ainda do Deputado Bira do Pindaré ao Governador
do Estado do Maranhão, bem como para à Presidente do Procon,
Senhora Karen Barros, solicitando que determinem os trâmites
necessários para que se promova parceria entre o “Viva Cidadão” e o
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais a fim de promover
a emissão de documentos dos que vivem e trabalham na área rural. Não

havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou à
publicação o Expediente lido pelo Primeiro Secretário, após deferir, na
forma regimental as Indicações acima mencionadas. Não houve oradores
inscritos no tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente e
também não houve matéria para apreciação na Ordem do Dia. Na
forma do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária o Projeto de Resolução Legislativa nº 035/
2018, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda e os Requerimentos
nºs: 371/2018, de autoria do Deputado Edson Araújo; 372/2018, de
autoria da Deputada Andréa Murad; 373/2018, de autoria do Deputado
Ricardo Rios e 375/2018, de autoria do Deputado Cabo Campos. Não
houve orador inscrito no 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, 02 de agosto de 2018. Deputado
Othelino Neto - Presidente. Deputado Fábio Macedo - Primeiro
Secretário, em exercício. Deputado César Pires - Segundo Secretário,
em exercício.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 672/2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 364/18, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 12 de julho do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias realizadas
no período de 15/06 a 05/07/2018 da deputada Andrea Murad, tendo
em vista a mesma encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 13 de
julho de 2018. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputado
Ricardo Rios - PRIMEIRO SECRETÁRIO. Deputado Stênio Resende
- SEGUNDO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 673/2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nºs 338 e  339/18, ocorrido
na Sessão Ordinária realizada no dia 09 de julho do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária nos dias de
21, 22,30 de maio e 02 de junho do ano de 2018 do Deputado Ricardo
Rios, conforme atestado médico  Plenário Nagib Haickel do Palácio
Manoel Beckman em 13 de julho de 2018. Deputado Othelino Neto -
PRESIDENTE. Deputado Ricardo Rios - PRIMEIRO SECRETÁRIO
- Deputado Stênio Resende - SEGUNDO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 674/2018

  A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 348/18, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 09 de julho do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária nos dias

13,14,18,25,26 e 28/06 de 2018 do Deputado Stênio Resende, tendo
em vista o mesmo encontrar-se participando de reuniões em Brasília
representando esta Casa.
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Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 13 de

julho de 2018. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputado
Ricardo Rios - PRIMEIRO SECRETÁRIO. Deputado Stênio Resende
- SEGUNDO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 675/2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nºs 352 e 353/18, ocorrido
na Sessão Ordinária realizada no dia 10 de julho do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária nos dias de
13,14,18 e 21 de junho de 2018 do Deputado Ricardo Rios, conforme
atestado médico Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman
em 13 de julho de 2018. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE.
Deputado Ricardo Rios - PRIMEIRO SECRETÁRIO. Deputado
Stênio Resende - SEGUNDO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 676/2018

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, nos termos do art. 72, inciso V do
Regimento Interno e considerando o deferimento do Requerimento
nº327/18, ocorrido na Sessão Ordinária realizada no dia 04 de julho do
ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIF ICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária nos dias  18

e 19 de junho de 2018, da Deputada Valéria Macedo tendo em vista sua
participação em solenidades do Governo do Estado em vários
municípios da Região Tocantina

Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 09 de

julho de 2018. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputado
Ricardo Rios - PRIMEIRO SECRETÁRIO. Deputado Stênio Resende
- SEGUNDO SECRETÁRIO

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 12 DIAS DO MÊS DE JULHO, DO ANO  DE
2018,  ÀS  11 HORAS E 40 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 FLOR

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 178/

2018 – 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/
20017 e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado ROBERTO COSTA
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  08 de  agosto de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS  07 DIAS DO MÊS DE AGOSTO 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
MARCO AURÉLIO
ANTÔNIO PEREIRA
CÉSAR PIRES
CARLINHOS FLORÊNCIO

 PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 243/2018 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 275/2018 –DISPÕE sobre a qualificação de entidade como
organizações sociais estaduais, disciplina o procedimento de
chamamento e seleção públicos e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado  GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do Projeto

de Lei de Conversão, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 261/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº

116/2018  – DISPÕE sobre a reparação de danos e a aplicação de multa
nos casos de pichação, depredação, destruição e outros meios de
danificação do patrimônio público.

AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 266/2018 – Emitido à PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL  Nº 006/2015 – ACRESCENTA o
artigo 170-A à Constituição do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 269/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

161/2018 – CONSIDERA Patrimônio Cultural Imaterial do Maranhão
aFesta do Divino Espírito Santo, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada NINA  MELO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 270/2018 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº  052/2018 – CONCEDE o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor GUSTAVO PEREIRA DA COSTA,
natural da cidade do Rio de Janeiro.

AUTORIA: Deputado ZÉ INÁCIO
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 272/2018 – Emitido à MENSAGEM  GOV. Nº

048/2018 –  VETO PARCIAL  aposto   ao  PROJETO DE LEI Nº 112/
2017, que INSTITUI normas gerais para a revitaliuzação da bacia
hidrográfica do Rio Itapecuru no âmbito do Estado do Maranhão e dá
outras providências, de iniciativa da Deputada NINA MELO.
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AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto

Parcial, nos termos do Voto do Relator.
PARECER Nº 273/2018 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

152/2018  – ESTABELECE a isenção de anuidade dos  conselhois
profissionais a recém-formados que não estejam exercendo a profissão.

AUTORIA: Deputado PAULO NETO
RELATORIA: Deputado  MARCO AURÉLIO
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 274/2018 – Emitido ao   PROJETO DE LEI  Nº

155/2018  – CONFERE ao Município de Santa Rita o Título de
“Capital Estadual da Farinha”.

AUTORIA: Deputado ZÉ INÁCIO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 275/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

157/2018 – CONSIDERA Patrimônio Cultural Imaterial do Maranhão
a Banda de Música Maestro Torquato Lima, do Município de Grajaú-
Ma, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada NINA  MELO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  08 de agosto  de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

TERMO DE ANULAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018-CPL/ALEMA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1857/2018-ALEMA. Nos
termos do artigo 49, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e diante do Princípio Administrativo da Autotutela, DECIDO
ANULAR, devido a equívocos administrativos a HOMOLOGAÇÃO
do Pregão Presencial n° 016/2018 – CPL/ALEMA, cujo objeto é a
aquisição de material para o sistema de abastecimento de água e
esgotamento sanitário. São Luís, 08 de agosto de 2018. Deputado
Othelino Nova Alves Neto. Presidente ALEMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Aquisição de transformador de energia trifásico e
disjuntor de média tensão 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 Pregão
Presencial nº 015/2018-CPL/ALEMA, em conformidade com o Termo
de Adjudicação nº 014/2018-CPL/ALEMA e Parecer da Procuradoria
Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo Administrativo nº
2532-ALEMA, autorizo o empenho e a contratação com a empresa
vencedora do certame, a FABIANA RIMES COSTA FERREIRA-
EPP, com valor total de R$ 58.450,00 (cinquenta e oito mil e
quatrocentos reais), nos termos do Edital, seus anexos e da Proposta
vencedora. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento das
normas legais. São Luís, 07 de agosto de 2018. Deputado Othelino
Nova Alves Neto. Presidente.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2989/2018 -ALEMA

Nos termos do art.26, caput, da Lei nº8.666, de 21 de junho de
1993 e o  § 1º do art.27 da Resolução Administrativa nº 788, de 09 de
agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, RATIFICO a dispensa de licitação respaldada no artigo
24, inciso IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e AUTORIZO a
contratação direta e emissão da Nota de Empenho em favor da empresa
UNIHOSP SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA., CNPJ N° 04.083.773/
0001-30,  para prestação dos serviços de assistência médico-hospitalar
e ambulatorial, exames complementares e serviços auxiliares de
diagnóstico e terapia, inclusive internações clínico-cirúrgicas, obstétricas
e em terapia intensiva, tanto em caráter eletivo quanto emergencial, em
hospitais e clínicas, com acomodação em apartamento individual
(apartamento standard), com cobertura assistencial no Estado do
Maranhão com valor mensal de R$ 292.000,00 (duzentos e noventa e
dois mil reais) pelo prazo de vigência de 180 (cento e oitenta) dias de
execução dos serviços nas condições definidas no Termo de Referência
anexo aos autos do Processo em epígrafe. 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, 07_DE AGOSTO DE
2018. Deputado Othelino Nova Alves Neto-Presidente ALEMA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/
2018-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5821/2017-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão, sob a forma Presencial, de nº 023/2018-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata do Registro de Preços de bombas de irrigação, 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 21 dia  de agosto 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, 07 de agosto de 2018. LINCOLN CHRISTIAN
NOLÊTO COSTA. Pregoeiro da ALEMA. De acordo: André Luís
Pinto Maia. Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/
2018-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1943/2018-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na
modalidade Pregão Eletrônico, no dia 21 de agosto às 15:000h, pelo
sitio www.comprasnet.gov.br para Aquisição de exibidor de vídeo para
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, conforme
especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital.
O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios
www.comprasnet.gov.br e www.al.ma.leg.br no link Licitações,
podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CPL/ALEMA, através
da apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen
drive, etc.), durante os dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00
às 18:00 horas. São Luís, 07 de agosto de 2018. GABRIEL
MANZANO DIAS MARQUES. Pregoeiro da ALEMA. De acordo:
André Luís Pinto Maia. Presidente da CPL
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ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

EDITADO PELA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Registro no cartório de títulos e documentos sob os números 1.780 e 24.950.

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N - Sítio Rangedor - Calhau
Fone (98) 32693701 CEP.: 65071-750 - São Luís - MA
Site: www.al.ma.gov.br - E-mail: diario@al.ma.gov.br

EDWIN JINKINGS RODRIGUES
Diretoria de Comunicação

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário da Assembleia, observe atentamente
as instruções abaixo:

c) Medida da página em formato A4;
d) Editor de texto padrão: Word for Windows - versão 6.0 ou superior;
e) Tipo de fonte: Times New Roman;
f) Tamanho da letra: 12;
g) Entrelinhas automático;
h) Excluir linhas em branco;
i) Tabela/Quadros sem linhas de grade ou molduras;
j) Gravar no CD ou Pen Drive, sem compactar, sem vírus de computador;
l) O CD ou Pen Drive só deverá ser gerado após o ato estar devidamente assinado;
m) Utilize tantos Cds quanto seu texto exigir;
n) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas e não publicadas.

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário Legislativo

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

Núcleo de Suporte de Plenário
RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO

OTHELINO NETO
Presidente

VALNEY DE FREITAS PEREIRA
Diretor Geral
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