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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14/08/2018 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14.08.2018

I - PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO (MP. Nº 275/2018)
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1. PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 005/2018,
DE AUTORIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA ORIUNDO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 275/
2018 (MENSAGEM Nº 039/2018), QUE DISPÕE SOBRE A
QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES COMO ORGANIZAÇÕES
SOCIAIS ESTADUAIS, DISCIPLINA O PROCEDIMENTO DE
CHAMAMENTO E SELEÇÃO PÚBLICOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, ACATANDO
EMENDA OFERECIDA PELA REFERIDA COMISSÃO, EM
CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 450/2004. RELATOR DEPUTADO GLALBERT
CUTRIM. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE   08/08/18, POR
FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL. (1ª SESSÃO).

II – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. Nº 341/

2018)

2. PROJETO DE LEI Nº 126/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RIGO TELES, QUE INCORPORA RODOVIA
MUNICIPAL À MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL NA FORMA
QUE ESPECIFICA. DEPENDE DE PARECERES DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E CIDADANIA E
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS.

III - PARECERES EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM REDAÇÃO FINAL - ÚNICO TURNO

3. PARECER Nº 265/2018, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 080/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE ESTABELECE
DIRETRIZES PARA A CRIAÇÃO DO CARTÃO ACESSIBILIDADE
PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NO ÂMBITO DO ESTADO
DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.

4. PARECER Nº 267/2018, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO 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 INSTALADOS NO
MARANHÃO, A ACOMODAREM, EM ESPAÇO ÚNICO E
ESPECÍFICO, PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A

PESSOAS COM DIABETES, INTOLERÂNCIA A LACTOSE E
DOENÇA CELÍACA. – RELATOR DEPUTADO GLALBERT
CUTRIM.

5. PARECER Nº 268/2018, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 200/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE
O PROGRAMA “DE OLHO NO VENCIMENTO” A SER
IMPLEMENTADO POR ADESÃO EM TODO O COMÉRCIO
VAREJISTA DO ESTADO DO MARANHÃO. – RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.

IV – PARECER EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO

6. PARECER Nº 235/2018, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO
AO PROJETO DE LEI Nº 083/2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO
MAX BARROS, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE
DE TRANSMISSÃO AO VIVO, POR MEIO DA INTERNET, NO
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DO ÁUDIO E VÍDEO DOS
PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELOS ÓRGÃOS E
ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E
INDIRETA DO ESTADO DO MARANHÃO. O AUTOR
RECORREU À MESA DIRETORA DA DECISÃO DA CCJC,
ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº 351/2018, CONFORME O
§ 4º DO ART. 182 DO REGIMENTO INTERNO. – RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DAS
SESSÕES ORDINÁRIAS DE  07 E 08/08/18, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL. (2ª SESSÃO).

V– PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
 2º TURNOS

7. PROJETO DE LEI Nº149/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE INCLUI NO
CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO ESTADO DO
MARANHÃO, O FESTEJO DE NOSSA SENHORA DA
CONCEIÇÃO EM SÃO LUÍS. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.

Vl – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

SEGUNDO TURNO –  TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 026/
2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO CABO CAMPOS, QUE
CONCEDE MEDALHA MANUEL BECKMAN AO SENHOR
JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS NETO, PASTOR DA
IGREJA BATISTA DO ANGELIM – IBA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.  – COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DAS SESSÕES
ORDINÁRIAS DE 10,11,12/07 – 07 E 08/08/18, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL. (3ª SESSÃO).

VIl- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

PRIMEIRO TURNO –  TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 035/2018, DE
AUTORIA DO DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA. QUE
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
SENHOR ROQUE KASMIRSKI. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
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– RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DAS SESSÕES
ORDINÁRIAS DE  07 E 08/08/18, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL. (2ª SESSÃO).

VIIl – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

10. REQUERIMENTO Nº 371/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, REQUER APÓS APROVAÇÃO
DO PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE, NO
DIA 18/10/2018, ÀS 11H00 HORAS DESTINADA A ENTREGA
DA MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “JOÃO DO VALE”
AO GRUPO DOS ATORES DA COMÉDIA PÃO COM OVO, DE
ACORDO COM A RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 085/
2017.TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM
DO DIA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DE  07 E 08/08/18, POR
FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

11. REQUERIMENTO Nº 375/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CABO CAMPOS, REQUER APÓS APROVAÇÃO
DO PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA 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.TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DE  07 E 08/
08/18, POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL. (1ª SESSÃO).

12. REQUERIMENTO Nº 379/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AO PREFEITO E AO PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DE
FERRER/MA, PARABENIZANDO-OS PELA PASSAGEM DO
ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA CIDADE, QUE OCORRERÁ
DIA 27 DE AGOSTO DE 2018.

13. REQUERIMENTO Nº 380/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AO PREFEITO E AO PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA,
PARABENIZANDO-OS PELA PASSAGEM DO ANIVERSÁRIO
DE FUNDAÇÃO DA CIDADE, OCORRIDO DIA 01 DE AGOSTO
DE 2018.

14. REQUERIMENTOS NºS 381 E 382/2018, DE AUTORIA
DOS DEPUTADOS EDSON ARAÚJO E RAIMUNDO SOARES
CUTRIM, REQUEREM DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, QUE
SEJA ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO
PREFEITO E AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO
MUNICÍPIO DE PENALVA/MA, PARABENIZANDO-OS PELO
ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA CIDADE, NO DIA 10 DE
AGOSTO DE 2018.

15. REQUERIMENTO Nº 383/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACEDO REQUER, DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA SESSÃO ESPECIAL NA
DATA E 05 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 11 HORAS, NO
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PARA “DISCUTIR
A IMPORTÂNCIA DOS 70 (SETENTA) ANOS DE
ENFERMAGEM NO MARANHÃO.

16. REQUERIMENTO Nº 384/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CABO CAMPOS, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJAM SUBMETIDOS AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA,
OS PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 062 E 063/
2018, DE SUA AUTORIA

lX - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

17. REQUERIMENTO Nº 372/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANDRÉA MURAD, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA  E EM CONFORMIDADE COM O § 4, ART. Nº 182 DO R.I,
QUE O PARECER Nº 263/2018, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO AO
PROJETO DE LEI Nº 007/2018, QUE DISPÕE SOBRE A
OBRIGATORIEDADE DA DIVULGAÇÃO DOS VALORES
ARRECADADOS COM AS MULTAS DE TRÂNSITO E SUA
DESTINAÇÃO SEJA SUBMETIDO AO
PLENÁRIO.TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DE  07 E 08/08/
18, DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO. (2ª
SESSÃO).

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 14/08/2018 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 190/18, de autoria do Senhor

Deputado Prof. Marco Aurélio, que institui o Dia Estadual da
Campanha “Quebrando o Silêncio”, no Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 191/18, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a isenção ao advogado
no pagamento de custas processuais em execução de honorários
advocatícios.

3. PROJETO DE LEI Nº 192/18, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que cria diretrizes para a instituição do
Plano de atenção Educacional Especializado – PAE para alunos
identificados com Transtornos Específicos de Aprendizagem (Dislexia,
Dislalia, Disgrafia e Discalculia) nas instituições de ensino do Estado
do Maranhão e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 193/18, de autoria do Senhor
Deputado Bira do Pindaré, que institui a Política Estadual de Apoio ao
Cooperativismo da Agricultura Familiar, e dá outras providências.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 062/18,
de autoria do Senhor Deputado Cabo Campos, que concede Medalha
de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Soldado Danilo Pestana
Pinheiro e dá outras providências.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 063/18,
de autoria do Senhor Deputado Cabo Campos, que concede Medalha
de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Soldado Heberth de Jesus
Silva Barros e dá outras providências.

ORDINÁRIA 3ª 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 13 DE AGOSTO DE 2018.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Stênio Rezende.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Paulo Neto.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário
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 EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Ata lida e considerada aprovada.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO PAULO NETO – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 190 / 18

Institui o Dia Estadual da Campanha
“Quebrando o Silêncio” no Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica instituído o “Dia Estadual da Campanha
Quebrando o Silêncio” no âmbito do Estado do Maranhão, promovido
pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, o qual passará a constar no
calendário do Estado.

Art. 2º - O “Dia Estadual da Campanha Quebrando o Silêncio”
será celebrado, anualmente, no quarto sábado do mês de agosto.

Art. 3º - Constitui objetivos principais do “Dia Estadual da
Campanha Quebrando o Silêncio”:

I - Conscientizar a população em geral, em particular as
crianças, mulheres e idosos sobre a importância de pôr um basta à
violência, através do ensino de regras simples e eficazes de prevenção
e sobrevivência ao abuso;

II - Orientar as famílias, pais e filhos, educadores e alunos
sobre o assunto, levando esclarecimento quanto a seus direitos e
alertando quanto à necessidade de quebrar o silêncio e buscar junto aos
órgãos competentes o apoio necessário;

III - Promover a paz para um mundo melhor por meio da
distribuição de panfletos, revistas e palestras, formando um padrão
cultural de que a violência na família é inaceitável;

IV - Resgatar os valores cristãos do amor e respeito ao próximo,
fortalecendo as famílias, que é facilitadora da interiorização de valores;

V - Coibir abusadores.
Art. 4º - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Bequimão”. - São Luís, 09 de agosto de 2018. - Prof. Marco Aurélio da
Silva Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

PROJETO DE LEI Nº 192 / 18

Cria diretrizes para a instituição do Plano de
Atenção Educacional Especializado – PAE para
alunos identificados com Transtornos Específicos
de Aprendizagem (Dislexia, Dislalia, Disgrafia e
Discalculia) nas instituições de ensino do Estado
do Maranhão e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Artigo 1º – Ficam criadas as diretrizes para a instituição do
Plano de Atenção Educacional Especializado – PAE para alunos
identificados com Transtornos Específicos de Aprendizagem (Dislexia,
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Dislalia, Disgrafia e Discalculia) nas instituições de ensino do Estado
do Maranhão e dá outras providências.

Artigo 2º - Poderá o Poder Público assegurar aos estudantes
das instituições públicas da rede estadual de ensino, da educação básica
e superior, a avaliação diagnóstica e o atendimento educacional
especializado aos alunos identificados com transtornos específicos de
aprendizagem (Dislexia, Dislalia, Disgrafia e Discalculia).

Parágrafo único: A avaliação diagnóstica - de que trata o artigo
2° - poderá assegurar o encaminhamento dos pacientes, com laudo,
para todas as instituições educacionais do Estado, com intuito de garantir
o atendimento educacional especializado e o direito de acesso a recursos
pedagógicos e didáticos adequados para o desenvolvimento global da
aprendizagem dos estudantes que identificados com Transtornos
Específicos de Aprendizagem.

Artigo 3º – As instituições públicas de ensino do Estado
poderão assegurar aos estudantes com transtornos específicos de
aprendizagem (Dislexia, Dislalia, Disgrafia e Discalculia), mediante
comprovação, o acesso a recursos didáticos adequados ao seu
desenvolvimento escolar, com estratégias de aprendizagem
diferenciadas, tais como:

I – O uso do computador (recursos próprios da escola ou do
aluno) para elaborar trabalhos escritos, com uso e corretor ortográfico;

II – A realização de provas orais;
III – O acesso à máquina de calcular, tabelas, formulas,

dicionários e outras ferramentas (recursos da escola ou próprio do
aluno) durante as lições, bem como nas provas aplicadas;

IV – A gravação de aulas expositivas (recursos da escola ou
próprio do aluno), visto que o aluno com transtorno específico de
aprendizagem apresenta dificuldades para anotar e prestar atenção ao
mesmo tempo;

V – O auxílio de leitores externos, quando necessário, visto as
dificuldades apresentadas pelo aluno (o papel de um ledor é ler o
exame para o aluno e voltar a ler se for solicitado a fazê-lo, realizando
a leitura em voz alta sem qualquer alteração do seu teor);

VI – Tempo adicional para a realização de provas, mediante a
apresentação de laudos que comprovem as necessidades especiais
educacionais;

VII - Critérios diferenciados de avaliação para a correção de
provas e redações;

VIII – Avaliação das necessidades específicas de cada aluno
quando se fizerem necessárias.

Artigo 4º – Poderá o Poder Público organizar seminários,
simpósios, cursos e atividades pedagógicas visando garantir a formação
continuada aos professores a fim de capacitá-los para a identificação
precoce dos estudantes com possíveis Transtornos Específicos de
Aprendizagem para um melhor atendimento educacional desses alunos,
enfatizando-se:

I – A elaboração de material para profissionais das instituições
de ensino;

II – O envolvimento das famílias dos alunos no processo de
percepção, acompanhamento e crescimento da vida escolar dos mesmos;

III – A realização de campanhas educativas de combate ao
preconceito para com os alunos com Transtornos Específicos de
Aprendizagem;

Artigo 5º – O Poder Público poderá realizar convênios e
cooperação técnica com entidades públicas e particulares, caso
necessário, para o provimento do diagnóstico e realização dos cursos
de capacitação e qualificação adequada aos profissionais que realizarão
a avaliação diagnóstica.

Artigo 6º – Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a
data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei visa criar diretrizes para a instituição
do Plano de Atenção Educacional Especializado – PAE para alunos
identificados com Transtornos Específicos de Aprendizagem (Dislexia,

Dislalia, Disgrafia e Discalculia) nas instituições de ensino do Estado
do Maranhão.

A Constituição Federal assegura a Educação como um direito
de todos, devendo assim o aluno receber do estabelecimento de ensino
o atendimento educacional necessário os conhecimentos necessários
para conseguir se desenvolver com dignidade através de uma qualificação
adequada. Não se deve, portanto, discriminar ou excluir pessoas com
problemas de aprendizagem do supremo direito da educação.

Os Transtornos Específicos de Aprendizagem são disfunções
neurológicas específicas e permanentes, que dificultam o aprendizado
e necessitam de técnicas eficazes para a compreensão global dos
conteúdos. Dividem-se, basicamente, nos seguintes típicos: Dislexia
(dificuldade de leitura), Dislalia (dificuldade de articular as palavras),
Disgrafia (deficiência na habilidade para escrever) e Discalculia
(dificuldade em realizar cálculos matemáticos).

Como consequência dessa dificuldade para aprender, pessoas
com transtornos específicos de aprendizagem sofrem muito com
bullying e tem sua autoestima seriamente comprometida. Tudo isso
possivelmente irá acarretar sequelas para o resto da vida.

A Educação Básica e Superior deve assim propor meios para a
recuperação dos alunos com menor rendimento, construindo uma
proposta pedagógica a fim de superem seus desafios de aprendizagem,
conduzindo a uma vida escolar digna e livre de preconceitos e limitações.

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

Sala das Sessões, em 07 de Agosto de 2018. - EDUARDO
BRAIDE - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 193 / 18

Institui a Política Estadual de Apoio ao
Cooperativismo da Agricultura Familiar, e dá
outras providências.

CAPÍTULO I
DA POLÍTICA ESTADUAL DE APOIO AO

COOPERATIVISMO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Art. 1º - A Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo da
Agricultura Familiar terá como finalidade o conjunto de atividades
exercidas pelo poder público da Administração Direta e Indireta e do
setor privado que venham a beneficiar direta e indiretamente o setor
cooperativista na promoção do desenvolvimento social, econômico e
cultural, desde que reconhecido seu interesse público, considerando a
Lei 11.326/2016, de 24 de 07.2006.

Parágrafo Único - para os fins desta lei, considera-se sociedade
cooperativa as cooperativas singulares identificadas como de
agricultores familiares com base na Lei 11.326/2006, bem como as
respectivas centrais, federações e confederações, onde a partir deste
momento todos serão denominados por “cooperativas”.

Art. 2º - A Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo da
Agricultura Familiar tem como base os seguintes princípios e diretrizes: 

I - prevalência de ações de natureza emancipatória; 
II - perenização das ações de fomento ao cooperativismo;
III - progressiva regularização das sociedades cooperativas;
IV - articulação das ações entre os diferentes órgãos e

instituições da Administração Pública Direta e Indireta;
Art. 3º - São beneficiárias da Política Estadual de Apoio ao

Cooperativismo da Agricultura Familiar as cooperativas com sede e
atuação no Estado do Maranhão e seus respectivos sócios. 

Art. 4º - São objetivos da Política Estadual de Apoio ao
Cooperativismo da Agricultura Familiar:

I - apoiar técnica e operacionalmente o cooperativismo da
agricultura familiar no Maranhão, promovendo, quando couber,
parcerias operacionais para o desenvolvimento do sistema
cooperativista;
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II - estimular a forma de organização social por meio de

cooperativa de agricultores familiares, econômica e cultural nos diversos
ramos de atuação, com base nos princípios gerais do cooperativismo e
da legislação vigente;

III - estimular a inclusão do estudo do cooperativismo nas
Escolas, visando a uma mudança de parâmetros de organização da
produção e do consumo;

IV - promover estudos e pesquisas de forma a contribuir com
o desenvolvimento da atividade cooperativista;

V - divulgar as políticas governamentais para o setor;
VI - organizar e manter atualizado um Cadastro Geral das

Cooperativas de Agricultores Familiares no Estado;
VII - propiciar maior capacitação dos cidadãos pretendentes

ou associados das cooperativas de agricultores familiares.
VIII - estimular a captação e a disponibilização de recursos

financeiros destinados a apoiar ações desta Política.
IX- Criar Política que viabiliza a auto sustentação do

cooperativismo voltado para os agricultores e agricultoras familiares.
 Art. 5.º Fica criado o Cadastro Geral das Cooperativas de

Agricultores Familiares, a ser regulamentado pelo Executivo, devendo
as cooperativas, legalmente instituídas e registradas, proceder
anualmente à atualização dos dados no Cadastro.

§ 1º - O Cadastro Geral das Cooperativas de Agricultores
Familiares poderá valer-se de dados fornecidos pelas entidades
representativas do cooperativismo para a atualização cadastral de seus
associados.

§ 2º - Quando a entidade representativa do cooperativismo
fornecer os dados cadastrais, as cooperativas ficam desobrigadas do
fornecimento individualizado.

CAPÍTULO II
DOS ESTÍMULOS AO COOPERATIVISMO DA

AGRICULTURA FAMILIAR

Art. 6º - Para efetivar a Política instituída por esta Lei, compete
ao Poder Público Estadual, através dos órgãos e entidades da
Administração Direta e Indireta: 

I - prestar assistência educativa e técnica às cooperativas de
agricultores familiares sediadas no Estado;

II - estabelecer incentivos fiscais e financeiros para o
desenvolvimento do cooperativismo voltado para agricultores
familiares, inclusive mediante a abertura de linhas de crédito específicas
e concessão de tratamento fiscal diferenciado, na forma da lei.

III - promover o estreitamento das relações das cooperativas
entre si, suas representações e com seus parceiros e com o Poder
Público Estadual;

IV - promover a formação e a capacitação técnica e profissional
em cooperativismo, bem como em gestão e operação de tecnologias
aplicadas a processos econômicos cooperativos;

V - estimular a inclusão de estudos sobre cooperativismo nos
ensinos fundamental, médio e superior, bem como na educação
profissional e tecnológica;

VI - proporcionar apoio técnico multidisciplinar à incubação e
gestão de cooperativas;

VII - autorizar, permitir, ceder e conceder o uso de bens públicos
às cooperativas de agricultores familiares e suas representações, na
forma da lei. 

Parágrafo único - As ações previstas neste artigo poderão ser
executadas mediante contratos e/ou convênios, conforme o caso, na
forma da legislação em vigor.

Art. 7º - É obrigatório o registro das cooperativas de agricultores
familiares nos órgãos tributários, com a emissão da respectiva inscrição,
se assim o justificar a natureza da atividade desenvolvida. 

Art. 8º - O Poder Executivo Estadual adotará mecanismos de
incentivo financeiro às cooperativas de agricultores familiares, a fim de
viabilizar a criação, manutenção e o desenvolvimento do sistema
cooperativo do Estado do Maranhão. 

Art. 9º - Para financiar os programas de estímulo ou promoção
das atividades das cooperativas de agricultores familiares, o Poder
Executivo Estadual utilizará os recursos contemplados no orçamento,
especificamente previstos no Fundo Estadual de Promoção do
Cooperativismo da Agricultura Familiar.

 Art. 10 - O Poder Público Estadual poderá conceder tratamento
diferenciado para as cooperativas de agricultores familiares,
priorizando-as no acesso a recursos públicos e de crédito, e
simplificando as exigências contábeis para o exercício de suas atividades. 

Parágrafo único - O Poder Executivo Estadual através do
Conselho Estadual de Cooperativismo da Agricultura Familiar
estabelecerá em regulamento próprio os critérios para a classificação e
enquadramento das cooperativas de que trata o caput deste artigo,
podendo estes critérios ser diferenciados a depender do ramo de
atividade. 

Art. 11 - As cooperativas de agricultores familiares legalmente
constituídas no Estado do Maranhão poderão participar dos processos
licitatórios promovidos pelo Estado, devendo, pata tanto, preencherem
todas as exigências previstas em lei, com seus devidos registros e
regularização nos órgãos federais, estuais e municipais, vedada, em
qualquer caso, a sua contratação para a execução de atividades que
demandem prestação de trabalho subordinado. 

Art. 12 - O Poder Público Estadual incentivará o estudo do
cooperativismo na sua rede de ensino por meio do: 

I - exercício de práticas pedagógicas sobre o cooperativismo;
II - fomento e manutenção de cooperativas escolares e escolas,

na forma da legislação em vigor. 

CAPÍTULO III
DO CONSELHO ESTADUAL DE COOPERATIVISMO

Art. 13 - Fica criado o Conselho Estadual de Cooperativismo
da Agricultura Familiar - CECOOP, órgão de natureza consultiva e
deliberativa, vinculado ao Poder Executivo, com a finalidade de planejar
e avaliar as ações desenvolvidas no âmbito da Política Estadual de
Apoio ao Cooperativismo da Agricultura Familiar, com as seguintes
atribuições:

I - promover a articulação do Estado do Maranhão com a
sociedade civil, no âmbito do cooperativismo voltado para Agricultura
Familiar;

II - acompanhar projetos e programas desenvolvidos por órgãos
e entidades da Administração Pública Direta ou Indireta do Estado do
Maranhão, no âmbito da Política de que trata esta Lei;

III - avaliar e emitir pareceres acerca do planejamento e da
execução de projetos e programas no âmbito desta Política, desde que
consultado por instituição representativa do cooperativismo de
agricultores familiares ou por órgãos ou entidades da Administração
Pública Direta ou Indireta;

IV - propor projetos e programas aos órgãos e entidades
responsáveis pela implementação da Política de que trata esta lei;

V - propor medidas e encaminhamentos relacionados ao
desenvolvimento da Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo
voltado para agricultura familiar, em prol do desenvolvimento e
consolidação das cooperativas no Estado;

VI - apreciar os projetos apresentados pelas cooperativas de
agricultores familiares e suas entidades representativas;

VII - acompanhar as aplicações dos recursos alocados nos
projetos e programas das cooperativas de agricultores familiares e
suas entidades beneficiadas;

VIII - promover estudos e pesquisas de forma a contribuir
com o desenvolvimento da atividade cooperativista de agricultores
familiares;

IX - organizar e manter atualizado um Cadastro Geral das
Cooperativas de agricultores familiares no Estado do Maranhão;

X - promover a articulação das ações concebidas e executadas
nos diferentes órgãos e entidades da Administração Pública Direta e
Indireta;
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XI - elaborar e aprovar seu regimento interno.
Art. 14 - O CECOOP é constituído de 12 (doze) membros

titulares, e seus respectivos suplentes, indicados e nomeados pelo
Governador do Estado do Maranhão para mandato de (02) dois anos,
permitida uma recondução por igual período, cuja composição deverá,
obrigatoriamente, conter:

§1º - a composição do CECOOP será paritária, entre mesmos
do governo e da sociedade civil, devendo conter obrigatoriamente:

a. seis membros do Poder Executivo Estadual, devendo a
presidência do CECOOP ser, obrigatoriamente, atribuída ao
representante do Poder Executivo que atue diretamente com a política
de agricultura familiar no Estado do Maranhão;

b. seis membros de entidades de classe e/ou representativas de
agricultores familiares, sem fins lucrativos, de âmbito estadual ou
nacional, que atuem no amparo e incentivo ao cooperativismo de
agricultores familiares no Estado do Maranhão.

§2º - O regimento interno do Conselho Estadual de
Cooperativismo de Agricultores Familiares, por ele aprovado, detalhará
as suas competências e normas de funcionamento. 

§3º - às competências de indicação e nomeação previstas no
caput deste artigo poderão ser delegadas.

Art. 15 - Junto ao CECOOP funcionará uma Secretaria
Executiva, com atribuições definidas no Regimento Interno, cujo Titular
será designado pelo Presidente do CECOOP.

Art. 16 - Os meios necessários ao adequado funcionamento
técnico e administrativo do CECOOP correrão por conta da Poder
Executivo.

 Art. 17 - As deliberações do CECOOP serão tomadas em
forma de resolução, por decisão da maioria absoluta de seus membros. 

Art. 18 - A participação dos membros do CECOOP será
considerada de relevante interesse público, não remunerada.

CAPÍTULO IV
FUNDO DE APOIO AO COOPERATIVISMO DO ESTADO

DO MARANHÃO – FUNDECOOP

Art. 19 - Fica autorizada a criação de Fundo de Apoio ao
Cooperativismo da Agricultura Familiar do Estado do Maranhão -
FUNDECOOP - com o objetivo de estimular, mediante chamadas
públicas ao:

I - incentivo financeiro a estrutura do cooperativismo de
agricultores familiares;

II - incentivo projetos cooperativos de agricultores familiares
de desenvolvimento sustentável, econômico e solidário;

III - incentivo atividades de capacitação, estudo, pesquisa,
assistência técnica, informação, publicações em prol do
desenvolvimento das sociedades cooperativas de agricultores familiares.

Art. 20 - São atribuições do Fundo de Apoio ao Cooperativismo
de Agricultores Familiares:

I - captar recursos orçamentários e extra-orçamentários,
oriundos de organismos governamentais, não-governamentais,
instituições nacionais internacionais, e de pessoas físicas com objetivo
de desenvolver o cooperativismo;

II - financiar atividades de capacitação com o fim de melhorar
a gestão do sistema cooperativista de agricultores familiares;

III - fomentar projetos de desenvolvimento do cooperativismo
de agricultores familiares;

IV - Fomentar projetos de estruturação das cooperativas de
agricultores familiares.

Art. 21 - O Fundo de Apoio ao Cooperativismo de Agricultores
Familiares contará com as seguintes fontes de recursos:

I - dotação orçamentária específica;
II - contribuições, doações e legados;
III - receitas decorrentes dos rendimentos das aplicações

financeiras;
IV - receitas decorrentes de convênios, contratos ou acordos

firmados pelo Estado, com a União, com os Municípios e com outras

entidades públicas e/ou privadas, nacionais e internacionais junto à
União Federal;

V - receitas decorrentes das amortizações de financiamentos e
projetos;

VI - outras rendas ou receitas eventuais e extraordinárias.
Art. 22 - O gerenciamento financeiro do Fundo de Apoio ao

Cooperativismo de Agricultores Familiares FUNDECOOP caberá ao
Poder Executivo, que designará membro do Governo do Estado ligado
à agricultura familiar para atuar como mandatária do Estado do
Maranhão na gestão, operacionalização da contratação e cobrança
administrativa dos financiamentos concedidos.

Art. 23 - O CECOOP e o FUNDECOOP contarão com uma
Secretaria Executiva, coordenada por um representante do Poder
Executivo, com o objetivo de dar suporte técnico e os meios necessários
à operacionalização e ao funcionamento da Política Estadual de
Cooperativismo.

Art. 24 - Poderão habilitar-se nos processos licitatórios
promovidos pelos órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado,
as sociedades cooperativas de agricultores familiares, legalmente
constituídas e observadas as normas previstas na legislação em vigor,
especialmente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, em
igualdade de condições.

Art. 25 - O Poder Público Estadual, quando recomendável ao
atendimento das demandas da comunidade, estabelecerá convênios
operacionais com as cooperativas de agricultores familiares de crédito
(produção, comercialização e economia solidária), buscando a agilização
do acesso ao crédito ao setor e da prestação de serviços, especialmente
quanto à arrecadação de tributos e ao pagamento de vencimentos,
soldos e outros proventos dos servidores públicos civis e militares,
ativos e inativos, e dos pensionistas da administração direta e indireta,
por opção destes.

Art. 26 - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.
Art. 27 - O Governo do Estado do Maranhão regulamentará

esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias após a sua entrada em vigor.
Art. 28 - Esta Lei entra em vigor no dia da sua publicação.
Sala das Sessões, em 13 de Agosto de 2018. - Bira do Pindaré

- Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 062 / 18

Concede Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Soldado DANILO PESTANA
PINHEIRO e dá outras providências.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha de Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão ao Soldado PM DANILO PESTANA RIBEIRO.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de
agosto de 2018. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 063 / 18

Concede Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Soldado HEBERTH DE JESUS
SILVA BARROS e dá outras providências.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha de Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão ao Soldado PM HEBERTH DE JESUS SILVA BARROS.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de
agosto de 2018. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual
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REQUERIMENTO N° 383 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro se digne Vossa Excelência de
que, após ouvir o Plenário desta Casa, seja realizada Sessão Especial
na data de 05 de setembro de 2018, às 11 horas, no Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, para “Discutir a importância dos 70 (setenta)
anos da Enfermagem no Maranhão – Formando para cuidar com
arte e ciência”, cujo curso é registrado entre os onze primeiros do
Brasil e um dos mais antigos da Universidade Federal do Maranhão -
UFMA e que, desde a sua criação até 2018, formou 1.381 enfermeiros,
aproximadamente.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, 01 de agosto de 2018. -
VALÉRIA MACEDO - Deputada Estadual PDT
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.08.18
EM: 13.08.18

REQUERIMENTO Nº 384 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, sejam
submetidos ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente
sessão ordinária, os Projetos de Resolução Legislativa nº 062 e 063/
2018, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 09 DE AGOSTO DE 2018.
- Cabo Campos - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.08.18
EM: 13.08.18

REQUERIMENTO Nº 385 / 18

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso I), requeiro a Vossa Excelência, que após ouvido a
Mesa, seja autorizada a realização de Audiência Pública, a ser promovida
pela Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Relações
de Trabalho, para discutir a gestão dos CORREIOS, empresa
responsável por conectar pessoas por meio de soluções postais e
logísticas.

Durante a audiência será discutida a política salarial, além da
política administrativa da empresa.

Como sugestão de data indicamos o dia 17 de agosto deste, no
Auditório Plenarinho, no período de 09hs às 13hs.

 PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 10 de agosto de 2018. - “É de Luta. É da Terra!” - Deputado ZÉ
INÁCIO - Deputado Estadual – PT
DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
DIRETORIA LEGISLATIVA PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 13/08/2018

INDICAÇÃO Nº 490 / 18

Senhor Presidente,

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

seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de São Luís, o
Senhor Edivaldo Holanda, para que determine ao Secretário Municipal
de Obras e Serviços Públicos, o Senhor Antônio Araújo, que promova
obra para a construção de muro de contenção na encosta localizada na
rua Santa Rita, com a devida pavimentação da via, no bairro Vila Isabel,
Anjo da Guarda.

Visa-se com a presente indicação socorrer os moradores que
residem na área da rua Santa Rita e entornos, a via encontra-se sem
qualquer pavimentação, condição precária que se torna ainda mais
gravosa pela encosta íngreme, com grandes riscos de deslizamento,
que ameaça a segurança dos que residem e transitam pela localidade.
Desta forma, solicita-se que sejam tomadas medidas urgentes para que
se salvaguarde infraestrutura mínima que garanta segurança aos
cidadãos.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de
agosto de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 491 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine à Secretário de
Agricultura Familiar, Senhor Júlio César Mendonça, que disponibilize
uma forrageira e kit de irrigação para atender os trabalhadores e
trabalhadoras rurais de Santa Luzia do MA.

Busca-se por meio desta proposição atender à demanda exposta
pelo Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santa Luzia
do MA. Os produtores familiares do município necessitam de apoio
estatal para garantir competitividade a suas produções. Desta forma,
com vistas a promover a agricultura familiar no Estado e garantir uma
maior distribuição de renda no campo entende-se por justificada a
presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de
agosto de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 492 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário de
Agricultura Familiar, Senhor Júlio César Mendonça, que viabilize a
entrega de 10 (dez) unidades de barracas de feira aos trabalhadores
rurais do município de Nova Olinda do Maranhão.

Busca-se por meio desta proposição atender à demanda exposta
pelo Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Nova Olinda
do Maranhão. O sindicato busca que sejam concedidas dez barracas
para serem utilizadas como apoio aos produtores familiares do
município nas feiras realizadas. Desta forma, com vistas a promover a
agricultura familiar no Estado e garantir uma maior distribuição de
renda no campo entende-se por justificada a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de
agosto de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 493 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o senhor Flávio Dino, a fim de que, junto ao setor
competente, determine ao a construção do poço artesiano para atender
o povoado Mato Verde no município Amarante do Maranhão.

A presente indicação atende os anseios dos moradores do
povoado. Os cidadãos que residem na localidade não possuem
abastecimento regular de água potável que atenda suas necessidades,
fato este que vem ocasionando, frente tão básica necessita, imensuráveis
prejuízos à toda a população que reside na comunidade. Ressalta-se
que a construção do referido poço beneficiará toda a comunidade,
assim como aqueles que residem na região de entorno, garantindo o
mínimo existencial digno aos cidadãos do povoado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de
agosto de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 494 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de São Luís, o
Senhor Edivaldo Holanda, para que determine ao Secretário Municipal
de Obras e Serviços Públicos, o Senhor Antônio Araújo, que promova
o recapeamento asfáltico das ruas do bairro Vila Lobão em São Luís.

A presente indicação atende demanda dos moradores do bairro
da Vila Lobão. A comunidade já esteve em audiência pública com a
SEMOSP na qual foi informada que o serviço seria realizado até
dezembro de 2017, todavia, até o presente momento o recapeamento
não foi iniciado. Desta forma, solicita-se que seja feita o recapeamento
asfáltico das ruas do bairro.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de
agosto de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 495 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao setor
competente que sejam enviados equipamentos de atendimento de saúde
ao hospital macrorregional da região de Coroatá.

A presente indicação vem solicitar que sejam enviados
equipamentos para o atendimento básico de saúde no hospital
macrorregional, especialmente: aparelho de raio X, tomografia, furadeira,
platinas etc. Tais itens são essenciais para o bom funcionamento do
hospital, a fim de que se assegure continuamente o acesso à saúde em
toda a região do município de Coroatá e adjacências.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de
agosto de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 496 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário de
Estado de Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto Silva, que promova
a inclusão no Programa Mais Asfalto do Governo Estadual com 12 km
de asfalto para os distritos de Coroatá: Bacabalzinho dos Vianas,
Macaúba, Pau de Estopa, Conceição, Vila 7 de Setembro, São Benedito
(Povoado Alto da Cana e Santo Antônio dos Timóteos).

A presente indicação busca levar aos distritos de Coroatá uma
infraestrutura mínima que possibilite o deslocamento entre eles e a
sede municipal. Visa-se por meio desta garantir um melhor escoamento
de serviços e mercadorias, promovendo o crescimento social e uma
melhor qualidade de vida a toda população da região.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de
agosto de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 497 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Prefeito Municipal de Paço do Lumiar/
MA, Sr. Domingos Dutra, com cópia ao Secretário Municipal De
Infraestrutura, Urbanismo, Transporte e Trânsito de Paço do Lumiar,
Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando, com a maior brevidade
possível, a pavimentação asfáltica das seguintes vias: Rua Bacurizal;
Rua José Reinaldo Tavares; Rua Duque de Caxias; Edson Lobão; Rua
13 de Março; Rua Castelo Branco, todas localizadas na Comunidade
Luís Fernando, Paço do Lumiar/MA.

A Comunidade Luís Fernando fica localizado na zona rural de
Paço do Lumiar. Trata-se de um bairro predominantemente carente, e
que desde sua fundação, padece com diversos problemas de
infraestrutura, necessitando de algumas intervenções, destacando-se a
precariedade da pavimentação viária como a principal delas.

É manifesto que, inúmeras famílias que residem no bairro, haja
vista o seu crescimento populacional da localidade, sofrem com os
transtornos provocados pela a falta de pavimentação nas ruas, como
por exemplo a dificuldade de locomoção de pedestres, meios de
transporte, entre outras perturbações.

Nesse sentido, visando promover benefícios e contribuir para
a qualidade de vida dos moradores do referido bairro, solicitamos por
meio desta Indicação a pavimentação das supracitadas ruas da
comunidade, que atualmente encontram-se intrafegáveis, devido à
grande quantidade de buracos, erosões, poeira e lama principalmente
durante o período chuvoso.

A pavimentação asfáltica da comunidade, é extremamente
necessária, considerando que uma vez realizada, irá gerar mais segurança,
bem como oferecerá uma melhora significativa nas condições de vida
da população que residem na Comunidade Luís Fernando, justificando
a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 09 de agosto de 2018 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 498 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Prefeito Municipal de Paço do Lumiar/
MA, Sr. Domingos Dutra, com cópia ao Secretário Municipal De
Infraestrutura, Urbanismo, Transporte e Trânsito de Paço do Lumiar,
Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando, com a maior brevidade
possível, a pavimentação asfáltica das vias: Rua Getúlio Vargas;
Travessa Roseana Sarney; Travessa Ivar Saldanha e demais travessas
da Comunidade Luís Fernando, Paço do Lumiar/MA.

A Comunidade Luís Fernando fica localizado na zona rural de
Paço do Lumiar. Trata-se de um bairro predominantemente carente, e
que desde sua fundação, padece diariamente com sérios problemas de
infraestrutura, comprometendo a qualidade de vida de seus moradores
e das empresas instaladas ao longo do seu curso, necessitando assim,
de algumas intervenções urgentes, como a realização de melhorias na
pavimentação asfáltica, considerando que não há uma via adequada de
trânsito de pessoas e veículos, apresentando em toda a sua extensão,
uma enorme quantidade de buracos, erosões, poeira e lama, situação
que é agravada durante o período chuvoso, provocando diversos
acidentes pela falta de manutenção da via.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na
qualidade de vida dos moradores da referida localidade, e sobretudo,
para a população do município em contento, solicitamos por meio
desta proposição, a pavimentação asfáltica das supracitadas vias,
concedendo maior segurança e facilidade de locomoção aos pedestres,
além de fornecer meio adequado para deslocamento do tráfego.

Por esse motivo, faz-se necessária a presente preposição,
diante das constantes reclamações dos moradores, prejudicados pela
dificuldade e precariedade de acesso, em razão da inexistência de
condições adequadas de infraestrutura. Assim, a pavimentação asfáltica
irá oferecer mais segurança, bem como contribuirá para uma melhora
significativa nas condições de vida da localidade, justificando a presente
demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 09 de agosto 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 499 / 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, solicitando, com a maior brevidade possível, as
providências necessárias para que determine a implantação do serviço
de iluminação pública elétrica, no Bairro Roseana Sarney, município
de Paço do Lumiar/MA.

O bairro Roseana Sarney, localizado no município de Paço do
Lumiar, padece com sérios problemas de infraestrutura, carecendo de
diversas intervenções, 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 implantação do serviço de iluminação pública elétrica,

uma vez que a comunidade padece com a falta de iluminação regular
nos postes.

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 necessário o
atendimento da presente proposição no Bairro Roseana Sarney, tendo
em vista os inúmeros benefícios proporcionados a comunidade 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, 13 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 500 / 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 Presidente da Companhia de Saneamento
Ambiental do Maranhão (CAEMA), o Sr. Carlos Rogério Santos
Araújo, para que adote as medidas legais e administrativas necessárias
para a realização do serviço de desobstrução e manutenção das redes
de coleta de esgoto da Comunidade Mangue Seco II, bairro Pedrinhas,
nesta capital.

O acesso à água potável e ao saneamento básico é um direito
reconhecido pela Organização das Nações Unidas, indispensável para
que a população goze plenamente de uma vida digna. Contudo, parte
da população carece de instalações sanitárias adequadas, expondo aos
efeitos toxicológicos que o esgoto não tratado pode causar.

Destarte, em atendimento à uma reivindicação dos moradores
do Mangue Seco II, zona rural do município de São Luís, e considerando
a deterioração da rede de esgoto localizada na referida comunidade, que
está vazando e jogando água suja na referida área, além de apresentar
toda a encanação deteriorada e da quantidade de lixo e entulho que se
acumulam na travessia dos pedestres, dificultando ainda mais a
circulação de pessoas no trecho, é que se justifica a presente proposição.

O canal de esgoto a céu aberto se encontra tomado por entulho
e lixo, cenário agravado no período de chuvas, posto que o córrego
transborda e impossibilita a passagem de pessoas e motocicletas,
representando um risco à saúde de quem tem casas e estabelecimentos
comerciais localizados na proximidade.

Além de garantir a segurança de quem transita, a desobstrução
e manutenção das redes de coleta de esgoto na comunidade Mangue
Seco II, constitui mecanismo essencial para manutenção da saúde,
saneabilidade e segurança da região, garantindo a instalação sanitária
adequada, justificando assim a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 04 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 501 / 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. Prefeito Municipal, Sr. Edvaldo
Holanda Júnior, com cópia para o Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos, Sr. Antônio Araújo, solicitando, com a maior
brevidade possível, a realização de obras de recuperação (drenagem,
pavimentação e asfaltamento) da Avenida 12, Rua 16, localizada no III
Conjunto Cohab, nesta capital.

O bairro da Cohab padece com sérios problemas de
infraestrutura, carecendo de diversas intervenções, sobretudo em relação
a recuperação asfáltica, considerando que não há vias adequadas de
trânsito de pessoas e veículos, apresentando em toda a sua extensão,
uma enorme quantidade de buracos, erosões, poeira e lama, situação
que é agravada durante o período chuvoso, provocando diversos
acidentes pela falta de manutenção da via.

Sabe-se que o referido cenário se encontra acentuado sobretudo
nas Avenidas 12 e na Rua 16, impossibilitando o acesso dos moradores
e, principalmente, o tráfego para as escolas e os postos de saúde na
localidade, provocando além de prejuízos materiais, riscos à segurança
e integridade física dos moradores.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na
qualidade de vida dos moradores do referido bairro, e sobretudo, para
aqueles que precisam trafegar na referida área, solicitamos por meio
desta proposição, a recuperação das vias do Bairro da Cohab,
notadamente na Avenida 12 e na Rua 16, concedendo maior segurança
e facilidade de locomoção aos pedestres, que utilizam a via para transitar,
além de fornecer meio adequado para deslocamento do tráfego.

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

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 08 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 502 / 18

Senhor Presidente,

Conforme preconiza o art. 152 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a
presente Indicação seja encaminhada ao Prefeito Municipal de
Guimarães, Senhor Osvaldo Gomes, e ao Presidente da Companhia
Elétrica do Maranhão - CEMAR, Senhor Augusto Dantas, requerendo,
em caráter de urgência, que sejam efetuados serviços de complementação
e manutenção da iluminação pública na praça da corrente no povoado
Quilombola de Damásio no município de Guimarães.

A iluminação atual na praça da corrente é precária, a escuridão
gera insegurança, além de incentivar a criminalidade. O problema causa
transtornos aos moradores perigos, como assaltos e acidentes devido a
pouca luminosidade da via. Portanto, urge providências cabíveis para
oferecer melhor estrutura aos moradores do povoado de Damásio.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. -
São Luís, 09 de agosto de 2018. - Sergio Frota - Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO PAULO NETO – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Expediente lido. À publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – Com a palavra, o Deputado Júnior Verde, por
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Mensagem Bíblica, assim diz a palavra de Deus: Louvai ao
Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e seus
mandamentos. A sua semente será poderosa na Terra, a geração dos
retos será abençoada, Salmo 112: 1 e 2. Com essa mensagem eu quero
cumprimentar a todos, de forma especial, saudando o Excelentíssimo
Senhor Presidente em Exercício. Também extensivo a todos os
parlamentares, à imprensa, à galeria, a todos que nos acompanham em
todo o Estado do Maranhão. Senhor Presidente, eu gostaria de fazer
alguns destaques aqui nesta tarde. Nós temos participado de várias
agendas concomitantes, agendas de trabalho. Continuamos a exercer
nossas atividades normalmente. Apesar do processo político que se
avizinha, nós temos buscado conciliar. Neste contexto eu quero iniciar
destacando algo, inclusive, que a imprensa devidamente já propagou
ao longo desses dias, que foi uma agenda que nós tivemos com o
senhor Josiel Ferreira, que é diretor de estudos ambientais e
cartográficos do IMESC. Também com o assessor jurídico desse mesmo
instituto. O IMESC, para quem não sabe, é o Instituto Maranhense de
Estudos Socioeconômicos e Cartográficos. O assessor jurídico também
esteve junto conosco, o Adriano. E na ocasião continuamos a discutir
regularização dos limites territoriais, mais precisamente a consolidação
desses limites. A Constituição já prevê, nós sabemos, as condicionantes
para que haja desmembramento do todo ou em parte. Só que no nosso
caso não é desmembramento; é consolidação do que nós já temos. Em
função disso, no gabinete, continuamos a deliberar sobre esse assunto,
como também temos trabalhado para que haja uma parceria entre o
IMESC, o ITERMA e o INCRA. Qual o nosso objetivo? Regularização
fundiária, já que o IMESC faz um grande trabalho e fez aqui. Eu quero
recordar V. Exas. o trabalho que foi feito nesta Casa, inclusive, com
participação de doutos representantes, também de parlamentares aqui.
Desde 2015, que nós fizemos um grupo de trabalho. Tem uma indicação
nossa nesse grupo de trabalho entre o IMESC, IBGE e a Assembleia.
E nós conseguimos, Deputado Stênio Rezende, conseguimos avançar.
V. Ex.ª também subscreveu a minuta do Projeto de Lei que deu origem
à regulamentação, à consolidação dos limites entre Santa Inês e outros
municípios vizinhos. Como nós também consolidamos os limites
territoriais, subscrevendo também com outros parlamentares aqui os
limites da Região Metropolitana de São Luís, Ribamar, Paço do Lumiar
e Raposa. Eu faço esse destaque, porque tive a oportunidade de receber
em meu gabinete o nobre amigo e companheiro Joziel com o Adriano e
na ocasião discutimos a necessidade dessas parcerias entre o IMESC,
o IBGE e, claro, a Assembleia, claro que uma parceria também nesse
caso com áreas de assentamento no Estado. Eu participei, senhoras e
senhores, da entrega de vários títulos de terra na região de Santa Luzia
do Paruá que foram mais de mil títulos entregues, um grande evento
com a participação, claro, que foi a pasta titular dessa ação proativa
que foi o INCRA e na ocasião vários municípios da BR-316 que foram
contemplados e naquele momento nós pudemos perceber a dimensão
de uma ação tão importante como essa e é por isso que nós estamos
chamando o parceiro que é o IMESC para desenvolver esse termo de
cooperação entre o INCRA e também o ITERMA. Já tivemos no
INCRA, falta uma agenda no ITERMA. Então fomos recebidos
inclusive pelo nobre superintendente do INCRA, o George, que tem
feito um grande trabalho e tem titulado várias áreas no Estado do
Maranhão e não tenho dúvida também que da mesma forma está sendo
feito no ITERMA. Participei de algumas entregas também do ITERMA
junto com o companheiro e amigo Raimundo Filho e agora inclusive
tem uma programação neste fim de semana para serem entregues títulos
de terra no município de Brejo de Areia, só que não vou poder estar
presente considerando o período eleitoral, mas nesse município tem
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uma ação nossa que, desde o início, nós levamos o prefeito municipal
para uma agenda, lá no ITERMA, conseguimos organizar essa tão
necessária agenda positiva nesse município e aí, senhoras e senhores,
nós conseguimos avançar, foram feitas entregas anteriormente também
junto a famílias de assentados do ITERMA que é justamente as áreas
de assentamentos estaduais, o INCRA tem os PAS que são federais e
nós conseguimos consolidar esta iniciativa. Então, na agenda que
tivemos recebendo em nosso gabinete o companheiro Josiel, do IMESC,
nós deliberamos sobre a necessidade da continuação deste trabalho.
Senhor Presidente, só para concluir, eu quero deixar aqui já destacado
nesta tarde essa agenda, que é uma agenda de trabalho, como outras
agendas que nós estamos desenvolvendo também são de trabalho, já
nos comprometendo com alguns segmentos sociais no Estado do
Maranhão, desenvolvendo várias iniciativas, mas faço aqui esta
referência porque conseguimos avançar na regularização a entrega de
títulos no Estado do Maranhão e queremos continuar este trabalho,
Senhoras e Senhores, e é por isso que estamos hoje aqui neste firme
propósito de poder realmente desenvolver várias iniciativas que possam
realmente ajudar a consolidar as ações necessárias para o
desenvolvimento social do Estado do Maranhão. E, hoje, nesta tarde,
eu destaco aqui esta necessidade de nós podermos realmente continuar
esse trabalho e que já está sendo realmente delineado: regularização
fundiária, entregar títulos, Deputado Roberto Costa, de terra às famílias
de assentados, e Bacabal será contemplado. Temos trabalhado firme,
V. Ex.ª inclusive que já participou de agendas conosco buscando esta
consolidação, queremos fortalecer as famílias de trabalhadores rurais
do Estado do Maranhão e nós sempre defendemos o agricultor familiar,
o lavrador, o pescador e eles têm que ter seus títulos na mão. Então é
uma bandeira que nós defendemos nesta Casa, porque com os títulos
eles vão buscar financiamentos nos Bancos, os Bancos vão financiar
projetos produtivos, vamos aumentar a produção, vai gerar renda, vai
gerar empregos e oportunidades. Então apesar da agenda que estamos
vivenciando, hoje, que se trata de uma agenda eleitoral, mas estamos
também não perdendo o foco na continuidade do nosso trabalho, na
defesa do nosso trabalhador maranhense. É o que temos feito hoje,
aqui nesta Casa, e vamos continuar fazendo. Então, a todos muito
obrigado e que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Não há mais oradores inscritos no Pequeno Expediente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Não há Ordem do Dia.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Tempo dos Partidos ou Blocos: Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão. Declina. Bloco Parlamentar de Oposição.
Declina. Bloco Parlamentar Independente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Wellington pelo tempo e mais o tempo da Liderança, por
gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Deputado Wellington do Curso, por sete minutos e
mais cinco minutos pela Liderança.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria e imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia
Legislativa, o nosso mais cordial boa tarde. Que Deus seja louvado!
Senhor Presidente, quero primeiro fazer um registro da audiência pública

que realizamos hoje pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia
Legislativa tratando dos direitos e garantias dos agentes penitenciários.
Na verdade, a audiência pública realizada em defesa dos agentes
penitenciários concursados, os efetivos, mas também recebemos o
Presidente da Associação dos Seletivados, dos contratados. E a defesa
que fizemos durante a audiência, não só dos efetivados, dos que
realizaram concurso público, mas de todos que estão no sistema
penitenciário, todos os agentes, auxiliares, inspetores. E o problema
da precarização, o problema da situação em que se encontra o sistema
penitenciário não é culpa do contratado, não é culpa do seletivado, a
culpa é do gestor, a culpa é do administrador, a culpa é do Executivo,
a culpa é do Governador Flávio Dino. O Governador Flávio Dino que
tem noções de Direito, tem conhecimento de Direito, que é professor
de Direito e fica cometendo as arbitrariedades que comete. Com relação
ao serviço público no Estado Maranhão, ele não respeita os servidores
públicos, tenta de todas as formas prejudicar os servidores públicos e
da mesma forma também não realiza concurso público. Teve um TAC
que foi assinado pelo Governo do Estado e Ministério Público em
setembro de 2015 pela realização de concurso público e o que se vê até
agora é uma grande quantidade de contratados. No TAC que foi assinado
o Ministério Público inclusive fazia esse reconhecimento, essa
precarização em governos anteriores e o Governador Flávio Dino
continua fazendo a mesma prática, a mesma precarização, a precarização
do serviço público. E é assim no sistema penitenciário que é um Sistema
de Segurança. E o Governador Flávio Dino precisa compreender que
ao dar atenção ao Sistema Penitenciário está dando também atenção à
Segurança Pública. Sistema Penitenciário também é Segurança Pública.
E a audiência pública hoje com a participação do Presidente do Sindicato
dos Agentes Penitenciários, com a participação do Vereador César
Bombeiros, que por muito tempo foi presidente do sindicato e conhece
toda a estrutura, toda a conjuntura. Também da Defensoria Pública e
também da OAB, que é uma parceira da Assembleia Legislativa, uma
parceira da população do Estado do Maranhão. Em todas as audiências
sempre se faz presente. E nós tivemos a boa participação dos agentes
penitenciários, inspetores, que retrataram a situação em que se encontra
o sistema penitenciário. Várias denúncias vieram à tona durante a
audiência pública. Dentre elas a falta de pagamento de diárias, o atraso
do pagamento de diárias, pagamento de diárias pela metade para os
agentes penitenciários que fazem a transferência de presos, que levam
presos para outras unidades prisionais no interior do Estado. Bem
como também a situação deplorável em que se encontram algumas
viaturas do sistema penitenciário. Inclusive o relato de uma viatura
que não tem freios, tem problemas na embreagem, que falta o vidro,
colocaram um plástico. E o mesmo o Governador que não dá atenção à
viatura que é utilizada pelo agente do sistema penitenciário é o mesmo
que cobra do cidadão, do mais pobre, que ele ande com o carro regular
e que esteja com o IPVA pago, senão ele vai lá e recolhe o carro e o bem
do cidadão. Casa de ferreiro, espeto de pau. O carro utilizado pelo
sistema penitenciário do Maranhão, o carro utilizado pelo agente de
polícia, pelo escrivão também está na mesma situação, cheio de
problemas, colocando em risco a vida do cidadão, a vida do agente. E,
senhoras e senhores, desde o início do nosso mandato, nós tratamos a
segurança pública em duas vertentes. Nós defendemos a segurança
pública para o cidadão, defendemos o cidadão de bem, defendemos o
cidadão que precisa de segurança pública: o trabalhador, o estudante, o
empresário. Mas defendemos também o agente de segurança pública.
E assim tem sido o nosso mandato, defendemos o policial militar, o
policial civil, o agente penitenciário. E hoje nós tivemos um raio x da
realidade pela qual passa o sistema penitenciário e os agentes
penitenciários. Prova disso, senhoras e senhores, é que nós já fizemos
uma denúncia escabrosa da contratação temporária de seletivo na cidade
de Carolina. Por exemplo, lá no seletivo em Carolina apareceu na relação
dos convocados uma igreja evangélica, o nome de uma pessoa só com
o nome Alfredo. E o edital era bem claro tinha que ter o nome completo,
tinha que ter CPF, não podia ter CNPJ. Como que o cidadão se inscreveu
só com o nome de Alfredo e passou no sistema? Como o cidadão se
inscreveu com nome de igreja evangélica? Máfia, máfia. Colocaram o
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nome da igreja evangélica aguardando o nome de quem iria substituir.
Colocaram o nome Alfredo, aguardando o nome completo.
Denunciamos ao Ministério Público. Fomos até a cidade de Carolina,
realizamos audiência pública na cidade de Carolina. Representamos o
Ministério Público e até hoje nada. Nada foi esclarecido. E, senhoras e
senhores, o mais absurdo na audiência de hoje: a ausência do Secretário
Penitenciário. Desrespeito à Assembleia Legislativa, desrespeito à
Comissão de Direitos Humanos, não ao deputado Wellington porque
quem fez a audiência não foi o deputado Wellington, quem fez a audiência
foi a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e ele não tem
como dizer que não sabia, ele estava numa solenidade na Assembleia
Legislativa, na última quinta-feira, e lá cumprimentei e perguntei: “
Secretário, o senhor irá participar da audiência pública na Assembleia
Legislativa, na próxima segunda-feira, dia 13, às 08h30?” Ele disse que
não estava sabendo, mas foi entregue ofício, convite de forma oficial na
Secretaria e fiz o convite, pessoalmente, aqui a ele, não veio, não
mandou nenhum representante porque ele não podia e não queria ouvir
as mazelas que passam pela Secretaria de Segurança, na Secretaria
Penitenciária. Fica aqui o nosso repúdio, a ausência do Secretário na
audiência pública. Senhor Presidente, eu vou concluir e aí se for o caso
V. Exa. também me conceda, por gentileza, o Tempo da Liderança do
Bloco Independente, por favor.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Tempo da
Liderança.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JÚNIOR VERDE – Deputada Andréa Murad pelo Tempo da Liderança,
Deputada Andréa, Deputado Wellington já estava aqui na tribuna, só
permita que ele conclua. Deputado Wellington, Tempo da Liderança.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Muito obrigado, Deputado Júnior Verde. Deputada Andréa, eu estarei
aqui também, permanecerei também dando inclusive quórum, quando
a base governista tenta às vezes esvaziar para que não dê quórum para
que não possa se pronunciar em defesa da população do Maranhão,
porque ouvi o que acontece no sistema penitenciário também a gente
defende mesmo quem está encarcerado porque está sob custódia do
estado, inclusive a mãe, o pai, a esposa, o filho, o parente do encarcerado
também tem que ser tratado com dignidade, nós estamos em defesa da
população do Estado do Maranhão, seja ela encarcerada, seja ela
desempregada, seja ela que está sofrendo e padecendo pelos desmandos
de um desgoverno, de um desgoverno que anunciou que seria mudança
e essa mudança não chegou. E essa mudança não chegou principalmente
para os mais pobres, para os mais necessitados, tem sido ludibriado,
tem sido enrolado por um governo que não tem o olhar atento, o olhar
cuidadoso para a população do nosso Estado. Mas concluindo o que
iniciei durante o Tempo do Bloco, realizamos audiência pública hoje
em defesa dos direitos e garantias dos agentes penitenciários e
defendemos também os agentes penitenciários não só os seletivados,
mas aqueles que são contratados e seletivados, como eu falei antes, a
culpa não é deles e se são servidores, se estão hoje trabalhando no
Estado precisam também do apoio e da atenção. E, vejam Senhoras e
Senhores, olha o disparate, o agente penitenciário concursado tem
direito a porte de arma, o agente penitenciário seletivado, contratado,
Deputada Nina Melo, não tem direito a porte de arma. E recebemos o
relato de um agente penitenciário que estava se deslocando e ia passando
por dois meliantes com tornozeleiras, ele não foi reconhecido pelos
meliantes, mas ele, graças a Deus, estava armado, possui porte de arma
e se por ventura é um contratado, um seletivado, que não tem direito a
porte de arma, está no dia a dia na penitenciária e se ele é identificado
por esse meliante que está lá de tornozeleira? Colocando em risco a
própria vida. Então defendemos os agentes penitenciários concursados,
efetivos do Estado e também os contratados e seletivados, mas ao
mesmo tempo nós fazemos um apelo ao Governo do Estado para que
cumpra a Constituição no seu artigo 37, da moralidade, da
impessoalidade e que para trabalhar no serviço público precisa ser por

meio do concurso público e que o Governador Flávio Dino desrespeita
isso. Há contratação temporária sistemática, de forma sistemática.
Isso em 2015, 2016, 2017 e 2018, a mesma velha prática política. O
que tem de novo? Qual a diferença do Governador Flávio Dino para
Michel Temer? Nenhuma. Michel Temer ainda tenta passar as suas
reformas pela Câmara Federal, pelo Congresso. O Governador Flávio
Dino passa suas reformas por medidas provisórias, por decretos. E
atenção, população do Estado do Maranhão, já pode novamente
apreender, Flávio Dino vai começar a apreender, já vinha fazendo isso,
se escondendo por detrás de um decreto dizendo que não ia mais
apreender, pelo menos temporariamente, motos e carros do cidadão
maranhense, mas continuava fazendo isso no interior do Estado.
Continuava fazendo isso no interior do Estado! Só que a validade do
decreto, o prazo já expirou na última quinta-feira. O Governador Flávio
Dino vai começar a fazer. Se não vai fazer é porque está de olho nas
eleições, sabendo que vai perder as eleições, que prejudicou o
maranhense, que tem atrapalhado a vida do maranhense. Governo de
poucos nós. Governo de alguns deles, é esse o Governo Flávio Dino. E
é isso que temos combatido na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão e durante dois anos nesta Casa, mesmo sendo da base do
Governador Flávio Dino sempre deixei meu posicionamento com
coerência e eu dizia que sou da base do Governador Flávio Dino, mas
não posso me calar diante das arbitrariedades, das irregularidades e
sempre votei o que era necessário para a população, sempre votei a
favor da população, mas não podia ficar contra professor, contra policial
militar, contra policial civil. Eu não podia votar a favor do aumento de
impostos. Votei contra o aumento de impostos e tenho lutado nesta
Casa para que o Governador Flávio Dino baixe o valor do combustível.
É muito fácil falar, é muito fácil apontar. Por que ele não baixa o valor
do combustível? E o Governo Federal baixou o valor do combustível,
mas ainda não sentimos a baixa desse valor do combustível em São
Luís. Responsabilidade do Governo do Estado do Maranhão. Nós
temos impostos federais e impostos estaduais que incidem no valor do
combustível, tanto da gasolina como do óleo diesel. “Atentai bem,
atentai bem”, já dizia o Senador Mão Santa, no Senado Federal, quando
queria atenção. Atentai bem a população do Maranhão. Atentai bem
quer dizer: preste muito bem atenção à população do Estado do
Maranhão. O Desgoverno Flávio Dino que utiliza todo o recurso da
Comunicação para fazer propaganda enganosa, propaganda mentirosa,
para ludibriar a população do Estado do Maranhão. Não para fazer
campanhas educativas, não para orientar a população. Um grande
número, de homens, é vítima de câncer de pênis e falta orientação, falta
divulgação e o Governo do Estado gasta todo o dinheiro com propaganda
enganosa, propaganda mentirosa e é isso que temos combatido na
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Eu já vou concluir,
Senhor Presidente. E nós temos alertado, alertado bem antes, que o
que aconteceu na campanha de 2016, que pode acontecer também em
2018. O cerceamento de direito em que ninguém pode falar nada, o
pensamento único. E todos aqueles que divergem do Governo são
prejudicados, são perseguidos. E tudo que aconteceu na campanha de
2016 em Coroatá, em Timon, em Paço do Lumiar, em São Luís, já
começou novamente. E recebi forte denúncia. Hoje eu vou a um
determinado bairro e amanhã eu vou mostrar para a população de São
Luís o que está acontecendo. Colocaram máquina agora, colocaram
máquina agora, a quarenta e cinco dias das eleições para ludibriar a
população. Faltando quarenta e cinco dias das eleições. Era o que tinha
para o momento, Senhor Presidente. Que Deus seja louvado, que Deus
abençoe o Estado do Maranhão e a sua população.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JÚNIOR VERDE - Pelo Bloco Parlamentar de Oposição, pela Liderança,
Deputada Andréa Murad, por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Senhor
Presidente, gostaria de me inscrever após a Deputada Andréa pela
liderança do Governo.
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A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão

da oradora) - Senhor Presidente em Exercício, senhoras e senhores
deputados, imprensa. Eu, Deputada Nina, estou perplexa. Inacreditável
o que Flávio Dino fez dessa vez. Já não basta o que ele tem feito com
a imprensa, ficar cerceando a imprensa. Ele agora, simplesmente, depois
que a juíza de Coroatá, Doutora Anelise, deu um parecer contrário a
ele, pediu liminarmente que a juíza seja, Deputada Nina, afastada de
suas atividades na 8ª Zona Eleitoral de Coroatá. É inacreditável, senhoras
e senhores. Um ato protelatório e ofensivo ao Poder Judiciário. Atitude
típica de Flávio Dino, que eu venho denunciando aqui há tempos, que
só entende o judiciário quando acerta e decide favorável a ele.
Impressionante! Flávio Dino acha que o Poder Judiciário sempre tem
que trabalhar favorável a ele. A peça que ele mandou não tem qualquer
fundamento. O que parece é que Flávio Dino considera o Poder Judiciário
refém dos seus desejos. Um verdadeiro absurdo uma atitude como
essa. Ao contrário, Deputada Nina, do que ele vem espalhando, não
temos em Coroatá qualquer vínculo com a juíza. Eu sequer conheço,
Deputada Nina, a juíza de Coroatá. Ricardo Murad não conhece a juíza
de Coroatá. Nunca a viu pessoalmente. Um governador desse truculento
e aí com todo respeito, mas não tem outra palavra a dizer a não ser
dizer que o Governador é maluco de entrar no Conselho Nacional de
Justiça pedindo afastamento de uma juíza que foi contrária a ele. Vou
dar um exemplo a vocês. O meu pai, Ricardo Murad, vai ser julgado e
está muito tranquilo porque acredita na sua inocência, não saiu
disparando contra qualquer pessoa que fosse, está esperando resultado
amanhã tranquilo. Por que Flávio Dino não faz o mesmo, Deputado
Rogério? Por que esse desespero? Mandou atacar a juíza de forma
covarde. E aí eu me pergunto: O que é que Flávio Dino pensa que ele é?
Ou seja, quando a Justiça não decide a favor dele ele começa a agredir
de forma covarde, assim como faz hoje com a juíza de Coroatá, como
já fez uma vez contra Sérgio Moro, contra a Polícia Federal, contra a
CGU e a Justiça Federal do Maranhão, inclusive no próprio TRE já
tentou agredir fisicamente um juiz da Corte em eleições passadas,
Deputado Júnior Verde, ou seja, eu fico me perguntando o que Flávio
Dino acha que ele é. Aquela questão do se achar Deus, de se achar o
máximo, de achar que a lei só vale para os outros e nunca para ele está
chegando ao fim, está com os dias contados, o Maranhão vai dar a
resposta para Flávio Dino agora, mesmo ele indo disputar a eleição
sub judice, praticou crime, em Coroatá, por abuso de poder político e
econômico e vai pagar pelo seu crime, não tenham dúvida disso. É esse
o mal de quem se acha... Tempo da Liderança, Senhor Presidente.
Aliás, eu não vou usar o Tempo da Liderança, eu vou esperar o Deputado
Rogério se manifestar e volto aqui à tribuna. Mas quero alertar o
Maranhão, Flávio Dino vai participar de uma eleição ele estando sub
judice e depois ele vai sair do Palácio dos Leões, porque a justiça
existe, ela fala tanto que ele é juiz, fala tanto que ele é professor de
Direito Constitucional, mas não reconhece as leis e abusa – abusa -
achando que o Judiciário todo sempre vai ficar nas barras de sua saia.
Aí veio uma juíza lá do Paraná para colocar ele no lugar dele, para não
ficar dizendo “sim senhor” para Flávio Dino, aí ele enlouqueceu, não
aguentou e agora pede o afastamento da juíza, ou seja, ninguém pode
ser contra esse cidadão. Do jeito que ele nos perseguiu, perseguiu a
Oposição, só que hoje nós somos uma prova viva de que ele perseguiu,
de que sofremos e de que vencemos porque o Maranhão está dizendo
que não quer mais Flávio Dino Governador do Estado. Flávio Dino
não só toma atitudes contra o povo, ele é um verdadeiro ator. Ator,
Deputado Júnior Verde! Ator, agora, depois de ter arrancado os carros
e as motos por não pagarem o IPVA, porque não podiam. Tem que
pagar? Tem. Mas o Governador foi cruel. E por que este ano, logo
depois da arrecadação, ele foi anunciar, e vamos falar a língua de todos,
que tudo foi, que agora ele não vai agir da mesma forma, que ele vai agir
diferente. Por que será? Porque as eleições estão se aproximando. Por
que ele passou anos sem dar o repasse para os hospitais dos municípios
e voltou a dar agora? Porque as eleições estão se aproximando. Por que
Flávio Dino, Deputado Rogério Cafeteira, passou quase 04 anos
falando que esses hospitais, que Ricardo Murad deixou nos municípios
eram... e ainda diziam que Ricardo Murad era louco de ter construído

esses hospitais, mas agora os hospitais são muito importantes para ele
inaugurar de qualquer jeito, porque as eleições estão chegando. Esse é
o Governador do Maranhão, mas todos estão de olho, todos já sabem
quem Flávio Dino é, não engana ninguém. É cruel, é malvado, com cara
de malvado e com atitudes de maldade. Então eu só queria deixar aqui
o meu recado ao povo maranhense, não se deixe enganar por essas
“artistagens” baratas. E sei que vocês não vão se deixar enganar. Mas
o Governador do Estado do Maranhão foi uma verdadeira vergonha
para o povo maranhense que acreditou em uma mudança que veio para
piorar tudo aquilo que ele dizia que era ruim. Ele conseguiu deixar tudo
pior, infinitamente pior. Se ele achava ruim, ele fez pior, porque é
incompetente. E nem professor de Direito Constitucional parece que
ele era bom, porque ele realmente parece não entender das leis, porque
não cumpre as leis. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JÚNIOR VERDE – Pela liderança do Governo Deputado Rogério
Cafeteira, por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
imprensa, galeria. Senhor Presidente, eu gostaria aqui de ressaltar a
decisão do TRE que obrigou o Sistema Mirante a fazer uma retificação
na mentira, nas fakes que eles vêm produzindo desde a decisão da juíza
de Coroatá, salvo engano, na quarta-feira passada. É importante que se
ressalte uma frase no despacho do Desembargador: “Notícia
sabidamente inverídica e difamatória”. Essa foi a classificação que a
manchete mentirosa recebeu do Desembargador. Aqui eu queria
aproveitar também a oportunidade, Senhor Presidente, porque eu tive
que viajar e fui até homenageado com matéria na Mirante, no jornal da
Mirante, sobre postagens minhas em redes sociais. Eu queria ressaltar
que em momento algum desrespeitei a juíza de Coroatá. Aqui dizer que
não lembro nem o nome dela por sinal. A postagem que eu fiz e repito:
“Uma decisão de juiz de primeiro grau não causa inelegibilidade de
absolutamente ninguém.” Isso é fato. Eu acho que a verdade não pode
ofender ninguém. Eu não sei aí em que momento isso poderia ter
ofendido a magistrada. Em momento algum em fiz juízo de valor da
decisão dela. Eu apenas atestei o que é fato, que a Lei Complementar nº
135/2010 afirma que inelegibilidade só pode ser causada após decisão
em segundo grau. O que não é o caso. Existe, inclusive, a Deputada
Andrea, que me antecedeu aqui na tribuna, falou sobre a questão do ex-
deputado Ricardo Murad e Secretário, o ex-Secretário tem da mesma
Comarca uma decisão similar, que pela decisão da juíza à época, que eu
também não lembro nome, o torna inelegível. O que de fato, Deputada,
não se concretiza. E parece que esse caso vai ser julgado no TRE, mas
até um julgamento de um órgão colegiado, de um tribunal não existe
inelegibilidade. É isso que eu disse. E disse mais na minha postagem:
Isso não é fato. Isso é um fake. Me referindo à manchete e à matéria
postada pelos jornalistas e depois sobre a matéria postada no Jornal o
Estado do Maranhão, que é uma mentira que está sendo disseminada
pelo estado na tentativa desesperada de tentar reverter um quadro
político que se desenha para uma vitória - e eu diria até fácil - do
Governador Flávio Dino. E aí isso é mais uma mentira montada. E
agora, infelizmente, eu estou me recordando aqui da década de 80, que
eu nunca mais tinha visto, mas agora eu vejo a Globo agindo, servindo
para fazer esse tipo de papel de fazer política, politicagem em seus
telejornais de disseminar uma mentira, dizendo que o Governador Flávio
Dino está inelegível. Mas pior ainda o grupo, Deputada, oposicionista
aqui querendo passar para a opinião pública que ainda tem o poder que
teve um dia e que não tem mais. Eles ostentavam dizendo que tinham
o poder, que mandavam na justiça. Hoje não mandam mais. E mandavam
no Ministério Público. Hoje não mandam mais. Isso é fato e querem
passar o seguinte: vocês podem até eleger o Governador Flávio Dino,
mas nós vamos tomar. Isso não vai acontecer. O Governador Flávio
Dino registrou sua candidatura. Vai ter deferimento da sua candidatura.
Vai concorrer e vencer as eleições. Mas, antes disso, espero que o
Tribunal de Justiça, e até aqui faço um pedido para que o Tribunal
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acelere o julgamento para que a gente possa ter uma decisão e fique
claro para que essa mentira não seja divulgada pelo Estado inteiro
como está sendo. E aqui me causa estranheza de algumas ferramentas,
de alguns órgãos, de alguns jornalistas alinhados à Oposição, aqui
cobrando... Senhor Presidente, eu pediria só a mesma paciência que V.
Exa. teve com minha colega querida Deputada Andréa Murad, eu vou
ser célere. Alguns membros da imprensa, Deputada Andréa, cobrando
uma posição da Associação dos Magistrados do Maranhão, um total
desrespeito à classe. A Associação é dos magistrados, não somos nós
nem os jornalistas que vão impor a eles o tipo de nota e quando eles
vão dar a nota. E eu acho engraçado o seguinte: eu já falei aqui, não vou
citar nomes porque eu não quero personificar a discussão, mas aqui, e
não fomos nós que começamos, não fomos nós da base do governo,
oposicionistas aqui e vários colegas, amigos eu diria até da imprensa,
batendo em juízes. Quando o juiz decidiu a favor do Governador Flávio
Dino, e aí eu tenho aqui, procurei, em 2015 acusaram o juiz Clésio
Cunha de ser aliado do Governador Flávio Dino e essa acusação veio
decorrente da decisão dele sobre uma ação movida sobre a licitação na
SES das OSCIP’s e OES’s e mais na frente quando o mesmo juiz
absolveu a Governadora Roseana, ele passou a ser endeusado pelos
mesmos jornalistas. A vitória pelo estudo e pela força do caráter, diz a
legenda de um, que eu não vou citar aqui, que eu não vou dar esse
prestígio para ele, um dos jornalistas alinhados, alinhados não, inclusive
o redator do Estado do Maranhão. O mesmo que atacou o juiz endeusou
ele. Quando a decisão ele achou que foi favorável ao governador, ele
criticou, quando foi favorável à chefa dele, ele endeusou. Então o juiz
para ele só é bom se julga de acordo com a opinião dele e eu não vi
nessa época esse clamor dos seus colegas cobrando nota da AMA.
Esses mesmos jornalistas crucificaram o promotor quando do caso da
SEFAZ, o Dr. Lindon Johnson, eu também não vi e alguns parlamentares
de Oposição, um deputado federal, que esse, sim, esse se a gente botar
naquele sitezinho e procurar do ficha suja ele aparece, o governador
você pode botar lá que ele é ficha limpa, esse deputado que fez o
discurso em Brasília que esse, sim, responde, quando você coloca tem
processo de improbidade contra ele, atacou a pessoa do promotor e eu
não vi nenhum órgão da imprensa, nenhum jornalista aqui cobrando a
Associação dos Magistrados para que se desse uma nota de desagravo.
O promotor ainda lamentou a postura do deputado e assim seguiu ele
foi, esse promotor, que eu também não o conheço é porque ele aqui
Lindon Johnson, ele foi execrado pela imprensa alinhada à Oposição e
eu não vi nessa época nenhum clamor para que fosse dado, para que a
Associação dos Magistrados tomasse qualquer providência. Então aqui
falo isso, Deputada Andréa, apenas para demonstrar que algumas
pessoas acham que a justiça só é boa quando julgam a seu favor. Sobre
a decisão da juíza de Coroatá, não vou entrar no mérito porque não sou
advogado e não me cabe também adentrar nessa questão. Agora veja
bem, quando você expõe sua vida, suas amizades, suas relações em
uma rede social, você corre o risco de acontecer o que aconteceu.
Foram demonstradas as relações pessoais dela, que para mim também
não tem nenhum problema, Deputada Andréa, porque tenho excelentes
relações pessoais com V. Exa. e somos adversários. Isso não define, na
minha opinião, a decisão dela. Agora, nós vamos recorrer e, sim, é um
direito do Governador Flávio Dino e da sua defesa buscar os caminhos
que ele acha correto. Se ele acha que a decisão foi equivocada, se a
postura da magistrada é questionável, é natural que ele recorra aos
órgãos, que ele recorre ao CNJ, que ele recorra à Corregedoria, onde ele
achar que é direito seu e aí vamos esperar o julgamento. Eu tenho
convicção pela decisão, pelo que li, pelo que eu ouvi dos advogados,
que a decisão é frágil e que o TRE irá reformá-la, não tenho menor
dúvida disso. Mas assim, quero reiterar só que em momento nenhum,
da minha parte, como foi divulgado, eu desdenhei ou fiz qualquer
declaração agressiva à magistrada de Coroatá. Eu apenas ressaltei que
um juiz de primeiro grau não tem poder para decretar inelegibilidade de
quem quer que seja. Muito obrigado, Senhor Presidente, pela paciência.
Deputada Andréa, como só temos nós dois, vamos combinar de amanhã
para a gente continuar este debate aqui e obrigado por se fazer presente
para poder me ouvir.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JÚNIOR VERDE – Por ausência de quórum, declaro encerrada a
presente Sessão.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Doutor Levi Pontes.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio

Braga.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Max

Barros.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Cabo Campos, Doutor
Levi Pontes, Eduardo Braide, Edilázio Júnior, Fábio Braga, Francisca
Primo, Graça Paz, Júnior Verde, Max Barros, Raimundo Cutrim, Stênio
Rezende e Wellington do Curso. Ausentes os Senhores (as) Deputados
(as): Alexandre Almeida, Andréa Murad, Antônio Pereira, Bira do
Pindaré, Carlinhos Florêncio, César Pires, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Fábio Macedo,. Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Josimar
Maranhãozinho, Léo Cunha, Neto Evangelista, Nina Melo, Othelino
Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo
Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa
Neto, Valéria Macedo, Vinícius Louro e Zé Inácio Lula. O Presidente,
em exercício, Deputado Doutor Levi Pontes 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 Fábio Braga e Júnior Verde. Não
havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando que não havia
quórum regimental para apreciar a matéria que ficou transferida para a
próxima Sessão Ordinária. Na forma do Regimento Interno, foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os
Requerimentos nºs: 379, 380 e 381/2018, de autoria do Deputado
Edson Araújo e 382/2018, de autoria do Deputado Raimundo Cutrim.
Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente.
No tempo destinado aos Partidos e Blocos, falaram os Deputados:
Adriano Sarney, pelo Bloco Parlamentar PV-PSD e Wellington do Curso,
pela Liderança do Bloco Parlamentar Independente. As demais
agremiações declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente
Final ouviram-se os Deputados Wellington do Curso e Edilázio Júnior.
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, 13 de agosto de 2018.

ATO DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
MARANHÃO

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, Deputado Othelino Neto, cumprindo
o que  dispõe  o  Art.  42, § 8º da Constituição do Estado do Maranhão,
combinado com a Art. 9º da Resolução Legislativa nº 450/04 , comunica
que  a Medida Provisória nº 275/18 , que dispõe sobre a qualificação de
Entidades como Organizações Sociais Estaduais, disciplina o
procedimento de chamamento e seleção pública e dá outras
providências teve sua vigência prorrogada pelo período de sessenta
dias, a contar do dia 25 de julho do ano em curso.

São Luís, em 25 de julho de 2018.

Deputado Othelino Neto
Presidente



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                               TERÇA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2018 17



TERÇA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2018                                                                                     DIÁRIO DA ASSEMBLEIA18



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                               TERÇA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2018 19



TERÇA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2018                                                                                     DIÁRIO DA ASSEMBLEIA20

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



���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������


