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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28/09/2017 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO......32 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE.........08 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............06 MINUTOS
4. PARTIDO VERDE .....................................................06 MINUTOS
5. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO.........08 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28.09.2017

I – MEDIDAS PROVISÓRIAS
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1.MEDIDA PROVISÓRIA Nº 251/2017 (MENSAGEM Nº 075/
17), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE INSTITUI O
PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS
RELACIONADOS AO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
EM CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 450/04. – RELATOR DEPUTADO PROFESSOR
MARCO AURÉLIO. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUORUM.

2. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 252/17 (MENSAGEM Nº 077/
17), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE INSTITUI A 2º
EDIÇÃO DO PROGRAMA MOTO LEGAL, CONCEDENDO
BENEFÍCIOS PARA PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA) E DA
TAXA DE LICENCIAMENTO. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM
CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 450/04. – RELATOR DEPUTADO PROF. MARCO
AURÉLIO. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUORUM.

II – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQs. Nº 712 E 690/

17)

3. PROJETO DE LEI Nº 245/2017, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO, QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO
TOCANTINA DO MARANHÃO (UEMASUL), CRIA CARGOS
EFETIVOS E CARGOS EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE PARECER DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DO TRABALHO E DE COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM.

4. PROJETO DE LEI Nº 237/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE INSTITUI O DIA 04 DE
OUTUBRO COMO O DIA ESTADUAL DA ADOÇÃO ANIMAL.
DEPENDE DE PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E

VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM.

III– PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5. PROJETO DE LEI Nº 216/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO VINÍCIUS LOURO, QUE ELEVA OS FESTEJOS DO
SANTUÁRIO DE SÃO BENEDITO EM PEDREIRAS/MA, À
CONDIÇÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO
ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. -
RELATOR DEPUTADO FÁBIO MACÊDO.  - TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA 28/08/17 DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR
EM PLENÁRIO, ASSIM COMO DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM. (3ª SESSÃO).

IV – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 033/2016,
DE AUTORIA DA MESA DIRETORA, QUE ALTERA A RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 800/16, QUE DISPÕE SOBRE O PARLAMENTO
ESTUDANTIL NO ÂMBITO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
MARANHÃO. – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO PROF. MARCO AURÉLIO. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 035/2016,
DE AUTORIA DO DEPUTADO VINICIUS LOURO, QUE CONCEDE
A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANOEL
BEQUIMÃO” AO TEN. CEL. EVERALDO COUTINHO MORAIS.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. - RELATORA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO. - TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA 28/08/17 DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR
EM PLENÁRIO, ASSIM COMO DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM. (3ª SESSÃO).

V – MOÇÕES EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA (REQS. NºS 685

E 711/17)

8. MOÇÃO Nº 012/2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO
ADRIANO SARNEY, QUE REPUDIA A DECISÃO DO PRESIDENTE
NICOLAS MADURO E REESCREVER A CONSTITUIÇÃO DA
VENEZUELA, BEM COMO, REPUDIO A PERSEGUIÇÃO A
PRESSÃO DE DIRIGENTES DA OPOSIÇÃO DO GOVERNO
CHAVISTA. - DEPENDE DE PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM.

9. MOÇÃO Nº 015/2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO
PROF. MARCO AURÉLIO, MOÇÃO DE APLAUSO AO SENHOR
JOSÉ DE RIBAMAR BASTOS RAMOS, PRESIDENTE DO
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.  COM PARECER DA
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO DOUTOR LEVI PONTES. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM.

VI – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

10. REQUERIMENTO Nº 717/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE REQUER DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO
SR. MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA, SECRETARIO DE ESTADO
DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, SOLICITANDO QUE
ENCAMINHE A ESTA CASA, LISTA CONTENDO AS FICHAS DE
INSCRIÇÕES DE TODOS OS CANDIDATOS CONVOCADOS NO
1º EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO SOB Nº 86/2017. – INDEFERIDO PELA MESA, O
AUTOR RECORREU DA DECISÃO PARA O PLENÁRIO
CONFORME O ART. 159 DO REGIMENTO INTERNO. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM.

11. REQUERIMENTO Nº 627/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE, NO
DIA 09/11/2017, ÀS 11 HORAS, PARA 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 815/2017. - TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR E DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUORUM. (1ª SESSÃO)

12. REQUERIMENTO Nº 668/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES AO PREFEITO E AO PRESIDENTE DA
CÂMARA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, PELA PASSAGEM DO
405º (QUADRINGENTÉSIMO QUINTO) ANIVERSÁRIO DA
CIDADE DE SÃO LUIS, OCORRIDO NO DIA 08 DE SETEMBRO. -
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA
DO AUTOR E DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM. (1ª SESSÃO)

13. REQUERIMENTO Nº 677/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AOS PREFEITOS E PRESIDENTES DAS
CÂMARAS DOS MUNICÍPIOS DISCRIMINADOS,
PARABENIZANDO-OS PELO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DE
SUAS CIDADES: PINHEIRO EM 03/09/17, OLINDA NOVA DO
MARANHÃO 06/09/17, SÃO LUÍS EM 08/09/17, AXIXÁ EM 23/09/
17, CANTANHEDE EM 24/09/17, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR EM 24/
09/17, VITORINO FREIRE EM 25/09/17, IGARAPÉ DO MEIO EM
29/09/17 E SANTA HELENA EM 30/09/17. - TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR E DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUORUM. (1ª SESSÃO)

14. REQUERIMENTO Nº 692/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SOUSA NETO, QUE REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA ENVIADO EXPEDIENTE AO SECRETÁRIO DE
ESTADO DA SAÚDE, SR. CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA
LULA, PARA QUE VENHA A ESTE PODER, A FIM DE PRESTAR
ESCLARECIMENTOS ACERCA DA DENÚNCIA DE QUE A
SERVIDORA ALANA VALÉRIA LOPES COELHO ALMEIDA,

ESTIVESSE SENDO MANTIDA NO CARGO EM COMISSÃO DE
ASSESSOR ESPECIAL ISOLADO, SEM A CONTRAPRESTAÇÃO
DE SEUS EFETIVOS SERVIÇOS. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR E DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM. (1ª SESSÃO)

15. REQUERIMENTO Nº 695/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SOUSA NETO, QUE REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA FORMULADO CONVITE À SERVIDORA ALANA
VALÉRIA LOPES COELHO ALMEIDA, OCUPANTE DO CARGO
EM COMISSÃO DE ASSESSOR ESPECIAL ISOLADO, LOTADA
NA SECRETARIA DE SAÚDE, A FIM DE QUE SEJA
OPORTUNIZADO À MESMA O DIREITO DE SE MANIFESTAR
(DEFENDER) PUBLICAMENTE QUANTO ÀS AFIRMATIVAS
FEITAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE, SR. CARLOS EDUARDO
DE OLIVEIRA LULA. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR E DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM. (1ª SESSÃO)

16. REQUERIMENTO Nº 726/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACEDO, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE LOGO APÓS
A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 217/17, DE MINHA
AUTORIA, QUE DISPÕE SOBRE INSTITUIÇÃO DO “DIA
ESTADUAL DE COMBATE AO FEMINICÍDIO”, NO ESTADO DO
MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

17. REQUERIMENTO Nº 727/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACEDO, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE NA
DATA DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017, ÀS 11 HORAS, NO
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PARA “ENTREGA
DE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR
ANSELMO CASTELLI”.

VII – REQUERIMENTOS  À DELIBERAÇÃO DA MESA

18. REQUERIMENTO Nº 694/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SOUSA NETO, QUE REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA ENVIADO EXPEDIENTE AO SECRETÁRIO DE
ESTADO DA SAÚDE, SR. CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA
LULA, PARA QUE APRESENTE JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA
A PERÍCIA MÉDICA, BEM COMO O LAUDO DA JUNTA MÉDICA
OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, QUE DERAM ENSEJO
À LICENÇA, DA SERVIDORA ALANA VALÉRIA LOPES COELHO
ALMEIDA. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO
A AUSÊNCIA DO AUTOR E DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM. (1ª SESSÃO)

19. REQUERIMENTO Nº 724/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA SUA AUSÊNCIA DA
SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DO
CORRENTE ANO, PARA ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAR
EM ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME ATESTADO EM
ANEXO. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUORUM.

20. REQUERIMENTO Nº 725/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CABO CAMPOS, QUE REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR À FAMÍLIA
DA IRMÃ MARIA DUCINEIA FERREIRA DA COSTA, 60 ANOS,
QUE FALECEU NO ÚLTIMO DIA 23, DECORRENTE DE MORTE
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NATURAL. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUORUM.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 28/09/2017 - QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 253/17, de autoria do Senhor Deputado

Eduardo Braide, que dispõe sobre a identidade visual que caracteriza o
atendimento prioritário ao idoso.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 252/17, de autoria do Senhor Deputado

Rigo Teles, que considera de Utilidade Pública a Associação Esportiva
Amadora do Município de Aldeias Altas.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 249/17, de autoria do Senhor Deputado

Eduardo Braide, que dispõe sobre as diretrizes da política estadual de
estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local de startups.

2. PROJETO DE LEI Nº 250/17, de autoria do Senhor Deputado
Zé Inácio, que inclui no calendário cultural oficial do Governo do Estado
do Maranhão, o evento Festival de Cultura Popular de Fortuna e dá outras
providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 251/17, de autoria do Senhor Deputado
Raimundo Cutrim, que considera de Utilidade Pública a Sociedade em
Defesa da Baixada Maranhense, com sede no Município de São Luís, no
Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 037/17,
de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Médico João Furtado de Araújo Segundo.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 247/17, de autoria do Senhor Deputado

Eduardo Braide, que institui o dia 04 de abril como o dia Estadual dos
Protetores dos Animais.

2. PROJETO DE LEI Nº 248/17, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que dispõe sobre a exclusão do 3º dígito nos preços
de combustíveis ao consumidor, no Estado do Maranhão.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 27/09/17.

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

Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer a
leitura da ata da sessão anterior e do texto bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE (lê texto bíblico e ata) - Ata lida, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a
leitura do expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CÉSAR PIRES (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 253 / 17

Dispõe sobre a identidade visual que caracteriza o
atendimento prioritário ao idoso.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art.1º - Os estabelecimentos e espaços públicos e privados que
disponibilizam atendimento aos idosos devem utilizar nas placas que
sinalizam esse tipo de prestação de serviço o pictograma “60+”, para
indicar a prioridade, conforme Anexo Único deste projeto.

Parágrafo único – O pictograma substituirá qualquer outro
eventualmente já utilizado.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data de sua publicação.

ANEXO ÚNICO:

JUSTIFICATIVA

Esta proposta tem como objetivo alterar uma identidade visual
depreciativa para os cidadãos.

Nos dias atuais, o pictograma utilizado para representar o
atendimento prioritário aos idosos é a imagem de um homem curvo e de
bengala.

A referida imagem encontra-se totalmente defasada, já que remete
a um período onde os idosos eram vistos apenas como pessoas senis.

O mundo evoluiu e nossos idosos, em sua maioria, são pessoas
mais ativas e saudáveis. A imagem do homem curvo com a bengala é assim
totalmente depreciativa.

Este projeto segue uma tendência mundial de atualizar a visão
acerca dos idosos, estabelecendo um novo pictograma - o símbolo “60+”
– a ser utilizado em locais de atendimento prioritário, como bancos,
estacionamentos, supermercados, shoppings, ônibus, órgãos públicos,
dentre outros.
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Dessa maneira, contamos uma vez mais com o indispensável apoio

de nossos nobres pares para a aprovação desta importante propositura.
Sala das Sessões, em 26 de setembro de 2017. - Eduardo Braide -

Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 726 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária, a realizar-se logo após a presente Sessão,
o Projeto de Lei  nº 217/17, de minha autoria, que dispõe sobre instituição
do “Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, no Estado do Maranhão, e
dá outras providências.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 26 DE SETEMBRO DE 2017. - VALÉRIA
MACEDO - Deputada  Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 28.09.17
EM: 27.09.17

REQUERIMENTO N° 727 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro se digne Vossa Excelência de que,
após ouvir o Plenário desta Casa, seja realizada Sessão Solene na data de
07 de dezembro de 2017, às 11 horas, no Plenário Deputado “Nagib
Haickel”, para “Entrega de Título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Anselmo Castelli”.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANOEL BEQUIMÃO”, 21 de setembro de 2017. - 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. 28.09.17
EM: 27.09.17

INDICAÇÃO Nº 1171 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Secretário
de Trânsito e Transportes do Município de São Luís, Canindé Barros,
solicitando, em caráter de urgência, a renovação das sinalizações vertical
e horizontal existentes ao longo da Avenida Ana Jansen, especialmente no
rotatória de acesso à Avenida Ferreira Gullar.

A adoção da providência acima tem a finalidade de disciplinar o
trânsito na área, especialmente no entorno da rotatória acima mencionada.
Como as placas encontram-se danificadas e as demais sinalizações de solo
quase que totalmente apagadas, há o total desrespeito às vias preferenciais,
o que prejudica o fluxo de veículos e a movimentação de pedestres,
aumentando assim o risco de acidentes no local.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BEQUIMÃO, EM 27 DE SETEMBRO DE 2017. -
EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1172 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da CAEMA, CARLOS ROGÉRIO ARAÚJO, solicitando,
em caráter de urgência, a religação da água que abastece as praças da
Lagoa da Jansen.

A adoção da providência acima, visa atender reivindicações de
moradores da região, que utilizavam as torneiras existentes nas praças para
regar as plantas.

Ocorre que, após o início da construção da nova praça, inaugurada
no último dia 4 de setembro, as torneiras foram desligadas, impossibilitando
assim, os moradores de realizarem o trabalho voluntário que há muito
tempo estavam fazendo. Como consequência, toda a vegetação existente
nas praças está morrendo; até uma palmeira já tombou por falta de água.

Por fim, é oportuno informar que os moradores já estiveram
conversando com funcionários da CAEMA, sendo informados que a água
somente será religada se houver um número de registro e alguém responsável
pelo pagamento do consumo. Houve também outra informação: a de que
a empresa que construiu a praça foi quem desligou a água e que a CAEMA
não sabe onde se encontra o registro para fazer a religação.

Ressalta-se que as justificativas apresentadas são completamente
fora de propósito, pois, como dito acima, os moradores da região prestam
serviço voluntário ao manter as plantas da área, porém, enquanto CAEMA
não solucionar o problema do abastecimento, toda a comunidade acaba
sendo prejudicada.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 27 DE SETEMBRO DE 2017. -
EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1173 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Secretário
de Estado da Infraestrutura (SINFRA), CLAYTON NOLETO, solicitando,
em caráter de urgência, o restabelecimento da estrutura necessária de
religação da água para o abastecimento das praças da Lagoa da Jansen.

A adoção da providência acima, visa atender reivindicações de
moradores da região, que utilizavam as torneiras existentes nas praças para
regar as plantas.

Ocorre que, após o início da construção da nova praça, inaugurada
no último dia 4 de setembro, as torneiras foram desligadas, impossibilitando
assim, os moradores de realizarem o trabalho voluntário que há muito
tempo estavam fazendo. Como consequência, toda a vegetação existente
nas praças está morrendo; até uma palmeira já tombou por falta de água.

É oportuno informar que a empresa que construiu a praça foi
quem desligou a água e que a Caema já informou aos moradores que não
sabe onde se encontra o registro para fazer a religação.

Por fim, ressalta-se a importância do trabalho voluntário realizado
pelos moradores do entorno da Lagoa da Jansen, especialmente por tratar-
se de um ponto turístico de São Luís, de responsabilidade do Governo do
Estado e que, portanto, precisa ser devidamente conservado.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 27 DE SETEMBRO DE 2017. -
EDUARDO BRAIDE - 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 1174 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida
a Mesa, seja encaminhada a presente Indicação ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Maranhão, Doutor Flávio Dino, para que determine ao
Senhor Secretário de Estado de Desenvolvimento Social - SEDES, Dr.
Neto Evangelista, proceder a imediata perfuração de um poço artesiano,
com suas respectivas instalações no Povoado Maravilha, zona rural do
Municipio  de São João Batista – MA.

Essa reivindicação vem sendo feita há anos pelos moradores daquela
comunidade que só dispõe de agua salobra para o seu consumo diário,
sobretudo, no período de seca.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, em 26 de setembro de 2017. - Edivaldo
Holanda - Deputado Estadual – PTC

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

INDICAÇÃO Nº 1175 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida
a Mesa, seja encaminhada a presente Indicação ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Maranhão, Doutor Flávio Dino, para que determine ao
Senhor Secretário de Estado de Desenvolvimento Social - SEDES, Dr.
Neto Evangelista, proceder a imediata perfuração de um poço artesiano,
com suas respectivas instalações no Povoado Olinda dos Everton, zona
rural do Município  de São João Batista – MA.

A necessidade de água potável naquela comunidade é de suma
importância, vez que os seus moradores precisam se deslocar por longa
distância para abastecerem suas casas com esse precioso líquido.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, em 26 de setembro de 2017. - Edivaldo
Holanda - Deputado Estadual – PTC

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

INDICAÇÃO Nº 1176 / 17

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 Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos de São
Luís, Sr. Antônio Araújo e ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
Sr. Clayton Noleto, solicitando, com a maior brevidade possível a inclusão
do Residencial Francisco Lima no programa “Mais Asfalto”.

O Residencial Francisco Lima, fica localizado no Bairro Tajipuru,
zona rural de São Luís. Trata-se de um bairro predominantemente carente,
e que desde sua fundação, padece com a falta de infraestruturas, necessitando
de algumas intervenções, como a raspagem de suas ruas.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na qualidade
de vida dos moradores da referida comunidade, solicitamos por meio desta
proposição a melhoria na infraestrutura viária do bairro que atualmente
encontram-se intrafegável devido, à grande quantidade de buracos, erosões,
poeira e lama, principalmente, durante o período chuvoso.

  Em razão disso, as diversas famílias que residem naquela localidade
sofrem com os transtornos provocados pela a falta de pavimentação nas
ruas, como por exemplo a dificuldade de locomoção de pedestres e meios
de transporte, entre outros.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação das principais
ruas da comunidade, diante das constantes reclamações dos moradores do
local que são diariamente prejudicados pela precariedade do acesso ao
local.

A implantação de uma melhor infraestrutura viária no Residencial
Nova Vida, por meio do programa “Mais Asfalto”, irá oferecer mais
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas
condições de vida da população que residem no referido bairro, justificando
a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 26 de setembro de 2017 – JUNIOR VERDE –
Deputado Estadual – PRB

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

INDICAÇÃO Nº 1177 / 17

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 Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos de São
Luís, Sr. Antônio Araújo e ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
Sr. Clayton Noleto, solicitando, com a maior brevidade possível a inclusão
do Residencial Recanto Verde no programa “Mais Asfalto”.

O Residencial Recanto Verde, fica localizado no Bairro Cajupari,
zona rural de São Luís. Trata-se de um bairro predominantemente carente,
e que desde sua fundação, padece com a falta de infraestruturas, necessitando
de algumas intervenções, como a pavimentação de suas ruas.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na qualidade
de vida dos moradores da referida comunidade, solicitamos por meio desta
proposição a melhoria na infraestrutura viária do bairro que atualmente
encontram-se intrafegável devido, à grande quantidade de buracos, erosões,
poeira e lama, principalmente, durante o período chuvoso.

Em razão disso, as diversas famílias que residem naquela localidade
sofrem com os transtornos provocados pela a falta de pavimentação nas
ruas, como por exemplo a dificuldade de locomoção de pedestres e meios
de transporte, entre outros.

 Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação das principais
ruas da comunidade, diante das constantes reclamações dos moradores do
local que são diariamente prejudicados pela precariedade do acesso ao
local.

A implantação de uma melhor infraestrutura viária no Residencial Recanto
Verde, por meio do programa “Mais Asfalto”, irá oferecer mais segurança,
bem como contribuirá para uma melhora significativa nas condições de
vida da população que residem no referido bairro, justificando a presente
demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 27 de setembro de 2017 – JUNIOR VERDE –
Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO N.º 1178 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que
encaminhem ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado FLÁVIO
DINO DE CASTRO E COSTA, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário
de Estado da Segurança Pública JEFERSON PORTELA, a presente
ratificação de Indicação de nº 713/2017, solicitando destes todos os esforços
necessários para a construção e instalação de um ICRIM - Instituto de
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Criminalística e um IML  - Instituto Médico Legal no Município de
Presidente Dutra, Estado do Maranhão, para atender aquela região,
considerando especialmente a ausência de qualquer aparelho técnico e
científico do Estado na respectiva região e, principalmente, os altíssimos
registros de criminalidade, o que compromete a atuação dos órgãos de
Segurança Pública da região no combate à violência com eficiência e eficácia.

Ratifica-se a Indicação respectiva, em vista dos crescentes índices
de roubo de veículos nos municípios da região, assim como os crimes de
pistolagem, roubo de cargas, de veículos, celulares, assaltos, violência
contra mulheres, idosos, crianças e adolescentes, etc. A importância
econômica da Região de Presidente Dutra exige a implantação de um
Instituto de Criminalística ICRIM e um IML – Instituto Médico Legal,
pois, naquela região, os inquéritos são produzidos ainda tendo a prova
testemunhal como o principal meio de prova. E, como todos sabem, esse
meio de prova é frágil e de pouca eficácia, sem falar que as próprias
testemunhas não se sentem seguras para levar ao conhecimento das
autoridades policiais e judiciárias os atos criminosos de que tem
conhecimento.

Por outro lado, um combate eficaz à criminalidade, exige a produção
de prova científica e segura, pericias, laudos, o que somente é viável com
a existência de um ICRIM e de um IML devidamente aparelhados de
recursos humanos e materiais.

A legislação penal exige exames médicos para liberação de corpos
em crimes que deixam rastros de violência como homicídios, acidentes
automobilísticos, envenenamentos e outros. Nestes casos, os corpos tem
que ser deslocados para o IML na Capital e, às vezes, com demoras
injustificadas, o que causa imensos sofrimentos as famílias dos municípios
da Região Central do estado.

A indicação de Presidente Dutra, deve-se ao fato de existir naquele
município um Hospital Regional e, por isso, um bom desenvolvimento
médico, faltando um aparelho público para prestar esses serviços, hoje
feitos de forma muito improvisada e precária.

Assim, no nosso entendimento, é imprescindível que a região seja
agraciada com um ICRIM e IML para melhor condução dos trabalhos da
Polícia (polícia técnica-científica) e da Justiça, evitando que criminosos
fiquem impunes pela falta de laudo eficazes de comprovação de lesões e
autorias de crimes, permitindo que deliquentes fiquem livres, causando
muita insegurança à população.

Desta forma, por seu grande alcance, apresenta-se esta ratificação
de Indicação como propositura de relevante interesse aos habitantes daquele
município, esperando contar com o indispensável apoio dos nobres
Deputados para a aprovação desta Indicação de grande interesse público.

São Luís (MA), 20 de setembro de 2017. - VALÉRIA MACEDO
- Deputada Estadual PDT

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

INDICAÇÃO Nº  1179 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, e para o Excelentíssimo
Senhor Prefeito de São Luís, o Senhor Edvaldo Holanda Júnior, que
determinem aos setores competentes a reforma da ponte que liga o bairro
Alto da Esperança ao bairro do Tamancão no município de São Luís.

Tal indicação se faz necessária frente ao precário estado de
conservação em que a ponte se encontra, não passando por reforma ou
qualquer obra de recuperação desde sua construção. Desta feita, observada
a importante ligação interbairros estabelecida pela ponte e para garantir a
segurança dos que transitam pela área e assegurar que a passagem não
venha a ruir, necessário se faz a intervenção estatal.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de setembro de 2017.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº  1180 / 17

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 Secretaria de Segurança Pública, o Senhor Jefferson Miler Portela
e Silva, o reforço do policiamento nos bairros São João da Boa Vista,
Argola e Tambor - Cidade Nova,  São Raimundo Gapara, Barcelar, Gapara
e Residencial Primavera, no município de São Luís – MA.

Esta indicação atende as demandas da população da região e se
justifica em razão necessidade urgente de reforçar o policiamento com o
combate à criminalidade na localidade. Os moradores dos bairros citados
necessitam de socorro em face da grande periculosidade a que se encontram
sujeitos. Buscasse assim garantir o bem-estar social com a entrega de um
efetivo de segurança e, consequentemente, proporcionando uma melhor
condição de vida para a população.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de setembro
de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1181 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine a
implantação de reservatório de água suficiente para garantir o abastecimento
da população no bairro do Tamancão no município de São Luís - MA.

A comunidade sofre regularmente com problemas de abastecimento
de água e a infraestrutura da Caema atualmente existente não consegue
garantir o pleno abastecimento da população no bairro. Desta feita,
solicitamos construção de reservatório de água, que seja compatível com a
população do bairro, a fim de que se tenha a regularização do abastecimento,
para a população local, deste imprescindível recurso para uma condição de
vida digna.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de setembro de 2017.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº  1182 / 17

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 a inclusão no plano
de investimentos para esporte e lazer do campo de futebol localizado no
bairro Alto da Esperança, município de São Luís.

A presente indicação atende aos anseios da população residente
na área. Os moradores da região clamam por um local para a prática
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esportiva e recreativa, a fim de que se possa promover uma maior integração
social por meio de eventos esportivos. Desta feita, a intervenção da estatal
se justifica frente à premente necessidade social da comunidade.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de setembro de 2017.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1183 / 17

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 a recuperação,
em caráter de urgência,  da vias nos bairros São João da Boa Vista, Argola
e Tambor - Cidade Nova,  São Raimundo Gapara, Barcelar, Gapara e
Residencial Primavera.

As vias da região estão em precário estado de conservação, segundo
os moradores praticamente intrafegáveis com imensos buracos que
acumulam água, sendo foco de mosquitos e muita lama o que impossibilita
o tráfego de ambulâncias, carros de polícia e carro de lixo, estando de
sobremaneira prejudicado o deslocamento de pessoas e mercadorias na
região. Desta feita, frente ao estado em que as estradas se encontram, que
não possibilitam a plena mobilidade dos que tem de transitar pela região,
juga-se oportuno a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de setembro
de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CÉSAR PIRES - Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Wellington do Curso. Ausente. Inscrito hoje o
deputado Raimundo Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem revisão
do orador) – Senhor presidente, senhores deputados, imprensa, internautas.
Bom dia aos colegas aqui da nossa Casa. Ontem eu recebi uma comissão de
pessoas da região de Centro Novo do Maranhão, veio uma comunidade
em torno de 50 a 70 pessoas até o Incra. Muitas vezes ocorrem fatos em
nosso estado que a gente fica querendo entender. O certo é que essas
pessoas estão aqui na iminência de perder cerca de 280 a 300 hectares de
terra da área do Incra, da antiga colônia no município de Centro Novo do
Maranhão. Ali foram distribuídos lotes para os moradores que residem
naquela área há mais de 50 anos ali e aquelas pessoas vivem naquela
comunidade ao longo de muitos anos, naquela comunidade de forma pacífica
realizando a extração de minério e ouro, mas agora, de uma hora para outra,
chega uma empresa canadense, a MCT Mineração Ltda. Segundo
informações de garimpeiros, eu em conversa com eles ontem, a área onde
eles residem tem uma cooperativa, a empresa diz que comprou os direitos
de pesquisa e exploração do solo na área do Incra, a área onde eles residem
há mais de 50 anos. Diz que comprou de outra empresa canadense. Segundo
eles, não sabem o nome, mas parece que Kinross que se dizia dona daquela

área e comprou uma multinacional. Então, quer dizer que os estrangeiros
compram uma área e depois passam para outro estrangeiro o direito sobre
aquela área. Segundo eles, foi adquirida junto aos órgãos federais e estaduais
a autorização para a exploração da referida área. Na semana passada, eles
foram surpreendidos na visita de duas senhoras que, segundo eles, uma se
chama Rosária e a outra, Gorete, uma se dizendo da Secretaria do Meio
Ambiente do Estado, da Sema, e a outra do Incra, ambas alegaram estar em
missão para regularizar o projeto de assentamento Água Azul em Centro
Novo. Por essa razão, os garimpeiros teriam 15 dias para desocupar a área,
uma vez que a mesma pertence à Mineradora MTC Mineração LTDA e
que tem autorização para explorar a área. Então, aqui ficam alguns
questionamentos como pode alguém dar uma autorização para exploração
em uma área do INCRA, que é do governo federal? Como estariam sendo
conseguidos esses documentos, as concessões, e aí estou oficializando ao
INCRA, bem como a SEMA para que para saber realmente se essas duas
senhoras trabalham e se a missão delas é tirar as pessoas que ali vivem,
residem e trabalham há mais de 50 anos, de maneira ordeira e pacífica, e
então são fatos que nós não podemos deixar que ocorram dessa natureza.
Eles vieram ontem em torno de 50, 60 ou 70 pessoas ao INCRA, para
saber realmente como é a situação e eu conversava ontem com ele, eu não
sei que o INCRA falou e então nós temos primeiro que ter em mente se
eles têm que sair, têm que saber da maneira de como eles vão sair, porque
eles ali vivem daquela extração, eu acredito que, de forma ilegal, não sei se
é autorizada, mas eles têm a associação deles, a comunidade deles, que
trabalham ali por mais de cinquenta anos e não podem em 15 dias perderem
tudo que têm, inclusive os seus assentamentos. Foi dado pelo INCRA,
que é dividido em lotes, e de uma hora para outra saírem dali sem ter uma...
tem que sair, mas com ordem de quem? 15 dias, a pessoa não tem esse
tempo para que possa resolver o seu problema e vamos saber realmente
quem comprou e aí vem uma multinacional do Canadá para cá e toma conta
da área e as pessoas ficam a ver navio. Eu dizia ainda pouco, lá em Godofredo
Viana, a mineradora chegou ali tem um tem um TAC com o governo para
dar preferência para empregar pessoas do município, comprar as
mercadorias, e nada disso está sendo feito. O governo não se tem... o
município não sabe qual é o ISS não sabe como é cobrado, ninguém sabe a
quantidade de ouro que está saindo. O município não sabe de nada. Chega
uma multinacional, ali no caso de Godofredo Viana, está levando nosso
minério e não dá satisfação ao município. E no município só fica a desgraça,
o que não presta, aí depois vão embora. Então, nós temos, o governo tem
que ter... a Secretaria de Meio Ambiente tem que estar... o DNPM tem que
fiscalizar de maneira mais intensiva para que nossos minerais não saiam de
maneira irregular, como a mineradora de Godofredo Viana está fazendo
com a população daquele município. É só isso, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Júnior Verde. Ausente. Deputado Stênio
Rezende.

O SENHOR DEPUTADO STÊNIO REZENDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente Deputado Humberto Coutinho. Senhoras
Deputadas, Graça Paz, Ana do Gás, Nina Melo, Valéria Macedo, Senhores
Deputados, funcionários queridos desta Casa, imprensa, galeria e
telespectadores da TV Assembleia. No último final de semana, Senhoras e
Senhores Deputados, eu tive a felicidade de, mais uma vez, retornar à
minha terra natal, a minha querida cidade de Vitorino Freire. E ali participar
junto com a Prefeita Luana, junto com o Deputado Federal Juscelino
Filho, junto com a grande liderança da região o ex-Prefeito de Vitorino
Juscelino Rezende, com ex-Prefeitos, Dr. Chicão. Com a Câmara de
Vereadores, aqui em nome do seu Presidente, o Vereador Cyreno Rezende.
Também com os Secretários, assessores, enfim, com toda a população
amiga vitorinense da maior Vaquejada da história de nosso município e,
sem dúvida nenhuma, uma das maiores Vaquejadas do Norte e Nordeste.
Ali eu tive a felicidade também e a honra de estar comigo o nosso colega
Deputado Vinícius Louro, que aqui eu quero deixar registrado o meu
agradecimento pela presença do Deputado Vinícius Louro que é um amante
da Vaquejada, faz parte da vaqueirama do Maranhão e do Norte e Nordeste.
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Nós tivemos não 03 noites e dias de Vaquejada, a festa foi tão grande, o
número de participantes na disputa dos prêmios que foi preciso ir até
segunda-feira, durante todo o dia e encerrando só no final da tarde.
Realmente foi um show, foi um espetáculo a participação da população de
Olho D’Água, Paulo Ramos, Vitorino, Bacabal, Santa Inês, enfim, lá tinham
vaqueiros até de outros Estados como do Piauí, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe, todos participando da bonita festa que foi a festa da Vaquejada
vitorinense. Mas Senhor Presidente, eu também quero aqui deixar
registrado que no dia 25 de setembro, na segunda-feira passada, foi
aniversário da minha cidade natal, 65 anos de emancipação política de
Vitorino Freire. Essa cidade que nos encanta, essa cidade que me emociona
cada vez que falo aqui o seu nome, pois ali eu nasci, ali eu cresci, conheço
cada palmo daquele município e naquela segunda-feira eu, juntamente com
a Prefeita Luana, com o Deputado Federal Juscelino filho, com o ex-
Prefeito Juscelino Rezende e toda a população amiga recebemos ali o
Governador do Estado do Maranhão, Doutor Flávio Dino e a sua comitiva.
Estava junto o Secretário da SINFRA Doutor Clayton Noleto, o Secretário
de Educação Doutor Felipe Camarão e, é claro, estava também assessorado
pelos seus assessores. Lá o Governador inaugurou uma Escola Digna no
povoado Centro Novo. Nós recebemos naquela localidade uma escola que
era numa lateral de uma casa de um amigo e de um vizinho onde foi feita a
escola. Esse companheiro vizinho, que cedeu a varanda da sua casa,
Deputado Marcos Caldas, era onde funcionava a escolinha. Com a Escola
Digna, o Governador deu ali a oportunidade dos estudantes estudarem
dignamente, não só com o espaço físico, mas também com a autoestima,
porque com a Escola Digna os alunos recebem agora da prefeitura todo o
aparato não só na merenda, mas nos profissionais que ali irão trabalhar. A
Escola Digna do Centro Novo, eu aqui registro e deixo o meu agradecimento
ao Governador pelo empenho que fez para realizar ali aquela benfeitora à
nossa comunidade. De lá o Governador deu o ponta pé inicial do Mais
Asfalto em Vitorino Freire que já está avançando a cada dia. O Governador
determinou a construção de uma praça que será uma praça de eventos na
sede do nosso município. Também determinou a liberação de uma emenda
que eu indiquei, ainda em 2016, para Vitorino Freire para asfaltar 3,7 Km
em uma avenida que dá acesso ao bairro Lagoinha. Bairro esse que tem
mais de 1.300 votos. Portanto, deixo aqui registrado mais uma vez que
Vitorino Freire fez aniversário, 65 anos. A Prefeita Luana, junto com o
Governador, deu de presente várias obras À população vitorinense. Naquele
dia, nós também deixamos registrado que o Governador já havia entregado
uma ambulância para o nosso município, uma motoniveladora, uma Patrol,
também para a população vitorinense, e uma viatura. Dessa forma, o
Governador tem demonstrado a sua parceria, a sua vontade de servir não
só Vitorino, mas o Maranhão. Mas, naquele dia, em Vitorino Freire, era um
dia especial para a nossa população. Parabéns pelos seus 65 anos, que
Deus continue abençoando todos os nossos irmãos vitorinenses. Muito
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Edivaldo Holanda. Eu quero aqui registrar a
presença no nosso Plenário do ex-deputado Wagner Lago, também do
Secretário de Estado Wagner Pessoa - tive o prazer de ser deputado com
ele nesta Casa - e do Deputado Marcelo Tavares. Seja bem-vindo, Marcelo,
a esta Casa.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, comitê de imprensa. São Luís, Senhor Presidente, cresceu, nesses
mais de quatro séculos, de forma desordenada. Interessante que o Maranhão
foi designado para João de Barros, o primeiro grande gramático da língua
portuguesa, em 1520. Você vê que Francisco Pereira Coutinho, que era
donatário na Bahia, construiu, por exemplo, a primeira planta da cidade de
Salvador, deputado Hemetério, já criando traços, organizando o início da
primeira capital do Brasil. Aqui nós não temos registros de que Álvares de
Ataíde, que dividia com João de Barros o Maranhão, tenha registrado algo
naqueles idos de 1530, 1540. Então, a cidade surgiu e espraiou-se por
todas as direções da ilha. E aí, deputado Antônio Pereira, nós temos muitas

ocupações que aconteceram de forma desordenada e que não foram cuidadas
ao longo, vamos dizer assim, dos séculos. Eu estou fazendo este preâmbulo
num discurso pequeno do Pequeno Expediente, para mostrar a dificuldade
de qualquer governante que governe São Luís, deputado Souza Neto, no
sentido de dar cada vez mais condições de vida, de cidadania aos moradores.
No entanto, Edivaldo Holanda Junior entra no polo do Coroadinho, um
dos mais populosos da capital, que vem recebendo nos últimos anos uma
série de obras e serviços implantados pelo governo atual. Essa área foi alvo
do maior programa de urbanização desde o seu surgimento há 40 anos, há
décadas. Estas ações beneficiaram mais de 50 mil pessoas, a última delas
foi a entrega feita pelo prefeito, quinta-feira passada, do Residencial Rio
das Bicas II, área prioritária de reassentamento do polo do Coroadinho.
Com a entrega das casas, a prefeitura conclui o programa de recuperação
ambiental e melhoria de qualidade de vida da Bacia do Bacanga. As pessoas
que estão morando nestas casas antes estavam em palafitas, estamos
entregando estas residências e dando dignidade à população. O Polo
Coroadinho tem recebido um volume de investimento muito alto do Poder
Público Municipal, na nossa gestão, essas são palavras do Prefeito Edivaldo
Júnior. Ele refere-se à série de obras feitas pela Prefeitura no local, a
exemplo da reforma da Unidade Mista de Saúde, asfaltamento de ruas e
avenidas, regularização de títulos de terras, construção de espaços de lazer
do Centro de Referências de Assistência Social, dentre outros serviços que
visam mais e a melhor qualidade de vida do cidadão. As casas entregues na
última quinta-feira atendem a um remanejamento gerado por conta das
obras de cunho ambiental e sanitário, sem dúvida, essas famílias terão a
partir de agora uma vida melhor e mais digna, pontuou o titular da SEMP,
grande técnico, doutor Gustavo Marques. O Projeto de Recuperação
Ambiental e Melhoria da Qualidade de Vida da Bacia do Bacanga foi
coordenado e executado pela SEMP com financiamento do Banco Mundial,
Deputado Edilázio. As residências entregues são geminadas, construídas
duas a duas e divididas com dois quartos, sala de estar, cozinha, banheiro
e área de serviço. O projeto contempla ainda a inclusão, pois há casas
adaptadas para pessoas com deficiência. O projeto da Bacia do Bacanga
tem viés urbanístico, socioambiental e econômico institucional,
contemplações tanto na região da margem direta do rio que envolve o
Coroadinho, quanto da margem esquerda chegando até o bairro do Sacavém.
Na margem direita da bacia do Bacanga, foram executadas as obras do
Parque Urbano do Rio das Bicas, constituídas de 5 praças situadas ao
longo do canal nos bairros do Coroadinho e Salinas do Sacavém. As praças
contêm playground, academia aberta, quadra de esportes, mesa de jogos,
paisagismo nos espaços de lazer, recreação e pavimentação de ruas nos
entornos. Foram pavimentados mais de 30 km de 280 ruas, beneficiando
mais de 50 mil moradores. Na lista de serviços ainda pavimentação asfáltica
e com bloquetes, além das obras de drenagem superficial com implantação
de meio fio, calçadas e sarjetas. Algumas ações recebem ajustes para
recuperar desgastes frutos do tempo. Vou concluir, Senhor Presidente, a
Prefeitura fez a requalificação de cerca de 7 km de vias e também melhoria
da iluminação pública beneficiando os 32 bairros do polo do Coroadinho.
As obras do Canal do Rio das Bicas estão entre as de grande impacto na
população local promovidas pela Prefeitura no Coroadinho. A área foi
toda urbanizada pela Prefeitura para a construção do Residencial Rio das
Bicas I e agora o Residencial Rio das Bicas II. O trecho recebeu serviços de
drenagem profunda, com galerias tubulares de concreto armado e micro
drenagem dando fim às inundações e consequentemente ao acúmulo de
dejetos no período chuvoso, vai facilitar o escoamento da água das chuvas.
Este Senhor Presidente, é um relato rápido do que o Prefeito Edivaldo
Júnior tem feito em uma das regiões mais populosas da nossa capital e
mais sofrida, que é o polo do Coroadinho, que agrega 32 bairros e que são
aproximadamente ali 50 mil pessoas. Nós parabenizamos o Doutor Gustavo
Marques pelo trabalho importante realizado às margens ali do Bacanga e
ao Prefeito de São Luís Edivaldo Júnior por esse trabalho de urbanização
dessa área tão querida e tão importante do polo do Coroadinho. Muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Edilázio Júnior com a palavra.
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O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) - Bom dia Senhor Presidente, caros colegas parlamentares,
imprensa, galeria. Senhor Presidente, venho destacar, na última segunda-
feira, a visita que alguns parlamentares de Oposição fizeram até a ETE, a
Estação de Tratamento de Esgoto, localizada no Recanto dos Vinhais:
Deputado Sousa Neto, Deputado Wellington do Curso, a Deputada Andréa
Murad e o Deputado Edilázio Júnior. E ali Senhor Presidente, foi constatado
um grave crime ambiental. Nós que pudemos e que tivemos ali a
oportunidade de ver in loco a situação daquela estação de tratamento, a
situação dos moradores do Recanto dos Vinhais que vêm passando ali
diariamente a conviver com o odor insuportável. Dorme e acorda com um
mau cheiro que causa inclusive várias situações de saúde desagradáveis,
como náuseas, algumas vezes vômito, ardor nos olhos e além do grande
tráfego de veículos. Mas o que chamou atenção, Senhor Presidente, e aqui
tem que se destacar, foi a transparência e a credibilidade que o Senhor João
Azevedo, Diretor da CAEMA, mostrou. Diferentemente de muitos
membros do Governo Flávio Dino, diferentemente aqui nesta Casa que
não conseguimos aprovar nenhum Requerimento de Informação, ali ele foi
honesto, ali ele foi correto e falou a verdade para nós parlamentares,
Deputado Sousa Neto. Ele falou que o ozonizador, que está há um ano
comprado, está lá guardado, empoeirado sem uso. Ele também falou que
apenas 80% do esgoto que chega naquela estação de tratamento são tratados
e os 20% volta para os mangues, para os rios e desaguam no mar com os
dejetos. E o Governador Flávio Dino, alguns meses atrás, fez uma
propaganda, gastou milhões na TV Mirante, dizendo que até o final do seu
mandato teria 70% do esgoto de nossa capital tratada. Mais uma lorota
desse governo, Deputado Marcelo Tavares, que muito nos honra com sua
presença aqui. Hoje com três anos de governo, apenas 9,07% do esgoto de
nossa capital é tratado. Eu vou repetir: apenas 9,07% do esgoto de nossa
capital é tratado! Será se o Governador vai conseguir 61% de tratamento
dentro de um ano? E, erradamente falando, a estação que nós visitamos é
a “menos pior”, porque ela ainda tem ozonizador, mesmo parado para
pegar poeira está lá. Pois a do Itaqui-Bacanga e a do Jaracati sequer existe
esse tratamento com ozônio, se quer foi adquirido pelo Governo do Estado.
E aqui, Deputada Andréa, nós temos que denunciar ao Ministério Estadual,
ao Promotor Fernando Barreto, para que faça uma visita até aquela estação
de tratamento. Acho que nós podemos convidá-lo. E a Comissão de Obras,
a Comissão de Meio Ambiente desta Casa poderá levá-lo até a ETE Vinhais.
E também vamos fazer um ofício ao Ministério Público Federal para que
apure esse crime ambiental. Porque, Senhor Presidente, se a CAEMA
tratasse a água do nosso Estado e da nossa capital como ela é boa de fazer
buraco, com certeza nós seriamos uma excelência em tratamento de água.
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Júnior Verde. Deputado Bira.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Primeiro, Senhor Presidente, confirmar
que hoje nós teremos audiência pública para tratar sobre a privatização do
sistema Eletrobras. Um pedido do Sindicato dos Urbanitários, que manifesta
elevada preocupação com essas medidas do Governo Federal, que vai
atingir em cheio os municípios maranhenses. Nós temos aqui a forte
presença da Eletronorte. A Eletronorte faz parte do sistema Eletrobras, e
com essa proposta da privatização, traz enormes prejuízos não só para o
desenvolvimento local, mas para o desenvolvimento estratégico do País,
porque a energia, nós sabemos, é um fator de soberania nacional, portanto,
privatizar o setor energético é um erro absurdo, não deveria acontecer,
mas, infelizmente, nós temos um governo hoje, o governo Temer, que é um
governo entreguista e que resgatou uma agenda que já estava vencida desde
a década de 90. Essa agenda das privatizações era uma agenda daquele
período que se mostrou equivocada e foi superada, mas aí de repente vem
esse governo ilegítimo, que não tem respaldo da população, e implanta
novamente essa agenda no nosso país. Portanto, hoje, teremos essa audiência

pública para a qual eu convido todos os parlamentares, a sociedade, a
imprensa, todos que queiram acompanhar esse debate, juntamente com
todos os representantes da categoria e também das empresas que estão
implicadas na discussão. Esse é o primeiro ponto, senhor presidente. O
segundo é que ontem nós estivemos no ferryboat, fizemos a vistoria
conforme o requerimento do deputado Júnior Verde que solicitou a nossa
comissão, que é a Comissão de Assuntos Municipais, e que nesse ponto
estava discutindo exatamente o impacto nos municípios, porque o ferryboat
cumpre o papel fundamental na mobilidade entre os municípios da Baixada
e a capital São Luís do Maranhão. Estivemos lá com uma comitiva de
deputados, registro a presença do deputado Júnior Verde, deputado Cabo
Campos, deputado Wellington do Curso, deputado Zé Inácio, alguns
deputados que eu me recordo aqui perfeitamente que estavam participando
ontem dessa vistoria. O que a gente pôde observar é que há melhorias no
serviço de ferryboat, sobretudo nos terminais. A gente pôde constatar que,
nos terminais portuários em São Luís e no Cujupe, há melhorias, porque a
EMAP investiu em reformas e numa reestruturação, colocou wi-fi,
melhorou a área de vivência. Então há avanços ali, há avanços também na
frequência das embarcações, isso também a gente pôde constatar, mas é
preciso melhorar em outros pontos, por exemplo, a questão da venda de
passagens porque até hoje não é possível pela internet e não há
possibilidade de adquirir com cartão de crédito. Ou seja, o serviço de
ferryboat ainda não entrou no século XXI, precisa de um choque de
modernização, começando pela venda de passagens. Em Pinheiro, por
exemplo, que é a principal cidade da Baixada, não se compra passagem de
ferryboat, deputado Othelino, o que é uma coisa absurda. Eu lembro
perfeitamente que V. Ex.ª foi o autor de uma audiência pública que aconteceu
na legislatura passada, na qual a gente já discutia essa problemática da
dificuldade que é adquirir uma passagem, deputada Graça Paz, V. Ex.ª que
também é da Baixada, para frequentar o ferry. Aí você compra na Areinha
e, quando chega do outro lado, em Cujupe, não consegue comprar passagem
de volta. Então há um serviço precário no que diz respeito à venda de
passagem. Fora isso, as embarcações também precisam de melhorias,
precisam desse choque de modernização, nós vistoriamos uma que me
parece exemplar, mas ela não se replica as demais, portanto, há muita
reclamação, em relação à higiene nos banheiros, em relação à climatização,
agora resolveram tirar o serviço de televisão, que era o único entretenimento
que havia nas embarcações, não tem mais, mas aí também não é culpa das
empresas, é culpa do chamado ECAD, que tem mais esse na história, que
absurdamente determinou a retirada porque considera que aquilo é como
se fosse um cinema, olha que absurdo, ninguém paga por aquele serviço, é
só a televisão, são os sinais abertos de televisão que a pessoa acompanha,
às vezes um jogo de futebol, uma novela, um telejornal, proibiram, não tem
mais, um tal de ECAD proibiu, nós vamos ter que chamar esse ECAD
para discutir com eles e dizer: Não é cinema! Aquilo não é cinema, é um
entretenimento básico que você encontra em restaurante, em bares, em
aeroportos, em qualquer lugar tem uma televisão lá à disposição da
comunidade, quer dizer que o ECAD vai proibir televisão em tudo que é
ambiente público? Não tem sentido isso, então são umas coisas assim que
acontecem que até salta aos olhos de tão absurdas que são, portanto,
cumprimos a missão, Deputado Júnior Verde, quero parabenizar V. Ex.ª
pela iniciativa, nós vamos voltar com este tema, o PROCON estava presente,
ficou encarregado de produzir um relatório, um diagnóstico e nós vamos
ter uma rodada de discussão, aqui na Assembleia com a MOB, porque o
grande desafio que está colocado para nós é a licitação do serviço de
transporte pelo ferryboat, a MOB é encarregada da licitação, terá que ter
a licitação, então nós temos que aproveitar esse momento para discutir
todas as melhorias e contemplar o edital da licitação para que as próximas
empresas contratadas possam fazer um serviço de melhor qualidade e à
altura da nossa população. Senhor Presidente, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Professor Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Deputados, Deputadas, os
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que acompanham a transmissão desta sessão. Eu venho com alegria
destacar, ainda ontem foi amplamente divulgado nas redes sociais uma
manifestação, uma declaração de um grande intelectual, senhor Moacir
Gadotti, ele que é diretor do Instituto Paulo Freire, que conviveu muito de
perto com Paulo Freire, que é uma referência mundial, que deixou um
legado que todos que amam e que constroem a educação têm Paulo Freire
como a principal referência, não só do Brasil. E Moacir Gadotti, que é
diretor do Instituto Paulo Freire, que tem um curriculum invejável de
publicações, que é um intelectual, um pensador da educação, ele fez uma
declaração acerca do programa Escola Digna do Governo Flávio Dino, que
eu faço questão de ler que diz: Caro educadores e educadoras, por meio
do nosso querido amigo Roberto Mauro ficamos sabendo do encontro
que ora realizam. Muito bom saber de vocês. O Maranhão tem sido um
porto de esperança onde lançamos a âncora quando o coração fica
apertado. Saber que estão trabalhando com a proposta da Escola Digna
em diálogo com as contribuições de Freire fortalecendo a luta pelos direitos
humanos, remando na direção da justiça social e de um mundo menos
malvado é verdadeiramente razão para nos animar e resistir. Os tempos
são sombrios, a resistência e a esperança são construídas e alimentadas
com notícias como as que Roberto Mauro nos trouxe. Que alento, vocês
aí, nós aqui e tantos outros, juntos e juntas reagindo em todos os cantos do
país. Ontem estivemos com Luiza Erundina, autora do Projeto de Lei que
nomeou Paulo Freire Patrono da Educação Brasileira, para nos organizar
contra mais um atentado à democracia, a tentativa de retirar o nome de
Paulo Freire deste título. Sabemos da simbologia e do significado desse
atentado e não o permitiremos. Contamos com os educadores do
Maranhão. Parabéns pela celebração dos 96 anos de Freire. A melhor
forma de homenageá-lo é manter vivo o seu legado, reinventando e sem
dúvida cada um dos presentes nessa celebração da vida à luta de Freire
e honra a sua história. Sigamos juntos! Um abraço de Moacir Gadotti e de
toda a equipe do Instituto Paulo Freire. Essas palavras conseguem dar
uma dimensão do alcance do programa Escola Digna, Deputado Bira. O
Deputado Othelino neste exato momento em que estou me pronunciamento
duas novas Escolas Dignas são inauguradas no município de Bom Jesus
das Selvas. Eu repito, no momento em que estou falando duas Escolas
Dignas estão sendo inauguradas na zona rural de Bom Jesus das Selvas.
Neste momento a Escola Municipal Padre José de Ribamar está sendo
inaugurada no povoado Chapéu e a Escola Municipal Beatriz de Melo
Gomes na comunidade Vila Nova, também está sendo inaugurada. O próprio
Governador Flávio Dino inaugurando ambas juntamente com sua equipe.
É a mudança na educação, sobretudo chegando a comunidades que jamais
olharam. Porque era muito fácil o Governo do Estado chegar e falar: ‘Isto
é uma atribuição dos municípios, deixe que os municípios construam suas
escolas municipais’. Mas os alunos viverem humilhados em escolas que
tiram a autoestima da criança, em escolas que tiram a dignidade, que ofendem
os sonhos das crianças. Porque como é que a criança vai se animar, se
estimular se o ambiente em que ela está já não lhe é digno, já lhe tira o
direito de sonhar? E é exatamente por esse sonho da Escola Digna em que
o Governador Flávio Dino, até o final deste ano, construirá 200 escolas,
inaugurações todas as semanas e até o final do ano que vem serão 300
escolas. Mas essa ação da edificação da escola vem também acompanhada,
não é sozinha, ela vem acompanhada de todo um aparato pedagógico. A
escola que liberta, a escola que alimenta os sonhos, a escola que renova a
esperança, a escola que faz da criança um verdadeiro cidadão digno. Viva a
Escola Digna! Obrigado, Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Ordem do Dia. Deputado Rogério fica transferido para a
sessão de amanhã.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Pela Ordem, com a palavra o Deputado Adriano Sarney.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Conferência
de quórum, Senhor Presidente, por favor, verificação de quórum.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – O PV
encontra-se em obstrução, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Peço para zerar o painel e que os deputados marquem suas
presenças.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Presidente,
Deputado Rafael, pela Ordem, porque o Deputado Hemetério está
querendo registrar a sua presença e aí está de cor laranja, porque o Deputado
Edilázio solicitou obstrução. Mas o Deputado quer registrar a presença.
Mas é só o Deputado Edilázio que está em obstrução. O Deputado
Hemetério não está. Só para fazer a correção no painel.

SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD- Senhor
Presidente.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Pela
razoabilidade, senhor presidente, vamos deixar para amanhã a Ordem do
Dia.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD - Senhor
Presidente, o bloco...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputada Andréa?

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD - O Bloco
Parlamentar de Oposição está em obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Eu não entendi, deputada.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
presidente, já está em quase 10 minutos de sessão suspensa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Questiono a
Mesa com relação ao Bloco Parlamentar Independente, ou seja, se ele está
ausente ou se ele está em obstrução. Se ele vai obstruir a matéria da medida
provisória que parcela débito de IPVA. S ele está em obstrução ou se ele
está ausente da sessão. A gente precisa de um posicionamento dos colegas
deputados. Quero me meter, deputado Edilázio, porque essas picuinhas
atrapalham o desenvolvimento do povo do Maranhão. Em um momento
de uma medida provisória importante, a gente não sabe o posicionamento
dos colegas. É importante que o líder, deputado Max Barros.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Deputado
Rafael, V. Ex.ª tem que tomar conta do seu bloco. Agora quer mostrar
serviço para o secretário...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado, eu
não preciso mostrar serviço não. Eu só quero saber, Deputado Edilázio.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra, o Deputado Max Barros.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente, com
todo respeito a V. Ex.ª, que tem conduzido todas as sessões com isenção,
com correção, com paciência e com calma, mas já passam 12 minutos do
início da Ordem do Dia e não foi alcançado o quórum ainda.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO

COUTINHO – Deputado, tem um deputado que está aqui no banheiro,
está saindo do banheiro e um deputado que está no gabinete e já está
chegando.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – É um motivo
justo.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Mas, Presidente,
eu insisto no posicionamento do Bloco Parlamentar Independente, porque
é muito fácil estar aqui na Casa, não se obstruir, não marcar presença e aí
vota a favor depois da Medida Provisória, fica protelando as votações e
não se define, porque ontem aqui o colega quis constranger os outros
colegas por conta de uma Medida Provisória e hoje porque a Medida
Provisória é de interesse da população, que eles vão votar a favor, mas
estão obstruindo a pauta e eles não se definem. Ou a Mesa coloca falta nos
Deputados do Bloco Independente, ou fica muito ruim para nós Deputados
aqui. Todos eles vão votar a favor da Medida Provisória, eu tenho certeza
disso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, um minutinho. Fica o seguinte: O Deputado
que está no plenário se não declarar obstrução pega falta.

O SENHOR DEPUTADO EDILAZIO JÚNIOR - Engraçado
que o próprio Deputado Rafael obstruiu semana passada e ninguém falou
nada, agora estão obstruindo...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado, mas
eu tive coragem de obstruir a pauta..

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Pela Ordem,
Senhor Presidente. O Partido Verde está em obstrução, é só para confirmar,
porque o Deputado Edilázio falou há pouco, mas não apareceu no painel,
que nós estamos em obstrução. PV, em obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Mas está registrado, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Muito
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente
Humberto, com todo o respeito ao Deputado Adriano, o Deputado Adriano
não é líder do bloco do PV, o Deputado Hemetério Weba, registrou a
presença, quer participar da votação, quer votar, ele não é líder do PV, o
líder do PV é o Deputado Rigo Teles, que não se encontra em plenário.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – O Deputado
Rigo Teles não se encontra no plenário e quem está aqui sou eu e o
Deputado Edilázio, e Deputado Hemetério, três membros do PV, eu e
Deputado Edilázio podemos sim obstruir o painel, sim senhor, e nós
podemos inclusive até neste exato momento instituir um líder para uma...

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
Presidente, o Deputado Rafael é líder do bloco dele, ele não pode querer
ser bloco do Líder Independente, falar como é que o Bloco Independente
tem que se portar, não pode querer ser líder do PV, então realmente o
comunismo, o ditador que rege esses parlamentares, aqui nesta Casa, que
tem o mando, é do jeito que eu quero, está realmente tomando conta do
Deputado Rafael Leitoa. Deputado Rafael, tome conta do seu Bloco,
largue os outros de mão.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado
Edilázio, eu estou pedindo o cumprimento do Regimento nenhum
momento, eu pedi interferência...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Bira com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (questão de
ordem) – Senhor Presidente, eu queria consultar a Mesa, respeitosamente,
em relação à questão da obstrução. Regimentalmente se quem está
obstruindo tem direito à fala. Eu queria que a Mesa respondesse sobre
isso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado, eu não concedi a palavra. Eles que estavam
discutindo e eu apenas tirei o som.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (questão de
ordem) – Senhor Presidente, eu queria protestar pelo fato de quem está
obstruindo continue utilizando a fala. Que eles pudessem respeitar o
Regimento assim como nós devemos respeitar a obstrução, mas que não
usassem a fala...

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra o Deputado Bira, após concedo a V.Exa.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Apenas isso,
Senhor Presidente. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (questão de ordem) –
Presidente, o meu Bloco resolveu entrar em obstrução para que eu possa
falar. Analisando meus pares.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (questão de
ordem) – A obstrução não podemos fazer uso da tribuna. Agora aqui da
minha cadeira ninguém pode cercear meu direito de fala não, Deputado
Bira.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (questão de
ordem) – Inclusive quando somos pressionados.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Não há quórum. As matérias ficam transferidas para a
sessão de amanhã.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado César Pires, por 30 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós. Senhor Presidente, por dever do
ofício eu vim aqui fazer uma denúncia do que está acontecendo nos campos
naturais daqui da Baixada de Santa Rita. Uma empresa que recebe o nome
de Bomar Maricultura Ltda deu entrada em um projeto na Prefeitura de
Santa Rita para a ocupação e utilização do solo. Essa empresa se apropriou
do instrumento chamado Certidão, exarado pelo cartório da serventia
extrajudicializada da Comarca de Santa Rita onde praticamente não diz
nada, Deputado Edivaldo Holanda. Fica, segunda ela, um terreno onde vai
fazer a maricultura, em torno de 160 açudes, mas não apresenta, no
documento da certidão, o formal de partilha. São 05 herdeiros, todos
mortos, todos com descendentes, Deputada Nina Melo, e no meu
entendimento, porque também já me apropriei dessas situações para poder
tirar licença para funcionamento de uma obra, exigiram de mim que
apresentasse até mesmo uma certidão, onde eu demonstrava in totum que
era eu proprietário com reais limites e conflitantes. Nesse caso aqui, ele
cita apenas que tem um formal de partilha, mas não diz para poder pedir
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essa licença para a utilização do solo. Só que ali é uma APP, Área de
Preservação Permanente. E ele deveria apresentar uma licença prévia emitida
pela SEMA, que não está aqui. Foi feito um negócio um tanto quanto
obtuso da venda desse imóvel. Fizeram um georreferenciamento. Não
procuraram saber quem são os conflitantes ou foram intimados para poder
saber os limites. Não apresentaram impactos sobre outros negócios de
acordo com a lei complementar 140. Não apresentaram estudo de viabilidade
técnica em relação a isso, nem tão pouco impactos sobre outros negócios
já existentes secularmente naqueles campos, licença de instalação, licença
de operação, estatuto da cidade, para ver se aquilo não impacta, Deputado
Edivaldo Holanda, na vizinhança. É como você erigir um prédio, tem que
saber o consumo de água e se aquele consumo não cria falência do
fornecimento de água para conjuntos previamente instalados e se o
escoamento também prejudica aqueles terrenos mais baixos, nada disso,
aonde vai botar a retirada dos solos para poder fazer os tanques e de onde
vão tirar água, além de determinar a morte de vez da criação natural dos
campos da baixada da região de Santa Rita. Essa empresa se diz uma das
maiores produtoras de maricultura do mundo situada no Ceará. E numa
tentativa, eu digo para vocês, essa senhora que está aqui no suposto formal
de partilha morreu há mais de 15 anos. Se tiver qualquer assinatura dela
nesse sentido de venda, pode ter certeza que necessita de um estudo
melhor por parte até mesmo da Polícia Federal, considerando que essas
ações judicializam-se em nível federal. Embora a SEMA seja autorizada
pelo IBAMA a proceder essas licenças e apenas a Secretaria de Meio
Ambiente dos Municípios emite o uso e ocupação de solo, desde que
tenha um conjunto de pressupostos básicos que facilitaria a emissão dessa
certificação. Portanto eu questiono essa SOMAR. Acho agressivo não
levar em consideração, e posso garantir que aqui está alguém ganhando
dinheiro nisso. Vamos apurar com calma. Vou fazer uma denúncia amanhã
para que remeta isso à Policia Federal, remeta isso ao IBAMA, que depois
encaminhe para a SEMA. Vou ligar hoje para o Secretário de Meio Ambiente.
E o risco que o cartório corre de emitir isso, e a SEMA lá de Santa Rita não
pode emitir uso e ocupação de solo sem que seja apresentado formal de
partilha, para saber sobre que terreno e que dimensão e que herdeiros
facilitaram aqueles documentos. Erra-se, portanto, no formal de partilha,
no registro do cartório, no pedido sem sustentação e embasamento técnico.
E o geoprocessamento foi feito sem ouvir os limítrofes daquela região, que
deve no meu entendimento ser ouvido. É muito cômodo você criar o seu
próprio limite sem observância dos limites dos outros. Fica o meu registro
aqui de que há a necessidade de um estudo melhor por parte da Promotoria,
da Procuradoria Federal em relação a isso, à forma como estão acabando
com as criações de gado do campo daqui de Santa Rita a prevalecer essa
situação da maricultura como querem fazer aqui. São 160 quilômetros de
campo sem utilizar. A pergunta é: de onde vem essa água? Vai fazer falta
para o ribeirinho, vai fazer falta para aqueles que estão instalados
secularmente ali, vai acrescentar a fome, a miséria, considerando que a
maricultura não produz essa quantidade de emprego que possa suprir
aqueles que vivem do campo, da pesca e da criação de suínos e de bovinos.
Certidão no cartório suspeita, não assim, para o objeto, não estou dizendo
que o que está aqui está equivocado, mas para o objeto não atende bem os
preceitos. Os limites feitos de forma equivocada e sem licença prévia e
nem estudo do impacto ambiental, além do mais é uma APP, Área de
Preservação Permanente, utilizada para a criação de muitos, muitos, muitos
lavradores ali e de pequenos criadores.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Tempo dos Partidos ou Blocos. Deputado Vinicius
Louro pela liderança do Bloco Parlamentar Democrático.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do
orador) - Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, membros da
galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários deste
Poder. Senhor presidente, primeiramente eu quero saudar aqui todas as
pessoas que fazem parte dessa galeria e que estão preocupadas com os
rios do estado do Maranhão, com os rios da nossa querida cidade de
Pedreiras e de outras cidades que são banhadas pelos rios. O senhor Jocei

Jardim, secretário municipal de Meio Ambiente de Arari; Simão de Lima
Reis, secretário de Meio Ambiente de Pedreiras; José Raimundo Filho,
secretário do Comitê de Bacias do Rio Mearim; Venâncio da Silva, que faz
parte do Comitê de Bacias do Rio Mearim; Gleydson da Silva, secretário
municipal de Meio Ambiente de Bacabal; José Ivo, que é o presidente do
Comitê de Bacias do Rio Mearim; a senhora Conceição, da SEMA, que
estava aqui agora há pouco em uma reunião conosco; Raimundo Nonato,
da OGN Movimento Arari; Marcelo Silva, do Comitê de Bacias do Rio
Mearim; e Ozenildo José Pereira, também que faz parte do Comitê
Municipal do Rio Munim. Senhor presidente, hoje eu venho nesta tribuna
de forma triste. Todos os nossos trabalhos que foram feitos desde 2015,
deputado Rogério Cafeteira, nós fomos procurados várias e várias vezes
por esses cidadãos que estão na galeria, preocupados com os rios do nosso
estado, preocupados com as águas do nosso Maranhão, parece que estão
sendo em vão porque hoje o que eu vi aqui na Sala das Comissões, agora há
pouco, foi uma situação de extrema indignação, ver uma nascente de um rio
tão importante, que é o rio Mearim, se acabar por questões de proprietários
de terra que não têm a preocupação, não têm o zelo, não têm o cuidado
uma irresponsabilidade maior que o cidadão pode ter degradar uma nascente
de um rio, Deputado César Pires, Deputado Josimar de Maranhãozinho.
Ver uma situação nunca vista onde nós fomos apresentados aqui pelas
pessoas do Comitê Municipal de Assuntos Hídricos do Rio Mearim um
vídeo onde a nascente, em 2010, estava preservada, estava fluindo as suas
águas no seu percurso. E, agora em junho de 2017, pasmem – pasmem -
existe até praia na nascente, uma devastação e eu quero aqui chamar atenção
de todos vocês, todos os colegas deputados, que aqui vocês são
representantes do povo, que possam fazer presença, possam se juntar a
esta luta porque nós não podemos, Deputado Othelino, aceitar esse tipo
de coisa, a degradação de nossos rios. Eu que vivo ali, o Rio Mearim cobrei
muitos pontos, que foi a questão que é um assunto que tem que se levar,
desde a sua nascente até no seu desaguar dos mares, e eu preocupado com
a questão da termoelétrica captando água, pegando a água de uma
temperatura colocando em outra temperatura, preocupado com as empresas
que tiram a água e vendem seus produtos se beneficiando, mas nenhum
tipo de investimentos nos rios do Maranhão. Preocupado com a CAEMA,
que capta suas águas, também a gente não vê esse investimento, eu sou da
base do governo, mas para esses assuntos onde a água é vida, eu não posso
fechar os olhos, e eu peço o carinho do Governador Flávio Dino, do nosso
Secretário da SEMA, Ricardo, e da CAEMA, que possa se fazer logo, e eu
vou dizer até de forma urgente, para que a gente possa realmente trazer
resultados, resultados físicos, resultados que possam vir realmente para
efetivar esses investimentos do Rio Mearim, Deputada Andréa Murad.
Eu fico triste quando eu vejo aqui pessoas, cidadãos saírem dos seus lares
e vindo aqui preocupado com o Rio Mearim, trazendo o assunto para esta
Casa. E eu peço a atenção dos nobres colegas deputados, vamos fazer
parte dessa corrente, vamos participar dessas reuniões, vamos trazer esse
assunto com mais presteza à Comissão de Meio Ambiente. Porque nós
temos que envolver esta Casa, Deputado Júnior Verde e Deputado Rafael
Leitoa, que fez parte, Deputado Léo Cunha, que fez parte agora há pouco
também dessa reunião. Que o Parlamento se envolva, Deputado Edivaldo
Holanda, porque o Maranhão tem muitos rios, mas nós podemos ver que
realmente essas pessoas preocupadas que possam ter um incentivo a
investimentos nesses rios estão aqui vindo, andando, correndo e não estão
sendo levados a sério, e o prejuízo quem vai pagar depois, é o povo,
porque agua é vida, como eu já coloquei aqui, e a gente fica muito preocupado.
Outro tema que foi discutido é que a gente possa ver e aprovar uma área de
aprovação ambiental, Senhor Presidente, peço um pouco mais de tempo,
porque este aqui é um assunto importante que tem que ser tratado nesta
Casa. Então uma área ambiental realmente para preservar na região da
cidade de Formosa da Serra Negra, porque lá são as nascentes do Rio
Mearim, Rio Itapecuru, Rio Alpercatas, Rio Corda, Rio Grajaú, tantos
rios que nascem naquela região e a gente não vê nenhum tipo de preservação.
Como também a gente aprovar, lutar para que essa área seja e chamar a
responsabilidade do Governador Flávio Dino, para que ele se preocupe
também com essa questão. Foi tratado na reunião também, Deputado
Júnior Verde, do Fundo Estadual dos Recursos Hídricos da Bacia que está
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parado lá na PGE. Chamar atenção para que possa logo sair dali e a gente
trazer para esta Casa, porque lá está em forma de projeto de lei e aqui eu
chamo os Deputados para que a gente possa transformar isso em Decreto
para efetivar o Fundo da Bacia do Rio Mearim e outras bacias mais. Então
colegas Deputados, venho aqui pedir atenção, pedir a colaboração, esse
não é um assunto só do Deputado Vinícius Louro, esse é um assunto de
todo o povo do Maranhão e aqui V. Exas representam esse povo. Então
vamos lá, peço o apoio de cada um de vocês que possam se juntar a essa
corrente, Deputada Valéria Macedo, para realmente a gente possa efetivar
e possa trazer investimentos aos nossos rios para que a gente trazer
estudos e fazer políticas de conscientização. E aqui eu quero também
saudar o Deputado Josimar que é autor do Projeto de Lei para preservar as
nascentes do Rio Mearim. Isso aqui, Deputado Josimar, já é um começo,
que esse projeto já anda tramitando aqui na Assembleia Legislativa e a
gente possa efetivar esse seu Projeto de Lei o mais rápido possível colocando
aí áreas para preservar, principalmente a questão das nascentes do Rio
Mearim. Um projeto muito importante e conte com o apoio do Deputado
Vinícius Louro, porque o Deputado Vinícius Louro, o que for necessário
para se trabalhar em torno desse assunto não se preocupe que estarei
totalmente engajado. São essas minhas palavras, Senhor Presidente, e
muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA – Deputado Júnior Verde pela liderança do Bloco
Unidos pelo Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo
realizado enche o coração de vida. Com essas palavras do Provérbios,
capítulo 13, versículos 12 e 13, iniciamos o nosso pronunciamento
cumprimentando o Exmo Senhor Presidente Rafael Leitoa, aqui em
exercício, também saudando os nobres parlamentares presentes, a imprensa,
a todos que nos acompanham em todo estado do Maranhão e de forma
muito especial cumprimentar a galeria em nome do Vereador Venâncio, lá
de Bacabal, o Vereador das causas sociais tem feito um grande trabalho
naquele município e que nos dá a honra hoje de acompanhar esta Sessão na
galeria. E pode contar com o nosso apoio, lá naquele município, estamos
juntos para defender todos os municípios maranhenses e de forma muito
especial também Bacabal que nos acolheu também e teve a oportunidade
de votar no Deputado Júnior Verde. Quero, Senhor Presidente, só
rapidamente fazer algumas considerações, inclusive já nos antecederam
alguns Deputados, falando de uma iniciativa, que foi de nossa autoria, em
defesa do povo do Maranhão, de forma muito especial em defesa dos
baixadeireiros, que foi uma iniciativa de buscar entendimento com as
Operadoras que prestam serviços nos ferryboat para que possam melhorar
a qualidade do atendimento aos usuários daquele sistema de transporte.
Então o Deputado Bira do Pindaré, o nosso presidente da Comissão de
Assuntos Municipais, junto com o Deputado Zé Inácio, Cabo Campos,
Deputado Wellington do Curso, nós estivemos, ontem, fiscalizando esse
sistema de transporte. Preocupação com a segurança, em primeiro lugar,
também, fundamental. É preciso que o transporte seja seguro, porque a
nossa preocupação é com a vida, preservar a vida dos nossos irmãos e
irmãs maranhenses. Mas, de forma especial, também fazer com que esse
sistema melhore a qualidade do atendimento aos usuários. E eu digo isso,
porque, inclusive, teve postagens de internautas. E aqui eu quero
parabenizar uma postagem do Doutor Ricardo, advogado, que ele fez uma
postagem nas redes sociais e ele falou de vários problemas do sistema de
transporte, desde a questão dos ferries muito antigos, falta de manutenção,
à questão também da qualidade do atendimento. E nós fomos justamente
fiscalizar esse sistema de transporte, não só a partir dessa iniciativa das
redes sociais, mas também a partir de uma iniciativa nossa, como usuário
também daquele sistema de transporte. E, assim, o fizemos ontem
acompanhado dos nobres parlamentares, com o apoio do PROCON, da
própria EMAP. E aqui frisar, destacando que, claro, já foram feitas algumas
intervenções importantes, área de convivência que há um ano está
funcionando, mas nós precisamos de restaurantes. Aí se colocou as

necessidades: não, a perspectiva é que tenha já algumas vendas de lanches.
Mas nós precisamos qualificar, melhorar aquele atendimento. E nós fizemos
essa intervenção, solicitamos à EMAP que possa proceder no sentido de
poder melhorar, dar treinamento às pessoas que já operam ali para manter
os seus empregos. Isso é importante para dar mais qualidade, oferecer
qualidade no atendimento a todos os usuários. Que nós possamos ter a
questão da segurança alimentar não só no Cujupe, como na Ponta da
Espera também. E nesse sentido nós desenvolvemos não só no
requerimento, mas também ontem de forma a fiscalizar e a ter entendimentos
com os operadores desse sistema de transporte, algumas iniciativas. Entre
elas, a melhoria da qualidade dos ferries. Manutenção é fundamental. Nós
temos que ter espaços de vivência e convivência, áreas reservadas também
àqueles que não podem, por exemplo, subir escadas. E nós sabemos que os
ferries não dispõem de elevadores. E é importante, como nós percebemos
no sistema de transporte da Internacional tem um espaço, uma sala reservada
com ar condicionado, ontem nós fiscalizamos e vimos, reservada a idosos,
pessoas que não podem subir, alguma espécie de necessidades especiais,
para que eles fiquem ali de forma bem acomodados. Então isso tem que
acontecer em todos os ferries. E também fizemos um contraponto de
fiscalizar o outro ferry. Nós detectamos que não tem esse tipo de
equipamento no ferry que foi ali também feita a intervenção. Enfim, Senhor
Presidente, nós estamos mais uma vez cumprindo o nosso papel como
parlamentar. Nós estamos atentos às problemáticas sociais. Nós temos
percorrido todo o Estado do Maranhão. Nós temos nessa sessão em
plenário, sempre defendido as causas pertinentes aos anseios do povo do
Maranhão. E essa fiscalização do ferry vai nos levar a desdobramentos
outros que vão ser a cobrança, por exemplo, do wi-fi gratuito para os
usuários, a descentralização das vendas das passagens. Inclusive ontem
nós ouvimos do senhor Duarte Júnior, do PROCON, já disponibilizando
o espaço do Viva lá em Pinheiro para que todos possam comprar as
passagens em Pinheiro e, assim, saibam quando tem vaga ou não. Não
tendo que se deslocar até lá ao espaço do ferry para depois, de repente,
saber que não tem vaga. Então não só a questão da vaga, mas da facilidade
na compra das passagens, descentralizando, assim, as vendas, como também
compra no cartão de crédito, ou débito. Enfim, melhorar o atendimento
aos usuários. Então nós cumprimos o nosso papel, vamos continuar esse
trabalho no sentido de poder efetivar as políticas sociais tão necessárias
para fortalecer o povo do Maranhão. Muito obrigado e que Deus abençoe
a todos.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Presidente,
Tempo da Liderança, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA – Deputada Andréa Murad, pelo Tempo da Liderança
do Bloco Parlamentar de Oposição.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria,
imprensa. Eu hoje vim falar, deputado Edivaldo Holanda, sobre a nossa
visita à ETE do Vinhais, sobre o problema do esgoto aqui em São Luís. Faz
mil dias que não há tratamento de esgoto em São Luís, o que isso significa?
O que esse absurdo significa? Total descaso do governo tanto com o meio
ambiente como com a saúde das pessoas. Nós pudemos constatar na ETE
que, como eu já havia denunciado, o ozonizador não funciona, a casa de
ozônio não funciona. Falaram que funcionava, mas nós provamos na visita
lá que não funciona. Queríamos ter ido também ao ponto de lançamento de
onde sai o esgoto diluído, porque eles simplesmente diluem o esgoto que
não é tratado. Se você for lá, você vai sentir um cheiro horrível, é
completamente contaminado. Nós enviamos inclusive análise da água para
o Laboratório Cernitas que viu que realmente não tem condições daquele
esgoto ser jogado, colocado nos pontos de lançamento, não é para ser
lançado. Ele não tem como, ele é complementarmente cheio de bactérias
que causam doenças, então infinitas coisas podem acontecer. Em vez de o
governo ficar tentando a se defender, ele deve resolver o problema, deputado
Edivaldo, porque não é só a ETE que está com esse problema, a do Jaracati
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está abandonada. No Jaracati, existem duas linhas que chegam à estação,
uma entra e sai sem tratamento nenhum e a outra simplesmente não funciona,
ou seja, a Estação Jaracati, que estava em pleno funcionamento no governo
anterior, simplesmente não funciona mais. E aí vai dizer que a culpa é do
outro governo. Que culpa? Já faz três anos de governo. Que culpa é essa?!
Coisa mais absurda. Quero dizer que eu vou fazer uma visita com os
deputados, convidá-los para nós irmos visitar as estações tanto do Jaracati
como a do Bacanga, porque soube que estão completamente abandonadas,
paradas, não tem nada, mato se alastrando. Ontem estava mandando limpar,
mas assim não adianta. Para colocar para funcionar, eles vão ter que fazer
licitação porque os equipamentos quebraram e não tem conserto. Eles não
fazem absolutamente nada. São três anos, deputado Edivaldo, de governo
e aí vão dizer: ah, é culpa do governo anterior. Que governo anterior?!
Tenha paciência. Então eu quero dizer que essa situação do esgoto em São
Luís é um verdadeiro absurdo, o sistema de ozônio não funciona em
nenhuma das três estações. Há mil dias, o esgoto de São Luís não passa
por tratamento, não adianta dizer que ele entra lá e sai com 80% tratado
que aquilo dali não existe, pois o que mata as bactérias é o ozônio, não tem
como mais enganar a respeito disso. Primeiro falaram que a casa de ozônio
do Vinhais que foi inaugurada há um ano estava funcionando, não está,
nunca esteve funcionando, nunca funcionou, foi dito pelo diretor próprio
da CAEMA. Então, Deputado Edivaldo, eu dei entrada com ofício para o
Promotor do Meio Ambiente, Fernando Barreto, para que ele tomasse
conhecimento dos fatos, eu já havia conversado com ele, agora encaminhei
a ele tudo que nós apuramos e solicitando providências porque isso
realmente é muito grave, é triste ver as pessoas se desesperando ali ao lado
com cheiro insuportável tendo que viver daquela forma e aí vem dizer: ah,
teve o diretor que disse inclusive isso nunca vai passar; o outro já disse: ah
não, mas tem um equipamento que é muito, muito caro e por isso que não
foi comprado. Ah, então, quer dizer que é muito caro as pessoas ali vão
passar a vida inteira sofrendo com mau cheiro, vivendo daquela maneira,
que não é digna, porque não é digno você ter a sua casa, sua moradia e
chegar com cheiro completamente insuportável. Então é muito triste você
chegar lá e ver o desespero dessas pessoas clamando por uma solução,
pedindo ajuda e eu não posso realmente deixar de responsabilizar o
Governador Flávio Dino que demonstra a cada dia sua incompetência, que
conseguiu a proeza de ter três estações de tratamento, duas em
funcionamento, uma entregue a ele praticamente pronta com a casa de
ozônio licitada, comprada e ele sequer conseguiu inaugurar a casa de ozônio
funcionando, então destruiu tudo, resumo para os ludovicenses, zero por
cento de esgoto tratado, zero, em mil dias aqui que esgoto não tem tratamento.
Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA - Deputado Rogério, pela Liderança do Governo, por
cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, galeria, imprensa. Senhor Presidente, eu antes iria tratar de
três assuntos, o primeiro que eu venho abordar aqui foi o que a Deputada
Andréa falou sobre a ET e mais cedo o Deputado Edilázio também falou.
Uma verdade tem que ser dita, Deputada Andréa, a CAEMA, só houve
três governos no Maranhão que realmente fizeram investimento na
CAEMA: Na época, o Governador João Castelo, o Governador Cafeteira
e agora o Governador Flávio Dino. Sobre os mil dias, Deputada, primeiro,
temos que esclarecer o esgoto, Deputado Edilázio há pouco tratou o
esgoto como se fosse água potável e não é, a turbidez da água é normal
porque é o tratamento de esgoto e o lançamento dele. Então, lá não existe
a obrigatoriedade, a necessidade de ser uma água totalmente desinfetada
porque não vai ser para consumo das pessoas, o esgoto que chega às
ETE’s é tratado 100%. E só poderá ser feito, Deputado, 100% da cidade
no momento em que, e as obras estão acontecendo, forem ligadas todas as
residenciais à rede de esgoto. O tratamento que é feito no esgoto de São
Luís atende as determinações do CONAMA. Isso é fato. E eu pediria que
V. Ex.ª realmente efetivasse sua denúncia à Procuradoria do Meio Ambiente,

ao Procurador Fernando Barreto, para que a gente possa constatar isso.
Mas eu vejo V. Ex.ª falar muito em 1000 dias, mas o ex-Secretário Ricardo
Murad teve mais de 2000 dias e não fez. A Deputada disse que uma das
ETE’s, do Jaracaty, Deputada, nunca funcionou. Aquela ETE nunca
funcionou. E veja que o comando da CAEMA nunca foi tão subordinado
a um Secretário de Saúde como foi no Governo anterior. Voltando aos
assuntos que eu trataria primeiro, aqui foi dito, e acho que até por falta de
assunto da Oposição, por falta de fatos que realmente mereçam críticas, se
criam, e vou ter que usar esse termo que acho até um pouco antipático, de
factoides. Um deles, Deputada, é sobre o FEPA. Que existiria alguma
irregularidade sobre remanejamento orçamentário do FEPA. Não há e nunca
houve. E todos os Governos os fizeram, eu fiz uma pesquisa muito breve,
no ano de 2014. E no ano de 2014, Deputada, a Governadora Roseana fez
o mesmo tipo de remanejamento. E aqui não é um ataque a ela, estou
inclusive defendendo, porque é um procedimento normal e usual na
administração as questões orçamentárias, de remanejamento orçamentário.
O que o Governo tinha que garantir, e garantiu, era o pagamento dos
servidores e isso nenhum Governo do Maranhão atrasou até hoje. Nenhum
deles, nunca houve nenhum dia de atraso em pagamentos de aposentados
no Maranhão. A Governadora fez nos últimos 02 meses de 2014, por
Decreto, um remanejamento de mais ou menos R$ 50 milhões. E em um
mês mais ou menos que o Deputado, o ex-deputado e ex-presidente desta
Casa Arnaldo Melo passou por lá, também fez algo em torno de R$ 30
milhões. E isso no ano de 2014. Eu acredito, Deputada, que as contas de
2014 já devem ter sido apreciadas pelo TCE. E como é óbvio, não foi
detectada qualquer irregularidade, porque não há. O que há é uma... eu diria
até nem responsabilidade de alguns meios de comunicação, que estamparam
uma manchete dizendo que o governo atual tinha desviado R$ 29 milhões
do FEPA. Se aquele jornal tem isso como verdade, ele afirma que a
Governadora Roseana desviou R$ 50 milhões do FEPA. Se ele tem isso
como convicção, se ele tem isso definido como juízo de valor, que o
Governador Flávio Dino desviou 29 milhões e estampou na sua manchete,
ele automaticamente acusa a governadora de ter desviado 50 milhões.
Então, senhores e senhoras deputados, eu vou encerrar devido ao tempo e
respeitando o direito dos outros colegas de poderem se pronunciar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA- Bloco Parlamentar Independente. Bloco Parlamentar
de Oposição. Deputada Andréa Murad por seis minutos, com direito a
apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) - Voltando a tribuna para contestar algumas afirmações
impressionantíssimas do líder do Governo Rogério Cafeteira. Eu entendo
que a gente precisa defender, mas defender o indefensável fica uma coisa...
Eu realmente estou perplexa. Dizer que tem 100% de esgoto tratado.
Então, Rogério, eu sinceramente quero saber quem lhe passou essa louca
informação, porque nem o técnico que estava conosco teve coragem de
dizer que tinha 20. E ele ligou lá na CAEMA e ele disse que tem 8% de
esgoto e só tem uma ETE que está funcionando, a ETE do Vinhais. A casa
de ozônio não funciona e, ainda assim, ele disse que tem 8% sendo tratado.
E aí ele ligou para o Vinhais e mandaram ele dar a informação que eram 20.
Ou seja, o Governo já diz que tinha 70% do esgoto tratado; o diretor da
CAEMA disse que era 8%. Aí liga-se para outro diretor da CAEMA que
disse que são 20. E eu quero lhe dizer, Deputado Rogério, que tem 0% de
esgoto tratado. Se não tem, se a casa de ozônio não funciona, V.Exa. não
pode querer dizer que o esgoto que entra na ETE, que passa pelos reatores
somente para tirar a parte sólida, para ficar líquido, aquela água que sai,
não estou falando aqui que ela tem que ser potável, mas ela precisa estar
apta para a sua turbidez. Tudo, é todo um estudo que tem que ser feito.
Inclusive nós mandamos para o laboratório. Vou encaminhar a V.Exa.,
porque sem o ozônio não tem como esta água poder ir para os pontos de
lançamento, não existe essa possibilidade. Então eu queria lhe dizer também
que Jaracati, a informação que lhe deram que nunca funcionou, eu vou
provar que funcionava. Isso daí é a coisa mais simples eu pegar e provar a
V.Exa. e a todo mundo. Mas o que eu quero saber é o seguinte: e se não
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funcionasse, em três anos já não era para funcionar? O Governador não
podia colocar ela para funcionar? Mas ela funcionava, ela funcionava.
Então, Deputado Rogério, é meio chocante para mim. E eu vi quando V.
Exa. disse que só tiveram três governos que cuidaram, que investiram. O
técnico que estava conosco disse isso. Aí eu perguntei para ele: V. Exa.
trabalhou na época, estava CAEMA na época do ex-secretário Ricardo
Murad? Não, não, foi esse período que eu não estava na CAEMA. Então
realmente ele não tem como saber. Outra coisa, o que Governador...

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (aparte) –
Deputada, V. Exa. poderia me conceder um aparte? Serei bastante breve.
Inicialmente lhe dizer que eu não conheço, eu não sei quem era o técnico
que lhe acompanhou. Sobre o percentual que eu falei de tratamento, eu
disse que é o total de esgoto que chega à ETE. Infelizmente, nós ainda
temos uma realidade em que a coleta de esgoto das nossas cidades é muito
pequena ainda, mas até mesmo, deputado Edilázio, quando falou em 9,7
tratado, mas aí V. Ex.ª fala em total de esgotos da cidade. Quando eu fiz a
referência aos 100%, era do que chega à ETE, que a previsão é para tratar
48 bairros, salvo engano, e ainda infelizmente nós não chegamos a esse
percentual.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD - Entendo, só
o que acontece, nós conversamos com o diretor lá e há vídeos gravados
com ele dizendo que 8,72, algo assim, do esgoto que chega à ETE é tratado.
Depois ele falou não, se formos pensar o que entra nos reatores: 80%. O
fato, deputado Rogério, é que sem a casa de ozônio ou algo que substitua
a casa de ozônio para realmente fazer o tratamento completo, para que ele
possa ir para os pontos de lançamento, ir para nossos rios, não tem como.
As três estações de tratamento, deputado Rogério, estão paradas. Aí eu
convido V. Ex.ª para me acompanhar na visita ao Jaracati e ao Bacanga.
Quanto a dizer que, na época do ex-secretário, a do Jaracati não funcionava,
como é que não funcionava? Isso aí eu vou lhe dizer outra coisa, inclusive
uma das estações, o meu pai, Ricardo Murad, construiu quando gerente
metropolitano. Ele era o mais interessado em organizar essa questão do
saneamento, fez um trabalho junto aos técnicos da Caema, colocou técnico,
inclusive eu elogiei a atitude do governador outro dia quando colocou o
Carlos Rogério, mas estou achando que já estão desvirtuando o Carlos
Rogério da sua função, da sua realidade, porque o Carlos Rogério tem
consciência de tudo isso, inclusive eu tenho um vídeo gravado dele, onde
ele fala coisas ali que sinceramente não são para um presidente falar tais
afirmações e depois ser desmentido publicamente. Então, as redes coletoras
que o governador inaugura, a ETE do Vinhais, que ele inaugurou, quem foi
que fez? Quem foi que construiu, deputado Rogério? Foi o ex-secretário
Ricardo Murad, assim como ele, quando gerente metropolitano, construiu
a outra ETE. Então a gente dizer que o ex-secretário não ligou para essa
questão realmente é um absurdo, porque foi ele que construiu as estações
de tratamento que hoje existem, deve-se a ele o que o governador Flávio
Dino hoje consegue inaugurar, como hospitais e todo o resto. Flávio Dino
deve levantar as mãos para o céu e agradecer todo dia e dizer: obrigado,
Ricardo Murad, por tantas obras que tu me deixaste para inaugurar. Porque
sem isso, ele não fez nada, absolutamente nada, não tem um projeto, não
tem nada licitado que ele tenha feito do início ao fim, tudo são os hospitais
de Ricardo Murad, os centros de tratamento de Ricardo Murad, a Estação
de Esgoto do Vinhais. Obrigada, Ricardo Murad. O Maranhão te agradece.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA – Pelo Bloco Partido Verde. Bloco Parlamentar
Democrático. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputada Valéria
Macedo. Deputado Rogério Cafeteira, vai utilizar o tempo?

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA – Não há oradores inscritos.

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

Resumo da Ata da Centésima Décima Oitava Sessão
Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia vinte e seis de setembro de dois mil e dezessete.

Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael Leitoa.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Sousa Neto.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do
Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, Doutor Levi Pontes, Edilázio
Júnior, Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio Macêdo, Francisca Primo,
Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Josimar
de Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Marcos Caldas, Max Barros,
Nina Melo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo
Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Sousa Neto, Valéria
Macêdo, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as)
Deputados (as): Andréa Murad, César Pires, Edson Araújo, Fábio Braga,
Othelino Neto, Roberto Costa, Sérgio Frota, Stênio Rezende e Vinícius
Louro. O Presidente Deputado Humberto Coutinho, declarou aberta a
Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da
Sessão anterior, que foi aprovado e do Expediente, que foi encaminhado à
publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos Senhores (as) Deputados
(as): Raimundo Cutrim, Sousa Neto, Rafael Leitoa, Júnior Verde, Zé Inácio,
Professor Marco Aurélio, Eduardo Braide, Bira do Pindaré e Cabo Campos.
Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando a votação em destaque da
Emenda 002/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide, a Medida
Provisória nº 238/2017, e concedeu a palavra ao autor, para encaminhá-la
à votação, sendo a referida Emenda rejeitada. Em seguida, foi submetida a
apreciação do Plenário, em único turno a Medida Provisória nº 238/2017
(Mensagem Nº  051/17), que institui a sistemática de tributação, no âmbito
do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal
e de Comunicação. Com parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, esta MP foi aprovada e encaminhada à promulgação.
Em segundo turno, tramitação ordinária, foi aprovado e encaminhado à
Sanção Governamental o Projeto de Lei nº 112/2016, de autoria do Deputado
Bira do Pindaré, que isenta de taxas de inscrição em concursos públicos os
eleitores convocados e nomeados para servirem à Justiça Eleitoral por
ocasião dos pleitos eleitorais. Em primeiro turno, regime de prioridade, foi
aprovado e encaminhado ao segundo turno de votação o Projeto de Lei nº
206/2017 (Mensagem nº 063/17), de autoria do Poder Executivo, que
ratifica o protocolo de intenções do Consórcio Interestadual de
Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, com parecer favorável
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Em único turno,
tramitação ordinária foi aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 005/
2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que concede Medalha
do Mérito Legislativo “Manoel Bequimão” à escritora e professora Sônia
Almeida. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania foi encaminhado à promulgação, assim como o Projeto de
Resolução Legislativa nº 030/2017, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim,
que concede título de Cidadão Maranhense ao Senhor Yossi Shelley,
Embaixador de Israel no Brasil, com parecer verbal e favorável da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania. Em primeiro turno, tramitação
ordinária e com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania foram aprovados e encaminhados ao segundo turno de votação
os Projetos de Resolução Legislativa nºs: 044/2016, de autoria da Deputada
Valéria Macêdo, que concede o título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Anselmo Castelli;  004/2017, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, que
concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel Beckman” ao Coronel
Antônio Roberto dos Santos Silva e 029/2017, de autoria do Deputado
Eduardo Braide, que concede título de Cidadão Maranhense ao Senhor
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Alessandro da Câmara Batista, natural do Estado do Rio de Janeiro.  Em
seguida, foram aprovados os Requerimentos nºs 614/2017, de autoria do
Deputado Cabo Campos, solicitando que seja agendada, para o dia 28 de
setembro do ano em curso, uma Sessão Solene em comemoração aos 27
anos de fundação da Rádio FM Esperança, comemorado no dia 11 de abril;
616/2017, da Deputada Nina Melo, encaminhado Voto de Congratulação
ao Presidente da Assembleia legislativa do Estado do Maranhão, Deputado
Humberto Coutinho, pela passagem de seu 71º (septuagésimo primeiro)
aniversário em 21 de agosto do ano em curso; 623/2017, de autoria do
Deputado Adriano Sarney, para que seja realizada uma Sessão Solene para
entrega da Medalha Manuel Beckman, ao Senhor José Ribamar Vieira;
626/2017, de autoria do Deputado Max Barros, solicitando que seja
consignado nos Anais desta Casa  o centenário do grande autor Josué
Montello, comemorado no dia 21 de agosto do corrente ano e que seja
encaminhada Mensagem de congratulações à Academia Brasileira de Letras,
bem como à Fundação Josué Montello pelo centenário desse imortal
maranhense; Requerimentos nºs: 629, 630, 631, 632 e 636/2017, de autoria
da Deputada Nina Melo, seja registrado nos Anais desta Casa votos de
congratulações à população do Município de São Luís, Axixá, Pinheiro,
Tuntum e São José de Ribamar, pela passagem de seus aniversários
comemorados no mês de setembro, estes requerimentos foram subscritos
pelos Deputados Eduardo Braide e Max Barros; Requerimentos nºs: 634/
2017, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, solicitando que seja realizada
no dia 14 de dezembro de 2017, uma Sessão Solene para a entrega do título
de Cidadão Maranhense ao Cineasta Breno Ferreira, natural do Estado de
São Paulo/SP; 635/2017, de mesma autoria, solicitando que seja realizada
no dia 26 de outubro de 2017 uma Sessão Solene para a entrega da Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckmão” para o Coronel Antônio Roberto
dos Santos Silva; Requerimentos nºs: 641/2017, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, solicitando que seja agendada para o dia 09 de novembro
de 2017, uma Sessão Solene de entrega de Medalha do Mérito Legislativo
“Manoel Bequimão” à escritora e professora Sônia Almeida; 645/2017, do
mesmo Deputado, enviando Mensagem de Congratulações ao Deputado
Federal André Fufuca, parabenizando-o por assumir a Presidência da
Câmara Federal, nesta terça-feira dia 29 de agosto. Este requerimentos foi
subscrito pelo Eduardo Braide. Foram ainda aprovados os Requerimentos
nºs: 652/2017, de autoria da Deputada Valéria Macêdo, solicitando que
seja realizada Sessão Solene no dia 23 de novembro de 2017, em homenagem
a campanha “16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres”;
Requerimentos nºs: 653/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde,
solicitando que sejam registrados nos Anais desta Casa Votos de
Congratulações à população do Município de Pinheiro, pela passagem de
seu aniversário, comemorado no mês de setembro; 654/2017, de autoria do
Deputado Adriano Sarney, seja encaminhada Mensagem de congratulações
ao Presidente da Associação Comercial do Maranhão, Senhor Felipe
Maranhão, pela comemoração dos seu aniversário, comemorado no mês
de agosto; Requerimentos nºs: 660 e 661/2017, ambos do Deputado Zé
Inácio, solicitando que seja registrado nos anais desta casa votos de
Congratulações à população dos Municípios de Pinheiro e São Luís, pela
passagem de seus aniversários, comemorados no mês de setembro;
Requerimentos nºs: 665 e 666/2017, ambos do Deputado Júnior Verde,
solicitando que seja registrado nos Anais da Casa Votos de Congratulações
à população dos Municípios de Nova Olinda do Maranhão e São Luís,
pela passagem de seus aniversários, comemorados no mês de setembro;
Requerimento nº 669/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide, seja
realizada uma Sessão Solene no dia 30 de novembro de 2017, para a
entrega do título de Cidadão Maranhense ao Senhor Alessandro Câmara
Batista; Requerimento nº 675/2017, de autoria do Deputado Professor
Marco Aurélio, solicitando que seja realizada uma Sessão Solene, em data
a ser definida para homenagear a rádio Timbira do Maranhão, pela passagem
dos seus 76 anos de fundação; Requerimentos nºs: 678/2017, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, seja enviada Mensagem de Congratulação
ao Senhor Daniel Blume, parabenizando-o pela publicação da “Coletânea
Poética da Associação dos Poetas de Lisboa”; 679/2017, de mesma autoria,
enviando Mensagem de Congratulação ao Senhor Eduardo José Leal Moreira,
parabenizando-o por assumir a titularidade da Ouvidoria do Tribunal

Regional Eleitoral do Maranhão; Requerimento nº 681/2017, de autoria do
Deputado Sérgio Frota, seja enviada Mensagem de Congratulação à
população do Município de Pinheiro, pela passagem de seu aniversário,
comemorado no mês de setembro; Requerimentos nºs 682 e 687/2017, de
autoria dos Deputados Sérgio Frota e Júnior Verde,  enviando Mensagem
de Congratulação à População do Município de Tuntum, pela passagem
de seu aniversário,  comemorado no mês de setembro; Requerimento nº
683/2017, de autoria do Deputado Sérgio Frota, enviando Mensagem de
Congratulação à população do Município de São Luís, pela passagem de
seu aniversário, comemorado no mês de setembro; Requerimento nº 684/
2017, de autoria do Deputado Sérgio Frota, seja enviada mensagem de
congratulação ao Presidente da Associação Comercial do Maranhão, Senhor
Felipe Maranhão Mussalem, pela comemoração dos 163º anos da
instituição, ocorrido no dia 30/08/2017; Requerimento nº 685/2017, de
autoria do Deputado Adriano Sarney, seja discutido e votado em regime de
urgência, em uma Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente
sessão, a Moção nº 012/2017, de repúdio pela decisão do Presidente,
Nicolás Maduro, de reescrever a Constituição da Venezuela, bem como,
repúdio à perseguição e prisão de dirigentes da oposição ao Governo
Chavista; Requerimento nº 689/2017, de autoria do Deputado Eduardo
Braide, solicitando que seja realizada uma Sessão Especial no dia 04 de
outubro de 2017, para homenagear os 25 anos do Círio de Nazaré, realizada
pela Paróquia Nossa Senhora de Nazaré do Cohatrac. Este requerimento
foi subscrito pela Deputada Valéria Macêdo; 690/2017, de autoria do
Deputado Eduardo Braide, seja discutido e votado em regime de urgência,
em uma Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente sessão, o
Projeto de Lei nº 237/2017, que institui o dia 04 de outubro, como o “Dia
da Adoção Animal;  Requerimento nº 698/2017, de autoria do Deputado
Sérgio Frota, seja enviada Mensagem de Congratulação à população do
Município de nova Olinda do Maranhão, pela passagem de seu aniversário,
comemorado no mês de setembro; Requerimento nº 700/2017, de autoria
do Deputado Júnior Verde, solicitando que seja realizada uma Sessão
Especial no dia 14 de novembro de 2017, em comemoração ao Dia do
Conselheiro Tutelar; Requerimentos nº 701/2017, de autoria da Deputada
Valéria Macêdo, solicitando que seja registrado nos Anais da Assembleia
Legislativa a passagem do aniversário do Município de São Domingos do
Maranhão, comemorado no mês de setembro; Requerimento nº 702/2017,
de autoria do Deputado Wellington do Curso, enviando Mensagem de
Congratulação a Senhora Raquel Dodge, parabenizando-a por assumir o
Cargo de Procuradora-Geral da República; Subscrito pelas Deputadas
Nina Melo, Valéria Macêdo, Francisca Primo e Graça Paz; Requerimentos
nºs: 707/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde, solicitando que seja
registrado nos Anais desta Casa Votos de Congratulações às populações
do Município constantes no anexo I do presente Requerimento, pela
passagem dos seus aniversários completados no dia 24 de setembro do
corrente ano; 708/2017, de mesma autoria, solicitando que seja registrado
nos Anais desta Casa votos de congratulações à população do Município
de Axixá, pela passagem de seu aniversário, comemorado no mês de março;
Requerimento nº 709/2017, de autoria da Deputada Nina Melo, seja
registrado nos anais desta casa votos de congratulações à equipe do grupo
pró-cirúrgico de Cirurgia Bariátrica de São Luís, na pessoa do Dr. Abdon
Murad Júnior, pela apresentação de sua nova técnica para superobesos. O
referido Requerimento foi subscrito pela Deputada Valéria Macêdo;
Requerimento nº 711/2017, de autoria do Deputado Professor Marco
Aurélio, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma Sessão
Extraordinária, logo após a presente sessão, a Moção nº 015/2017, de
aplausos ao Senhor José de Ribamar Bastos Ramos, Presidente do Conselho
Estadual de Educação pela trajetória vitoriosa e de grande contribuição
social à educação no Estado do Maranhão; Requerimento Nº 712/2017, de
autoria do Deputado Professor Marco Aurelio, seja discutido e votado em
regime de urgencia, em uma sessao extraordinária, logo após á presente
sessao, o Projeto de Lei nº 245/2017, (UEMASUL), de autoria do Poder
Executivo; Requerimento nº 718/2017, de autoria do Deputado Adriano
Sarney, seja realizada uma Sessão Especial no dia 09 de outubro de 2017,
para homenagear os 45 anos do SEBRAE; Requerimentos nºs
719,720,721,722 e 723/2017, de autoria do Deputado Sérgio Frota,
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encaminhando Mensagem de Congratulações à população dos Municípios
de Vitorino Freire, São Domingos do Maranhão, Cantanhede, São Jose de
Ribamar e Axixá.  O Requerimento nº 658/2017, de autoria do Deputado
Eduardo Braide, seja encaminhada consulta ao Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão (TCE-MA) e à Coordenação Geral de Atuária,
Contabilidade e Investimentos, vinculada a Subsecretaria dos Regimes
Próprios de Previdência Social (Secretaria da Previdência – Ministério da
Fazenda), acerca da regularidade do Decreto nº 33.192, publicado no Diário
Oficial do Poder Executivo do dia 7 de agosto deste ano foi discutido pelo
autor, que também solicitou votação nominal. O pedido de votação nominal
foi rejeitado, assim como o referido Requerimento. Em virtude da ausência
do autor, ficaram transferidos para a próxima Sessão o Projeto de Lei nº
216/2016 e o  Projeto de Resolução Legislativa nº 035/2016, ambos de
autoria do Deputado Vinícius Louro; e os Requerimentos nºs: 627, 668 e
677/2017, de autoria do Deputado Edson Araújo e os Requerimentos nº
692, 695 e 694/2017, de autoria do Deputado Sousa Neto. Sujeitos à
deliberação da Mesa foram deferidos os Requerimentos nºs 703/2017, de
autoria do Deputado Hemetério Weba; 713/2017, de autoria do Deputado
Carlinhos Florêncio; nº 714/2017, de autoria do Deputado César Pires,
715/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide e 716/2017, de autoria
da Deputada Nina Melo. O Requerimento nº 717/2017, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, ao Secretário de Estado de Administração
Penitenciária, solicitando que encaminhe a esta Casa, lista contendo as
fichas de inscrições de todos os candidatos convocados no 1º edital de
convocação do processo seletivo simplificado sob nº 86/2017 foi indeferido,
tendo o autor recorrido da decisão da Mesa ao Plenário, o mesmo foi
incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária. Na forma do
Artigo 113 do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária as Medidas Provisórias nº 251 e 252/17 e os
Requerimentos nºs: 724/2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney e
725/17, de autoria do Deputado Cabo Campos. No primeiro Horário do
Grande Expediente ouviu-se o Deputado Professor Marco Aurélio. Não
houve orador inscrito no tempo dos Partidos e Blocos nem no Expediente
Final. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão
determinando que fosse lavrado o presente Resumo que lido e aprovado
será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 25 de setembro de 2017.

Termo de Ata referente a Centésima Décima Sétima Sessão
Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
lavrado no dia vinte e cinco de setembro de dois mil e dezessete.

Presidente em exercício, Senhor Deputado Raimundo Cutrim.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores Deputados: Andrea
Murad, Eduardo Braide, Francisca Primo, Raimundo Cutrim e Sousa Neto.
Ausentes: Adriano Sarney, Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do Pindaré,
Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes,
Edson Araújo, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Fábio
Macêdo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Humberto Coutinho, Hemetério
Weba, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Marcos
Caldas, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa,
Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius
Louro e Wellington do Curso e Zé Inácio. O Presidente em exercício,
Deputado Raimundo Cutrim, declarou que por falta de “quórum” regimental
não haverá Sessão e para constar, foi lavrado o presente Termo de Ata, que
lido e aprovado será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib
Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 25 de setembro de
2017.  Deputado Raimundo Cutrim - Presidente em Exercício

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 347/2017

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo nº 005/

2017, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso , que propõe
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” a Senhora escritora e
professora Sônia Almeida.

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

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

Decreto Legislativo nº 005/2017) a Redação Final na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2017, nos
termos do voto do relator.

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

em 27 de setembro de 2017.
Deputado Marco Aurélio- Presidente e Relator
Deputado Antonio Pereira
Deputado Eduardo Braide
Deputado Levi Pontes

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 038/ 2017

“CONCEDE a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” à escritora e professora Sônia
Almeida.

Art. 1º - É concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel
Bequimão” à Escritora e Professora Sônia Almeida.

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

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4006/2017-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de junho
de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788, de 09 de
agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio de 2010 e Parecer
da Procuradoria Geral, anexo aos autos, Ratifico a inexigibilidade de licitação
respaldada no art. 25, inciso II, c/c art.13, inciso VI da Lei nº 8.666/93 e
autorizo a contratação direta e emissão da Nota de Empenho com o
profissional, o Sr.  Cesar Rafael Ramos dos Santos, para ministrar o
segundo módulo do curso básico de “Libras”, a ser realizado nos dias 18
de setembro a 06 de outubro de 2017, nesta Assembleia Legislativa, com o
valor total de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), visando
proporcionar o aperfeiçoamento técnico e proporcionar melhores resultados
dos profissionais na execução dos serviços prestados neste Poder.
Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco)
dias, como condição para sua eficácia, consoante dispõe o art.26, caput da
Lei nº 8.666/93.DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E CUMPRA-SE,
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA,27 DE
SETEMBRO DE 2017. Deputado Humberto Ivar Araújo Coutinho-
Presidente ALEMA
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