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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04/10/2017 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04.10.2017

I – PARECER EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO

1. PARECER Nº 330/2017, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA CONTRÁRIO AO
PROJETO DE LEI Nº 233/2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO
MARCOS CALDAS, QUE INSTITUI O REGISTRO ESTADUAL
DE PROPRIEDADE DE ARMA DE FOGO (REPAF) E O PORTE
ESTADUAL DE ARMA DE FOGO (PEAF) EXPEDIDOS PELA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO, PARA AS
AUTORIDADES QUE ESPECIFICA. – O AUTOR RECORREU AO
PLENÁRIO, CONFORME O § 4º DO ART. 182 DO R.I.

II – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA(REQ. Nº 726/2017)

2. PROJETO DE LEI Nº 217/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACÊDO, QUE DISPÕE SOBRE
INSTITUIÇÃO DO “DIA ESTADUAL DE COMBATE AO
FEMINICÍDIO”, NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. – COM PARECER VERBAL E FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

III – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

3. 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. –
RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO. – TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

IV – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4. 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 ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 044/2016,
DE AUTORIA DA DEPUTADA VALÉRIA MACÊDO, QUE CONCEDE
O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR ANSELMO
CASTELLI. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. - RELATOR
DEPUTADO ANTONIO PEREIRA. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 004/2017,
DE AUTORIA DO DEPUTADO RAFAEL LEITOA, QUE CONCEDE
A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANOEL BECKMAN
PARA O CORONEL ANTÔNIO ROBERTO DOS SANTOS SILVA E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA
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
QUÓRUM REGIMENTAL.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 029/2017,
DE AUTORIA DO DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR
ALESSANDRO DA CÂMARA BATISTA, NATURAL DA CIDADE
DO RIO DE JANEIRO-RJ. 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 ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

V - REQUERIMENTO(S)  À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

8. REQUERIMENTO Nº 728/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO
GOVERNADOR DO ESTADO, SR. FLÁVIO DINO E AO DIRETOR
PRESIDENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
DO MARANHÃO (CAEMA), SR. CARLOS ROGÉRIO ARAÚJO,
SOLICITANDO QUE ENCAMINHE A ESTA CASA, RELATÓRIO
COMPLETO CONTENDO TODOS OS DADOS TÉCNICOS
REFERENTES À COBERTURA DO SERVIÇO DE SANEAMENTO
BÁSICO, EM TODOS OS MUNICÍPIOS SOB A
RESPONSABILIDADE DA CAEMA. – INDEFERIDO – O AUTOR
RECORREU DA DECISÃO DA MESA CONFORME O ART. 159
DO R. I.

9. REQUERIMENTO Nº 733/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJAM SOLICITADAS AO SECRETÁRIO DE ESTADO
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SR. NETO EVANGELISTA,
BEM COMO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA
FAMILIAR, SR. ADELMO SOARES, SECRETÁRIA DE
PLANEJAMENTO, SRA. CYNTIA CELINA LIMA E AO CHEFE DA
CASA CIVIL, SR. MARCELO TAVARES, INFORMAÇÕES
DETALHADAS A RESPEITO DA EXECUÇÃO DO “PROGRAMA
ÁGUA PARA TODOS”, QUAIS SEJAM: PROCESSO LICITATÓRIO
E A EXISTÊNCIA OU NÃO DE ADITIVOS NA LICITAÇÃO;
EMPRESAS VENCEDORAS DO CERTAME; MUNICÍPIOS
BENEFICIADOS E OS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO MESMO,
QUANTIDADE DE POÇOS PERFURADOS POR MUNICÍPIO E A
PREVISÃO DE POÇOS A SEREM PERFURADOS EM 2017/2018. –
INDEFERIDO – O AUTOR RECORREU DA DECISÃO DA MESA
CONFORME O ART. 159 DO R. I.

10. 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. –
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TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL. (2º SESSÃO).

11. 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, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL. (2º SESSÃO).

12. 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, POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL. (2º
SESSÃO).

13. 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, POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL. (2º
SESSÃO).

14. REQUERIMENTOS Nº 729 E 730/2017, DE AUTORIA
DA DEPUTADA ANA DO GÁS, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PARABÉNS ÀS
CIDADES DE GOVERNADOR ARCHER E CURURUPU, PELA
PASSAGEM DO SEU ANIVERSÁRIO, NOS DIAS 10 E 03 DE
OUTUBRO RESPECTIVAMENTE. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

15. REQUERIMENTO Nº 732/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO OTHELINO NETO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZAR-SE LOGO APÓS A
PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 213/2017, DE
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL. INSCRITOS PARA DISCUTIR OS DEPUTADOS
MAX BARROS E EDUARDO BRAIDE, POR 10 MINUTOS, COM
DIREITO A APARTES.

16. REQUERIMENTO Nº 734 E 735/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES ÀS POPULAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DE
IGARAPÉ DO MEIO E DE SANTA HELENA, PELO ANIVERSÁRIO

DE FUNDAÇÃO DA CIDADE NO DIA 29 E 30 DE SETEMBRO
RESPECTIVAMENTE. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

17. REQUERIMENTO Nº 736/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA E FÁBIO MACEDO,
REQUEREM QUE 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 COMPLEMENTAR Nº 007/2017, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR
FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL. INSCRITOS PARA
DISCUTIR OS DEPUTADOS MAX BARROS E EDUARDO
BRAIDE, POR 10 MINUTOS, COM DIREITO A APARTES.

18. REQUERIMENTO Nº 737/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA,
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 009/2017, QUE DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO
DE PLEBISCITO PARA CONSULTA POPULAR SOBRE A
ALTERAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 6.198/94, QUE CRIA O
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS, DE SUA AUTORIA. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

19. REQUERIMENTO Nº 738/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA,
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 198/
2016, QUE DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO
DE MÃO-DE-OBRA MARANHENSE PELAS EMPRESAS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL PRESTADORAS DE SERVIÇOS NO
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS, DE MINHA AUTORIA. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

20. REQUERIMENTO Nº 740/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROBERTO COSTA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA CONVOCADA UMA SESSÃO
SOLENE, EM DATA A SER DEFINIDA, DESTINADA A
HOMENAGEAR O SAMPAIO CORREA FUTEBOL CLUBE, QUE
OBTEVE A CLASSIFICAÇÃO PARA DISPUTAR A SÉRIE B DO
CAMPEONATO BRASILEIRO DE MODO BRILHANTE,
CONTAGIANDO NÃO SÓ O TORCEDOR BOLIVIANO, MAS
TAMBÉM TODOS OS MARANHENSES AMANTES DO
FUTEBOL. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR
FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

21. REQUERIMENTO Nº 741/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO OTHELINO NETO, REQUER QUE 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 RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
Nº 037/17, DE MINHA AUTORIA. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

22. REQUERIMENTO Nº 745/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CURURUPU, PELA PASSAGEM DE SEU 176º
(CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO SEXTO) ANIVERSÁRIO
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COMPLETADOS NO DIA 03 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.
REQUER TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA À EXCELENTÍSSIMA
PREFEITA SENHORA ROSÁRIO DE FÁTIMA CHAVES E AO
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES.

23. REQUERIMENTO Nº 746/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA, PELA PASSAGEM DE SEU 30º
(TRIGÉSIMO) ANIVERSÁRIO COMPLETADOS NO DIA 04 DE
OUTUBRO DO ANO EM CURSO. REQUER TAMBÉM, QUE SE
DÊ CIÊNCIA À EXCELENTÍSSIMA PREFEITA SENHORA MARIA
JOSENILDA CUNHA RODRIGUES E AO PRESIDENTE DA
CÂMARA DE VEREADORES.

24. REQUERIMENTO Nº 747/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AO SENHOR PATRICK GOMES,
PARABENIZANDO-O PELA ELEIÇÃO DO COREN-MA, ATO QUE
OCORREU NESTA SEGUNDA-FEIRA (02/10), PARA O TRIÊNIO
2018-2020.

VI - REQUERIMENTO(S) À DELIBERAÇÃO DA MESA

25. REQUERIMENTO Nº 748/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA SUA AUSÊNCIA NAS
SESSÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DO ANO
EM CURSO, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO
REPRESENTANDO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA REUNIÃO
DO COLEGIADO DE DEPUTADOS DO PARLAMENTO
AMAZÔNICO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 04/10/2017 - QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 261/17, de autoria do Senhor Deputado

Rafael Leitoa, que dispõe sobre instituir no Calendário Oficial de Eventos
do Estado do Maranhão o dia da Reforma Protestante.

2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 011/17, de autoria
do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que acrescenta os § 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ao
art. 5º da Lei Complementar Nº 073, de 04 de fevereiro de 2004, e dá outras
providências.

3. MOÇÃO Nº 016/17, de autoria do Senhor Deputado Raimundo
Cutrim, que envia Moção de Aplausos ao Senhor Patrick Jonatha Gomes,
COREN/MA Nº 122493, Enfermeiro, em virtude de ter sido eleito
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
DO MARANHÃO, na eleição realizada no último final de semana em
todo o Estado.

4. MOÇÃO Nº 017/17, de autoria do Senhor Deputado Bira do
Pindaré, que envia Moção de Repúdio à proposta de privatização da
Eletrobras, proposta esta apresentada inicialmente pelo Ministério de
Minas e Energia – MME do Governo Temer que visa a redução da
participação da União no patrimônio da empresa.

5. MOÇÃO Nº 018/17, de autoria da Senhora Deputada Nina
Melo, que envia Moção de Apelo e Repúdio, pela participação de uma
criança, de aproximadamente quatro anos, estimulada pela mãe a tocar o
pé de um homem nu, durante a apresentação da peça “La Bête”, no Museu
de Arte Moderna, no Ibirapuera, Zona Sul de São Paulo, no dia 26 de
setembro do ano em curso, durante a estréia do 35º Panorama de Arte
Brasileira.

6. MOÇÃO Nº 019/17, de autoria do Senhor Deputado Sousa
Neto, que envia Moção de Aplausos ao Senhor Antônio Cesar Perri de
Carvalho, Ex-Presidente da Federação Espírita Brasileira e todo
Movimento Espírita Estadual.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 258/17, de autoria do Senhor Deputado

Eduardo Braide, que inclui os festejos e procissões tradicionais das igrejas

históricas situadas no centro de São Luís, no calendário turístico e religioso
do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 039/17,
de autoria do Senhor Deputado César Pires, que concede a Medalha Manuel
Beckman ao Pastor Eudes Raulino Saraiva.

PRIORIDADE 3ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 255/17, enviada pela Mensagem

Governamental Nº 081/17, que regulamenta o Fundo Estadual da Pessoa
com Deficiência – FEPD, cria o Comitê Gestor do Fundo Estadual da
Pessoa com Deficiência – FEPD e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 256/17, enviada pela Mensagem
Governamental Nº 082/17, que dispõe sobre a criação de cargos no quadro
da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP.

3. PROJETO DE LEI Nº 257/17, enviada pela Mensagem
Governamental Nº 083/17, que institui o subsídio de complementação
estadual ao Programa de Aquisição de Alimentos Modalidade Incentivo à
Produção e ao Consumo de Leite – PAA Leite.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 254/17, de autoria do Senhor Deputado

Sérgio Frota, que considera de Utilidade Pública Estadual o Instituto Jerdson
Gomes Rodrigues – IJGR e dá outras providências.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 03/10/17.

Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia três de outubro de dois mil de dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Sousa Neto.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Com a palavra, o senhor Segundo Secretário para
fazer a leitura do Texto Bíblico e a Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO SOUSA NETO (lê texto Bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para
fazer a leitura do Expediente.
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O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO

DEPUTADO CÉSAR PIRES (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 261 / 17

Dispõe sobre instituir no Calendário Oficial de
Eventos do Estado do Maranhão o dia da Reforma
Protestante.

Art. 1º - Institui o Dia da Reforma Protestante, a ser comemorado
anualmente na data de 31 de outubro.

Art. 2º - A data instituída no artigo 1º desta Lei passa a integrar o
Calendário Oficial de Eventos do Estado do Maranhão.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de setembro

de 2017. - Deputado Rafael Leitoa

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 011 / 17

Acrescenta os §1º, 2º, 3º, 4º e 5º ao art. 5º da Lei
Complementar n° 073, de 04 de fevereiro de 2004, e
dá outras providências.

Art. 1º. Ficam acrescidos os §1º, 2º, 3º, 4º e 5º ao art. 5º da Lei
Complementar nº 073, de 04 de fevereiro de 2004, com a seguinte redação:

Art. 5º - São contribuintes obrigatórios, segurados do Sistema
estabelecido por esta Lei Complementar, os servidores públicos civis
ativos e inativos dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo sujeitos
ao regime jurídico estatutário, os militares ativos, reformados e os da
reserva remunerada, os membros ativos e inativos da Magistratura, do
Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público Estadual e os
pensionistas desses segurados.

§1° O servidor ativo licenciado para tratar de assuntos particulares,
sem vencimentos, nos termos da respectiva lei, poderá optar por recolher
as contribuições mensais correspondentes à sua qualidade de segurado
durante o tempo da licença, relativas ao cargo que ocupava no momento do
afastamento, acrescidas do valor correspondente às do seu órgão
empregador.

§2º O recolhimento das contribuições de que trata este artigo
deverá ocorrer no prazo do art. 16 da Lei Complementar 40, de 29 de
dezembro de 1998.

§3º O valor, a data e a conta de recolhimento serão informadas
pelo Fundo Estadual de Pensões e Aposentadorias do Estado do Maranhão
- FEPA ao interessado, mês a mês, mediante procedimento administrativo
próprio, a ser formalizado no ato da opção de que trata o §1º deste artigo.

§4º Contribuições recolhidas com atraso serão acrescidas de multa
e juros de mora, nos termos da legislação em vigor.

§5º O atraso de duas contribuições seguidas exclui automaticamente
o segurado do Sistema, ao qual não poderá retornar até que reassuma o
cargo de que é titular.

Art. 2º. No prazo de trinta (30) dias da publicação desta lei o
Fundo Estadual de Pensões e Aposentadorias do Estado do Maranhão –
FEPA adotará as providências técnicas necessárias ao recolhimento das
contribuições de que trata o parágrafo único instituído por esta lei.

Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de setembro

de 2017. - Deputado Rafael Leitoa

MOÇÃO N° 016 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvido
o Plenário, esta Casa envie MOÇÃO DE APLAUSOS ao Senhor
PATRICK JONATHA GOMES, COREN/MA n.º 122493, Enfermeiro,
em virtude de ter sido eleito PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL

DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO, na eleição realizada no último
final de semana em todo o Estado.

Registra-se especialmente o trabalho realizado nos últimos meses
que antecederam a vitória com 1.164 (um mil, cento e sessenta e quatro)
votos da “CHAPA 2 – ACORDA ENFERMAGEM (Oposição de
Verdade)”, formada pelos integrantes do “Movimento Acorda Enfermagem”,
movimento este bastante conhecido da classe pelas lutas que realiza há
mais de 04 (quatro) anos. Ressalta-se que a chapa 2 venceu as eleições do
COREN –MA com uma diferença de mais de 300 (trezentos) votos.

O excelente trabalho realizado pelo Enfermeiro PATRICK
JONATHA GOMES é digno de aplausos da classe e da sociedade
maranhense, tendo em vista as diversas ações desenvolvidas nas Unidades
de Pronto Atendimento, Centros de Saúde e Hospitais do nosso Estado.

A apatia que marcou todas as gestões, até então é colocada em
xeque, quando conhecemos a história do “MOVIMENTO ACORDA”,
estes já ajudaram inúmeros profissionais de enfermagem e serve de exemplo
para outros estados como Piauí, Amazonas e outras cidades como Curitiba,
que também tem o movimento acorda.

Em uma campanha baseada em propostas e dialogando com a
classe, a “CHAPA 2 – ACORDA ENFERMAGEM” conseguiu um feito,
unir toda uma classe formada por quase 50 mil profissionais em torno de
propostas exequíveis.

Plenário “Gervásio dos Santos do Palácio MANOEL
BEQUIMÃO”.  Em São Luís, 03 de outubro de 2017. - RAIMUNDO
SOARES CUTRIM - Deputado Estadual – PCdoB.

MOÇÃO DE Nº 017 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, após ouvido o Plenário
desta Casa, seja enviada MOÇÃO DE REPÚDIO à proposta de
privatização da Eletrobras, proposta esta apresentada inicialmente pelo
Ministério de Minas e Energia - MME do Governo Temer que visa a
redução da participação da União no patrimônio da empresa.

A Eletrobras é a maior empresa de energia elétrica da América
Latina, São 233 usinas de geração de energia, incluindo Furnas -
que opera 12 hidrelétricas e duas termelétricas - e a Companhia
Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), que produzem cerca de um
terço de toda a energia consumida no Brasil, sendo que cerca de 94% dessa
energia produzida vem de fontes limpas, com baixas emissões de gases.

A empresa compõe-se ainda de seis distribuidoras, todas na
região Norte e Nordeste, e 61 mil quilômetros de linhas de
transmissão, metade do total do país e o suficiente para dar uma volta
e meia no planeta.

A venda da Eletrobras afeta ainda a Eletronorte, concessionária
e serviço público de energia elétrica subsidiária da Eletrobras. Criada em
20 de junho de 1973, a Eletronorte gera e fornece energia elétrica aos
nove estados da Amazônia Legal – Acre, Amapá,  Amazonas,
Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, e
por meio do Sistema Interligado Nacional – SIN, também fornece energia
a compradores das demais regiões do País.

Quanto as alegações de que a Eletrobras não conseguiria se manter
são infundadas e falaciosas. É verdade que a empresa enfrentou um período
de adaptação aos parâmetros regulatórios da Medida Provisória 579/2012,
que acarretou uma perda de 20% da receita da empresa. No entanto, os
resultados recentes já mostram os claros sinais de recuperação da empresa
com a retomada dos lucros, no ano de 2016 a empresa teve um lucro
líquido de R$ 3,426 bilhões, com uma receita líquida de R$ 60,749
bilhões, estando os resultados de 2017 igualmente positivos, com drástica
redução do endividamento advindo da MP 579/2012.

Cumpre considerar ainda que a Eletrobras receberá até o ano
de 2025, em contrapartida aos impactos da supracitada MP, o
montante de R$ 39,27 bilhões em indenização advinda da Rede Básica
do Sistema Existente (RBSE), por investimentos feitos nas linhas de
transmissão antes de maio de 2000. Considera-se ainda inconcebível
que uma empresa desta magnitude, em que foram investidos pelo
Governo Federal, ao longo de sua história, cerca de R$ 400 bilhões seja
agora vendida pelo valor irrisório de 20 bilhões de reais.
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Além do lado financeiro a de serem considerados os impactos

sociais e políticos em privatizar a energia nacional. Vender a empresa é
ignorar o papel do Estado no setor energético do país, ao coloca-la na
mão de interesses particulares, além de se abrir mão do controle
energético, o governo abre mão de grande parte do controle da água
de nosso país visto que a Eletrobrás é a gestora dos maiores
reservatórios do Brasil. Estamos lidando não apenas com usinas e linhas
de transmissão, mas também com a gestão de nossos maiores reservatórios
de água.

A venda da Eletrobras representa a venda das águas hoje geridas
pela empresa, uma liquidação de nossos rios. A medida proposta pelo
Governo Temer é uma inconstitucionalidade disfarçada como a
simples venda de uma empresa, uma vez que a Constituição Federal de
nossa nação, que em seu artigo 20, inciso III, dispõe que “são bens da
União os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu
domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros
países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem
como os terrenos marginais e as praias fluviais” e ao vender a Eletrobras
coloca-se em mãos particulares e estrangeiras a gestão do
represamento de rios pertencentes à União.

Enquanto em países, como os Estados Unidos, Canadá e
China, a geração e transmissão de energia elétrica são vistas como
áreas estratégicas, por estarem intrinsecamente vinculadas à
segurança e soberania nacional, sendo até mesmo defendidas pelo
exército nacional quando preciso, o governo atual do Brasil parece pensar
de maneira diversa, ignorando tal importância e querendo entregar está
importantíssima área completamente a mão de empresas privadas.

Cumpre salientar ainda que a Eletrobras é indutora do
desenvolvimento sustentável no Brasil, seja por investimentos financeiros
diretos em cultura, educação, saúde etc, seja por meio das ações de redução
de impactos socioambientais nos processos de licenciamento. Ressalta-se
que mesmo com dezenas de barragens, nenhuma das geridas pela empresa
passou por nada parecido com o lamentável desastre de Mariana em
Minas Gerais, visto que, regida pelo Estado, a Eletrobras desenvolve suas
atividades com profundo compromisso socioambiental, e não apenas
visando lucro como as empresas privadas.

Por fim ressalta-se que, com a privatização da empresa,
inevitável será a exacerbada oneração da população brasileira com
reajustes tarifários futuros. Países como Portugal e Argentina sofrem
com reajustes tarifários elevadíssimos pós privatização.

Atualmente com as usinas cotizadas pela MP 579/2012, a
Eletrobras comercializa energia a R$ 30,00/MWh, enquanto com a
descotização (condição para que haja a privatização) a energia será
vendida no mercado livre por R$ 200,00/MWh em média. A Agencia
Nacional de Energia Elétrica – Aneel calcula que o reajuste de tarifa
ao consumidor final pode chegar a 16,9 % (dezesseis virgula nove por
cento), o que a própria agencia qualifica como efeito nefasto, com impacto
negativo inevitável sobre os índices de inflação de nosso país.

Desta feita, é imperioso que tal privatização não seja levada
adiante. Cumpre a esta Assembleia, composta por representantes do
povo no Estado do Maranhão, expor nosso repúdio a esta política de
desmantelamento do patrimônio público de nossa nação.

Com vistas a defender os direitos dos brasileiros e lutar pela
segurança do setor de geração e transmissão de energia elétrica nacional,
esta Casa Legislativa manifesta sua oposição ferrenhamente a venda
da Eletrobras, buscando assim garantir a continuidade da empresa, a
defesa do controle de nossas águas e eletricidade. Assevera-se que
eletricidade não pode ser visto como uma mera mercadoria, ela é
fator crucial para a qualidade de vida e para o desenvolvimento
social e industrial de nossa nação.

Por fim, julga-se oportuno que esta manifestação da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, contrária à privatização da Eletrobras,
seja enviada ao Ministério de Minas e Energia, ao gabinete do Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, senhor Michel Temer, à Agencia Nacional
de Energia Elétrica – Aneel, bem como ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, senhor Flávio Dino.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 28 de setembro de 2017.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 018 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno, requeiro a Vossa
Excelência, após aprovação do Plenário, seja inscrita nos anais da Casa e
enviada ao Governo do Estado de São Paulo, Ministério Público do Estado
de São Paulo e à direção do Museu de Arte Moderna de São Paulo,
MOÇÃO de apelo e repúdio, pela participação de uma criança, de
aproximadamente quatro anos, estimulada pela mãe a tocar o pé de um
homem nu, durante a apresentação da peça “La Bête”, no Museu de Arte
Moderna, no Ibirapuera, zona sul de São Paulo, no dia 26 de setembro do
ano em curso, durante a estreia do 35º Panorama de Arte Brasileira.

Requeiro, ao final, que o Governo do Estado de São Paulo, o
Ministério Público do Estado de São Paulo e a direção do Museu de Arte
Moderna de São Paulo, adotem as medidas necessárias para apurar a
responsabilidade de quem deu causa ao fato, para que ações como essa não
se repitam no futuro.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 02 de outubro de 2017. - NINA MELO - Deputada Estadual

REQUERIMENTO Nº 745 / 17

Senhor Presidente,

Na Forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações a população do município de CURURUPU, pela passagem
de seu 176º (centésimo septuagésimo sexto) aniversário, completados no
dia 03 de outubro no ano em curso.

Na oportunidade requeremos também, que se dê ciência ao
Excelentíssimo Senhor Prefeita Municipal, Rosária de Fatima Chaves e ao
Presidente da Câmera de vereadores.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL
BECKMAN. “ SÃO LUÍS, 02 de outubro de 2017 – JÚNIOR VERDE –
DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 04.10.17
EM: 03.10.17

REQUERIMENTO Nº 746 / 17

Senhor Presidente,

Na Forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
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congratulações a população do município de ZÉ DOCA, pela passagem
de seu 30º (trigésimo) aniversário, completados no dia 04 de outubro no
ano em curso.

Na oportunidade requeremos também, que se dê ciência ao
Excelentíssimo Senhora Prefeita Municipal, Maria Josenilda Cunha
Rodrigues e ao Presidente da Câmera de vereadores.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL
BECKMAN. “ SÃO LUÍS, 02 de outubro de 2017 – JÚNIOR VERDE –
DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 04.10.17
EM: 03.10.17

REQUERIMENTO Nº 747 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação ao Sr. PATRICK GOMES,
parabenizando-o pela eleição do COREN-MA, ato que ocorre nesta
segunda-feira (02), para o triênio 2018-2020.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 03 de outubro de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 04.10.17
EM: 03.10.17

REQUERIMENTO Nº 748 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após deliberação da Mesa, seja justificada
minha ausência, nas sessões plenárias dos dias 27 e 28 de setembro do ano
em curso, tendo em vista a minha participação, representando a Assembleia
Legislativa, na Reunião do Colegiado de Deputado do Parlamento
Amazônico.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de outubro de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 04.10.17
EM: 03.10.17

INDICAÇÃO Nº 1201 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno deste poder, Nos
termos que dispõe o Regimento Interno deste poder, requeiro a V. Exa. que
seja encaminhado expediente a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
LUÍS, na pessoa do Exmo. Sr. Prefeito EDIVALDO HOLANDA JÚNIOR,
solicitando a Inclusão dos seguintes logradouros no Programa ASFALTO
NAS RUAS: Rua da Felicidade, Rua São Sebastião, Rua Pereira Ramos,
Rua João Castelo, Rua João Paulo Segundo, Rua da União, Rua São José
e Rua da Margarida localizadas no Bairro Vila Bacanga – Itaqui Bacanga,
tendo em vista a necessidade de recapeamento asfáltico de todas as vias.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de outubro
de 2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1202 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno deste poder, Nos
termos que dispõe o Regimento Interno deste poder, requeiro a V. Exa. que
seja encaminhado expediente ao GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, na pessoa do Exmo. Sr. Governador FLÁVIO DINO DE
CASTRO E COSTA, solicitando a Inclusão dos seguintes logradouros
no Programa MAIS ASFALTO: Rua da Felicidade, Rua São Sebastião,
Rua Pereira Ramos, Rua João Castelo, Rua João Paulo Segundo, Rua da
União, Rua São José e Rua da Margarida localizadas no Bairro Vila Bacanga
– Itaqui Bacanga, tendo em vista a necessidade de recapeamento asfáltico
de todas as vias.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de outubro
de 2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº  1203 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do referido Artigo 152, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão, venho por este, requerer de Vossa
Excelência, que seja solicitado ao Executivo Estadual, através da Secretaria
de Infraestrutura, a sinalização horizontal e também vertical da Rodovia
MA-034 do trecho urbano da cidade de Coelho Neto – MA.

JUSTIFICATIVA

A apresentação por ora feita é de fundamental importância, tendo
em vista que este trecho por ter recebido recente melhoria do Programa
Mais Asfalto do Governo do Estado, tem se tornado um perímetro em que
os motoristas não obedecem à velocidade permitida na Via, causando
assim diversos acidentes, se fazendo necessária a urgente sinalização da
mesma.

Vale salientar que dia 25 do referido mês de setembro comemoramos
o dia Nacional do Trânsito, não mais coerente então, que seja apreciado o
presente requerimento.

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1204 / 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 Prefeito de São Luís, o Senhor
Edivaldo Holanda Junior, para que promova alteração no itinerário da
linha de transporte público Cohab-Filipinho, a fim de viabilizar que os
ônibus transitem em frente ao prédio do Centro de Atenção Integral à
Saúde do Idoso – CAISI.

Esta indicação busca atender as demandas dos cidadãos atendidos
pelo Programa de Saúde do Idoso, que é operacionalizado pelo Centro de
Atenção Integral à Saúde do Idoso. Ocorre que os usuários do programa,
em sua quase totalidade, necessitam utilizar-se do transporte público para
sua locomoção e, consequentemente, valem-se do serviço público para
chegarem ao CAISI. Observa-se que a grande maioria dos usuários do
Centro, além da idade avançada, possuem problemas que dificultam sua
locomoção, desta forma a alteração do itinerário da linha promoverá grande
benefício para a população carente da terceira idade de nossa capital.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de outubro
de 2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1205 / 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 da MA 301, estrada do Quebra-Pote
na zona rural do município de São Luís.

A estrada, que liga a população do bairro do Quebra-Pote ao
centro urbano da ilha de São Luís, está em degradado estado de conservação,
em vistas ao grande número de pessoas que se deslocam pela via diariamente,
imprescindível se mostra que seja feita a recuperação da camada asfáltica
da rodovia, a fim de garantir segurança e mobilidade aos que transitam pela
área.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de outubro
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 EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –  Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos,
transferido do Pequeno Expediente de ontem, ausente. Deputado Raimundo
Cutrim, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, imprensa, internautas,
bom dia a todos. Hoje, 03 de outubro, eu queria cumprimentar o amigo de
longa data, aqui o enfermeiro Patrick Jonatas Gomes, que foi o vencedor
da Chapa Dois, aqui Acorda Enfermagem, Oposição de Verdade, que vem
fazendo um trabalho, ao longo de muitos anos, defendendo seu ponto de
vista, defendendo o ponto de vista da classe de enfermeiros e técnicos de
enfermagem. Hoje, para vocês terem uma ideia, há mais de quarenta e oito
mil enfermeiros e técnicos de enfermagem, no Estado do Maranhão, e
estavam aptos a votar, me parece que dezoito mil. Dentro das chapas que
eram cinco chapas, ele foi o vencedor com uma diferença de mais de 300
votos, e aqui nós rogamos a Deus que ele, que é um defensor da sua classe
e que sua equipe e todos os componentes na Chapa 2 possam fazer um
trabalho em defesa dessa classe, dos enfermeiros e técnicos de enfermagem,
e que é uma classe grande, é uma profissão necessária para a população do
nosso estado e do Brasil. E ontem saiu o resultado por meio do COREN,
que foi feita uma eleição em nível nacional, os 26 estados e o Distrito
Federal, e cada estado elegeu os seus representantes. Então, nós desejamos
sorte ao amigo, bem como também todos os componentes da sua chapa e
que possam fazer um excelente trabalho à frente da instituição e que
também possam cumprir os seus compromissos de campanha, que é em
defesa dos interesses da classe dos enfermeiros e evidentemente depois de
encerrada as eleições vai comandar pelo período pré-estabelecido aquela
chapa que venceu no caso a Chapa 2 e vamos torcer para que ele tenha
pleno sucesso. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Júnior Verde, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Afastem-se do mal e façam o bem; procurem a paz e façam tudo
para alcançá-la (Salmos 34:14). Com esta mensagem bíblica, Senhor
Presidente, saúdo V. Ex.ª cumprimentando também todos os nobres
parlamentares, estendendo os cumprimentos à imprensa, à galeria, a todos
que nos acompanham no estado do Maranhão. Eu gostaria apenas de fazer
alguns destaques, na manhã de hoje, primeiro iniciando por algo que acho
que é fundamental fazer aqui referência, iniciei ontem ao falar do nosso
final de semana e durante o final de semana tivemos uma agenda muito
extensa e nessa agenda estavam a nossa participação na primeira reunião
do PRB para discutir as eleições de 2018. Reunimos vários pré-candidatos
a deputados estaduais, federais e foi a oportunidade, na sede do Partido
que fica no Cohatrac, no Cohatrac V, sobre a gestão, a liderança e a presidência
do Deputado Cleber Verde, nós tivemos oportunidade de participar desse
momento da democracia, que é o fortalecimento dos Partidos Políticos e
de forma muito especial, claro, o nosso partido que é o PRB. Foi um ato
também de filiação, estivemos recebendo várias lideranças, filiando várias
lideranças naquele ato, entre elas destaquei inclusive ontem iniciando, até
porque hoje ainda é referência para a política maranhense, que é o ex-
deputado, foi presidente desta Casa, o Manoel Ribeiro, que se filiou ao
Partido. Inclusive foi festejado por nós, porque precisamos, porque o
Partido sobrevive das suas lideranças. Os Partidos são as pessoas que os
compõem. E nesse sentido o PRB é composto hoje por um quadro que vai
à disputa nas próximas eleições de 2018, se fortaleceu com as novas
filiações. Tivemos lá filiações de filhos de prefeitos, esposas de prefeitos,
ex-prefeitos que se filiaram ao Partido que vão concorrer. A título de
exemplo, o ex-prefeito de Cajari Doutor Joel, ia fazer um trabalho pele
Baixada e que vai ser candidato. Também tivemos ali lideranças que já
atuam, militam na parte política neste Estado e na parte social e que
querem uma oportunidade para concorrer. Então a democracia é
participação. Nesse sentido nós tivemos o fortalecimento do PRB 10 para
as eleições de 2018, foi o início. E aqui quero também estender, a quem
queira aqui dos nobres parlamentares que queiram ser candidatos a
deputados federais, estamos lá à disposição, os deputados estaduais
também, o PRB está de portas abertas. Acredito que todos que estavam
ali, estavam se filiando e que são filiados ao Partido vão aceitar a participação
daqueles que queiram ser candidatos. O que pesa hoje para nós é um grupo
que deve estar coeso, unido em defesa da democracia maranhense, da
participação e o PRB hoje já sinaliza para a sua participação nas eleições
de 2018, já com a montagem de um grupo coeso, um grupo forte. Essa
interação, essa união vai nos trazer as divisas necessárias para a nossa luta,
a luta que nós queremos. Porque se estamos nesta Casa hoje defendendo o
povo do Maranhão, representando o PRB, hoje sou o único Deputado do
PRB nesta Casa, mas nos elegemos na eleição passada e éramos três
Deputados, Deputada Ana do Gás, Deputado Glalbert Cutrim, mas que,
claro, por decisões pessoais, estão hoje em outros partidos. Mas nós nos
mantivemos firmes, defendendo a bandeira republicana. Somos
republicanos, nós acreditamos no fortalecimento da democracia através da
participação e, claro, da interação social. Por isso que o nosso mandato é
participativo. Por isso que nós temos percorrido todo o Estado do
Maranhão dialogando com lideranças, dialogando com a sociedade e
buscando consolidar políticas efetivas que ajudem a mudar a vida das
pessoas. Todos os nossos projetos já foram aprovados nesta Casa. Ainda
há pouco tivemos uma reunião para definir a criação da Escola de Conselhos.
Eu vou ter a oportunidade de falar sobre isso na próxima oportunidade,
mas nós temos feito um trabalho intenso, defendendo esta bandeira
republicana nesta Casa. Então o PRB, hoje, tem assento entre os 42
deputados. E essa defesa nós estamos fazendo e querendo que de fato nós
possamos ter mais deputados que possam estar junto conosco defendendo
essas ideias, que são ideias político-sociais, que não se trata apenas de
política partidária. Não é apenas um partido. E nós temos que ter apenas
como instrumento. O partido é um instrumento para desenvolvimento
social. E nesse sentido o PRB começa a consolidar a sua política
republicana, fortalecendo a sua legenda com nomes significativos, nomes
que vão concorrer às eleições. E eu espero que nós possamos ampliar a
nossa participação com assento permanente nesta Casa como deputados.
Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

OTHELINO NETO - Concedo a palavra ao Deputado Wellington do
Curso, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente e demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha os nossos
trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, internautas,
telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, o nosso
mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente, eu quero
registrar a eleição ontem da nova direção do COREN-MA e registrar
também as nossas congratulações ao enfermeiro Patrick Gomes, eleito
Presidente do COREN-MA. E o Patrick que já tem uma atuação em
defesa da enfermagem, muitas ações em defesa da enfermagem, Patrick que
é ex-aluno nosso, que é amigo nosso particular. Então parabenizá-lo pelas
ações em defesa da enfermagem. Nos últimos dois anos, já desenvolvia
uma atividade que se chamava Acorda Enfermagem. Então hoje recai sobre
os ombros do enfermeiro Patrick a responsabilidade da luta em defesa da
enfermagem no Estado do Maranhão. Então, Patrick, você tem uma grande
responsabilidade, conte com a Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, conte com o Deputado Wellington. E mais uma vez parabenizá-
lo pela eleição, parabenizá-lo pelo resultado da eleição. E reafirmamos
mais uma vez também os nossos compromissos, desde o início do nosso
mandato, o nosso compromisso com a enfermagem, o compromisso de
lutar pelas 30 horas na enfermagem, pelo plano de cargos e carreiras na
enfermagem, qualidade de vida dos enfermeiros como um local digno para
repouso. Então, mais uma vez, reafirmamos o nosso compromisso na luta
em defesa dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e
parabenizamos a nova diretoria do COREN-MA. Então parabéns, Patrick,
parabéns a enfermagem. Nós vamos continuar vigilantes, e podem ter
certeza também que vamos contribuir com o nosso mandato, mas se for
necessário também vamos cobrar as ações do COREN. Parabéns, Patrick,
parabéns à enfermagem e a reafirmamos o nosso compromisso em defesa
da enfermagem no Maranhão. Senhor Presidente, na última semana, na
quarta-feira, protocolei na sede da Polícia Federal e do Ministério Público
Federal, e também na CGU e no TCU, a denúncia da péssima qualidade do
asfalto no Estado do Maranhão. E, na última quinta-feira também, estive
no BNDES, protocolando a mesma denúncia. Deputado César Pires, essa
é a situação do asfalto ou do Mais Asfalto pelo interior do Estado. Na
cidade de Carolina, de Arari, de Bequimão, várias e várias denúncias, não
são minhas, é da população. Várias e várias denuncias, Deputado Eduardo
Braide, são várias e várias denúncias da péssima qualidade do asfalto.
Dinheiro público jogado fora - dinheiro publico jogado fora! Em
determinados locais que a camada de asfalto é um centímetro, retira-se
com a mão, o casco do animal ao pisar no asfalto, afunda o asfalto, isso é
uma vergonha para o Estado do Maranhão. Fizeram uma rodovia e tem
dois postes no meio da rodovia e é alvo de chacota nacional, estão zombando
do Maranhão, dois postes no meio de uma rodovia e um asfalto de péssima
qualidade. É dinheiro público jogado fora. Deputado Eduardo Braide, e
durante a campanha de 2016 a gente viu isso, a máquina estadual e a
máquina municipal falando de Mais Asfalto na capital, mudando inclusive
o resultado nas eleições, Deputada Graça Paz. E agora vem novamente o
Governo do Estado dizendo que tem mais 200 km de asfalto na capital, e
a Prefeitura dizendo que tem mais 100. São 200 km ou são 100 km? E
perguntamos: É esse asfalto de péssima qualidade que estão jogando nas
ruas, na Cidade Operária? São as várias reclamações. E denunciamos ao
Ministério Público Federal, denunciamos à Polícia Federal, solicitamos a
CGU e ao Tribunal de Contas da União que faça uma auditoria operacional
e denunciamos também ao BNDES, para que tome as devidas providências.
Afinal de contas, o empréstimo é dinheiro federal e quem vai pagar é a
população. O Governo do Estado precisa ter mais atenção com o dinheiro
público, com a coisa pública. Não tem fiscalização? Não tem auditoria?
Vai ficar por isso mesmo? Vão derramar dinheiro com asfalto, jogar dinheiro
fora? É o absurdo, dos absurdos. Fizemos a denúncia na Polícia Federal,
Ministério Público Federal, no TCU, na CGU, no BNDES para que
tomem as devidas providências com relação a esse descaso com o dinheiro
público no Estado do Maranhão. Estão jogando dinheiro público fora. E
não é construção de uma creche, de uma escola, de um hospital. É um
asfalto péssima qualidade, um asfalto ruim que as primeiras chuvas nem

chegaram e quando chegar vão levar esse asfalto sonrisal, esse assalto
nojento. Não é nem Mais Asfalto, é Mais Assalto, a-s-s-a-l-t-o. Mais
assalto. Não é mais asfalto, é mais assalto na propaganda enganosa. Porque
na realidade é mais assalto do dinheiro público. Estamos vigilantes e
fiscalizando a aplicação do dinheiro público.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputada Francisca Primo, por cinco minutos sem
apartes.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (sem revisão
da oradora) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, Deputada Graça,
galeria, imprensa e a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Senhor
Presidente, venho a esta tribuna, nesta manhã, falar de um problema que
vem ocorrendo no município de Buriticupu e acredito também, Deputados,
que também vem ocorrendo em outras cidades, que se trata do atendimento
nas agências bancárias que mudou o horário nos terminais de
autoatendimento, os caixas eletrônicos. Senhores Deputados, saibam que
o atendimento no Banco do Brasil, em algumas cidades, inclusive em
Buriticupu, está acontecendo agora só a partir das 09h da manhã quando
se abrem as portas que dá acesso aos caixas eletrônicos, Deputada Graça.
E nos finais de semana, e feriados, não abrem essas portas. A população
não tem acesso ao caixa eletrônico, em feriados e nos finais de semana.
Com a determinação da diretoria do Banco do Brasil em que algumas
agências só podem abrir as portas do autoatendimento, às 09h da manhã,
vem ocasionando grandes transtornos em Buriticupu, formando filas
imensas fora das agências, de pessoas idosas, gestantes. São pessoas que
chegam à agência 06h da manhã, que vêm do povoado, saem de casa cedo
e vêm do povoado. Por tais motivos venho solicitar do Banco do Brasil
informação, por que a mudança desses horários nos caixas eletrônicos e a
abertura dessas portas só a partir das 09h da manhã? Nós já pagamos
muitas taxas altas para o banco e ainda somos humilhados, não temos o
atendimento necessário nos finais semanas. Sabemos que muitos serviços
são feitos por internet, pelo telefone ou computador, mas nem todos têm
acesso, nem todos sabem usá-los, principalmente as pessoas mais idosas.
Então, Senhor Presidente, isso vem acontecendo desde o início deste ano
e a população já não aguenta mais ficar no sol desde 06h da manhã até às
09h. Sabemos que Buriticupu hoje tem mais de 70 mil habitantes e só tem
uma agência do Banco do Brasil em Buriticupu e atende também a população
de Bom Jesus das Selvas que são mais de 30 mil habitantes. Então a
Superintendência do Banco do Brasil, a diretoria do Banco do Brasil tem
que rever isso, porque se nós somos clientes do banco, nós temos que ter
um bom atendimento, nós temos que ser tratados como clientes de um
banco que tem que funcionar no período de atendimento à população. A
população já sofre muitos outros descasos, Deputada Graça, e ainda o
banco os trata assim, deixando formar imensas filas fora do Banco do
Brasil. E isso acontece principalmente de 01 a 10 de cada mês, que é a data
de pagamento de aposentado, de funcionários da prefeitura e de empresas.
E isso vem ocorrendo todos os meses nas agências de Buriticupu. Sabemos
que o funcionário da agência não tem culpa disso; pelo contrário, eles
tentam fazer o melhor, colocando os idosos nas prioridades, as gestantes
nas prioridades, mas eles têm que ficar fora do banco até as 09h da manhã.
Era essa a nossa fala, muito obrigada, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Marco Aurélio, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados,
deputadas, imprensa que acompanha a transmissão desta Sessão, eu venho
nessa oportunidade destacar, enaltecer o trabalho que o Governo Flávio
Dino faz na infraestrutura em todo o Estado do Maranhão. Hoje em dia
negar um trabalho, negar uma ação é bem mais fácil do que fazer. Negar,
simplesmente desprezar, ignorar, dizer que não existe, dizer que não está
sendo feito, dizer que está sendo mal feito, negar é muito mais fácil do que
fazer. O que é fazer que você chama para si a responsabilidade de resolver
um problema que muitas vezes nem é seu. Eu digo, por exemplo, do
Programa Mais Asfalto nas vias urbanas. Todos nós sabemos que
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pavimentação asfáltica em vias urbanas é atribuição dos municípios,
portanto é atribuição das prefeituras. Se o Governo do Estado não quisesse
fazer, ele não teria obrigação legal, constitucional de fazer. E o Governo
Flávio Dino começou a ação do Mais Asfalto logo no início do seu governo
e foi avançando. De tão importante que é essa ação, ele enviou para esta
Casa uma proposição, um projeto de lei, instituindo-o como programa de
Governo, para mostrar que é importante e para mostrar que é decisivo
continuar para além do seu governo, mas como uma política do Estado. E
essa ação do Mais Asfalto que muda as vidas das pessoas, que já chega,
hoje, em mais de 150 municípios do Estado do Maranhão, que consegue
melhorar e mudar a mobilidade urbana, ela tem feito a diferença em todos
esses municípios, E agora avança para completar todos os municípios do
Maranhão na verdade. Eu digo lá pela nossa região Tocantina, nesse
momento o município de Governador Edson Lobão, município de
Ribeirãozinho recebeu asfalto tanto na sede como também no Distrito do
Bananal. O município de João Lisboa já recebeu, município de Amarante já
recebeu asfalto, agora está concluindo Cidelândia, Vila Nova dos Martírios,
São Pedro da Água Branca, Açailândia já recebeu. O Município de Bom
Jesus das Selvas já recebeu pavimentação asfáltica. O Município de
Davinópolis já recebeu essa ação do Mais Asfalto, Porto Franco, Buriticupu
também, a Deputada Francisca Primo está lembrando muito bem. Mais de
150 municípios já receberam, eu falo especialmente da nossa querida grande
Imperatriz, cidade com problemas que foram ficando ao longo de décadas,
acumulou e o Governo Flávio Dino enfrentou este problema, no quesito
de mobilidade urbana, já são mais de 80 km de pavimentação nas vias da
cidade e vai chegar aí, tem frente permanente agora de trabalho e agora nos
próximos meses completará 100 km de pavimentação asfáltica, já há essa
previsão de saldo contratual, inclusive. Chegará a 100 km de pavimentação
asfáltica. Dizer que esse serviço não presta só porque você quer! Aí não
dá. Dizer que não presta e negar esse serviço só porque você quer, só
porque que você quer que não preste. Aí não dá. É preciso olhar o que está
sendo feito, chegue ao bairro Parque do Buriti, lá em Imperatriz, que foi
praticamente todo asfaltado – praticamente todo o bairro foi asfaltado.
Chegue para aquela comunidade e imensa e fale: “Olhe, esse asfalto não
presta”. Chegue e diga que não presta. Chegue lá no Jardim São Luís, que
por décadas ficou esquecido, abandonado, não se fazia nada de pavimentação
asfáltica naquele bairro, e o Governo chegou com uma frente grande, deu
uma nova vida àquele bairro, chegue para aqueles moradores e diga que
aquele asfalto não presta, chegue para os moradores de Ribeirãozinho e
diga que o asfalto não presta, chegue em João Lisboa, chegue em Amarante,
que está lá o asfalto até hoje de qualidade, e diga que não presta. Não é
assim. A ação tem sido feita e se há alguma inconformidade na aplicação o
Governo corrige imediatamente. Às vezes tem alguma questão de alguma
inconformidade o Governo corrige, mas a obra é de qualidade, é recurso
público, tem mudado a vida da população. Procure imaginar hoje as cidades
do Estado do Maranhão sem o Programa Mais Asfalto, tente extrair tudo
que foi feito nesses 1000 e poucos dias do Governo Flávio Dino de
pavimentação asfáltica e aí você vai imaginar a situação caótica que se teria.
Nós temos motivo de sopra agradecer, para parabenizar o trabalho do
Governo Flávio Dino, com o Programa Mais Asfalto. É lógico que querer
negar, desfazer, dizer que não presta é bem mais fácil do que fazer. O
Governador Flávio Dino está fazendo, fazendo bem, de modo que eu faço
questão de enaltecer esse trabalho do Governo Flávio Dino, da Secretaria
Estadual de Infraestrutura, do Secretário Clayton Noleto, que tem mudado
a vida das populações do Maranhão. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, alguém
gostaria ainda de se inscrever no Pequeno Expediente? Deputada Graça
Paz, por cinco minutos sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ (sem revisão da
oradora) – Senhor Presidente, Senhores Deputados que compõem a Mesa,
Senhoras e Senhores Parlamentares, senhores da galeria, obrigada pela
presença acompanhando o nosso trabalho, senhores da imprensa,
funcionários desta Casa, internautas. Eu nem vinha hoje aqui a esta tribuna,
Deputado Othelino, mas ouvindo o discurso do Deputado Marco Aurélio
eu senti vontade de vir aqui. Antes ouvi do Deputado Wellington do Curso
e depois do Deputado Marco Aurélio. Em nenhum momento aqui eu

entendi que o Deputado Wellington do Curso está contra o asfalto, esse
programa do governo Mais Asfalto, no Maranhão. Em nenhum momento
eu entendi isso. O que eu senti e venho sentindo nas palavras do Deputado
Wellington é certa angústia, certa preocupação do que está acontecendo
com o dinheiro do povo do Maranhão. Como está sendo aplicado o dinheiro
do povo do Maranhão. O recurso do BNDES, que ainda é um tanto difícil
de se entender, que está sendo aplicado no Mais Asfalto e agora vejo o
Deputado Marco Aurélio falando, com certeza se referindo à Oposição, ao
discurso do Deputado Wellington dizendo que esse discurso do Deputado,
está dizendo que as obras não prestam, que é melhor dizer que não presta
do que fazer, fazendo esse trocadilho. O que eu gostaria, Deputado Marco
Aurélio, era pedir a V. Exa e a todos os Deputados aqui desta Casa, que
fazem parte da base do governo, é aconselhar o Secretário de Obras, que
chegue até ao Governador e diga que realmente esse asfalto está sendo
malfeito. Estamos recebendo denúncia de todo lado. Nós queremos, asfalto
é uma coisa muito boa, é um direito das pessoas de ir e vir com mais
facilidade, é um direito que nos assiste. Então não somos contra, de forma
nenhuma. Agora, estamos falando é sobre a qualidade do serviço. Imagina,
Deputado Marco Aurélio, que as chuvas nem começaram. Foi feito uma
ponte, lá na Baixada, Bequimão, um povoado, ligando dois povoados, essa
ponte talvez nem tenham passado em cima, as pessoas talvez nem tenham
usado ainda e já está deteriorando. O asfalto que lá foi feito também está
deteriorando. Lá em Godofredo Viana, houve a promessa, não foi cumprida
na sua totalidade, mas o que foi cumprido, já está deteriorando, antes da
chuva. Então essa é a nossa preocupação. Não são as obras do Governo.
Tomara que faça cada vez mais. Agora, queremos que faça, mas queremos
que faça com qualidade. Então essa é a preocupação da oposição. E eu
acho que a oposição está prestando um grande serviço à população do
Maranhão, ao questionar a qualidade dessas obras. Está prestando um
grande serviço e deve ser aplaudida. A oposição deve ser aplaudida pela
população do nosso Estado, porque nós estamos preservando um dinheiro
que o Estado, que o povo ainda vai pagar, porque foi um empréstimo que
foi feito, e esse empréstimo vai sair do nosso bolso na hora de pagar. Então
é essa a questão, não é criticar somente por criticar o que o Governo está
fazendo; é criticar da forma como está sendo feito.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Edilázio Júnior, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, caros colegas parlamentares,
imprensa, galeria. Senhor Presidente, venho destacar, que no último domingo
eu estive no Município de Nova Olinda do Maranhão. Município esse
comandado pela competente prefeita Iraci Weba, esposa do nosso colega
e colega de partido também Hemetério Weba. O festejo de São Francisco
de Assis, festejo esse que foi organizado pelo vereador Jotinha, seguido de
uma grande cavalgada naquele município. E fiquei muito feliz, Senhor
Presidente, ao chegar ao município, o Deputado Hemeterio Weba nos
recepcionando, juntamente com o Deputado André Fufuca, que também
chegou lá no município de Nova Olinda. E ali uma grande caravana de
vários municípios que foram prestigiar a prefeita Iraci Weba, foram prestigiar
o Deputado Hemetério Weba, e reconhecendo o trabalho digno, sério que
vem sendo feito por aquela prefeita. E aqui, Senhor Presidente, eu quero
destacar o vereador Betinho, Presidente da Câmara, vereador Belimário,
que já nos apoiaram no pleito de 2010 e que foi muito bom revê-los
naquele município e poder colocar o papo em dia. Eu quero também
saudar o vereador Joílson, Charles, Zé Carlos, Valter Sousa e a vereadora
Vivi. Também não poderia deixar de dar o meu abraço ao vice-prefeito Zé
Alberto e ao Secretario Marlon Cutrim, Secretário de Assistência Social. E
destacar aquele grande festejo e que, se Deus quiser, a cada ano, só cresça
tanto o festejo de São Francisco de Assis quanto a cavalgada ali organizada
pelo vereador Jotinha. E parabenizar o Deputado Hemetério Weba por
toda a força, por todo o empenho para que pudesse se concretizar e
realizar aquela grande festa para aquele município que merece toda a nossa
atenção e o nosso carinho. Era isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Mais algum deputado gostaria de se inscrever? Vou
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suspender a sessão, por 10 minutos, até que, caso algum Deputado queira
se inscrever, senão no limite das 10h30, iniciaremos a Ordem do Dia.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO-Reaberta a Sessão. Ordem do Dia. Temos um projeto...

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente, eu
levanto a Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –Assim que eu terminar de falar, eu concedo a palavra.
Eu vou de imediato já suspender a Sessão, porque nós temos um projeto
da Deputada Valéria Macedo que trata sobre o combate ao feminicídio,
Dia Estadual do Combate ao Feminicidio, para que as comissões emitam
o Parecer. A Sessão está suspensa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Declaro reaberta a Sessão.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Questão de ordem,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Pois não, Deputado Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (questão de ordem)
– Peço a verificação de quórum.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Permita-me só declarar o resultado da votação na CCJ.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Passo a palavra ao Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, o Projeto de Lei n.º 217/2017, de autoria da Deputada Valéria
Macedo, foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e
Justiça. Na forma de substitutivo. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Solicito que zere o painel. Os Deputados que
assim o desejarem queiram confirmar suas presenças, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (questão de ordem) –
Questão de Ordem. O Bloco de Oposição está em obstrução, Senhor
Presidente.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (questão de ordem) –
O PEN está em obstrução, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (questão de ordem)
– O Independente está em obstrução.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (questão de
ordem) – Senhor Presidente, peço às lideranças dos Partidos que aprovem
esse projeto. É um projeto importante para as mulheres de todo o Estado
do Maranhão. Nós estamos fazendo alusão a esse dia tão importante, que
o combate ao feminicídio no Maranhão. É uma data que há muito tempo
todas nós mulheres do Fórum, da Secretaria Estadual da Mulher estamos
nesta campanha dos 16 dias de ativismo, de violência contra a mulher. Essa
data é importantíssima registrar, Senhor Presidente, nós precisamos aprovar
este projeto para que tenhamos a sanção ainda este mês do Governador
Flávio Dino. Por isso eu peço aos pares que votem, hoje ainda, neste
projeto. Obrigada, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente, eu
faço até uma proposta, se houver um acordo de líderes. O projeto da
Deputada Valéria tem enorme mérito, então, se houver um acordo de
líderes, a gente vota esse projeto e transfere a Ordem do Dia de Hoje para
a Ordem do Dia de amanhã, e esse projeto da Deputada Valéria seria
votado, inclusive com os votos no Bloco Independente. É um apelo que eu
faço aos demais líderes para que a gente vote o projeto da Valéria hoje.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Eu faço uma
contraproposta ao Deputado Max Barros, como líder do Bloco Unidos
Pelo Maranhão, que a gente vote o projeto da Valéria e no segundo ponto
faz uma nova verificação. Pode ser, Deputado Max?

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Deputado Rafael,
infelizmente não. Nós estamos querendo votar o da Deputada Valéria
porque tem mérito. Agora está há uma hora aqui para se votar a Ordem do
Dia e não tem quórum, fica protelando para votar a Ordem do Dia. Têm
duas matérias aqui que foram negociadas com a Casa, que diz respeito ao
empréstimo do BNDES, que é só dar uma informação. E eu voto a favor do
empréstimo, agora queremos essa informação para não votar em branco,
um cheque em branco. E a outra questão é da previdência. São só esses
dois assuntos...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Mas, Deputado
Max, eu estou pedindo só para que a gente possa votar o projeto da
Deputada Valéria e aí vocês vão ter que registrar a presença e, quando o
Presidente chamar o outro projeto, faz uma nova verificação. Só isso, até
porque vai ter que ter quórum. É só isso, Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Quem propôs
para votar a Deputada Valéria fui eu. Agora eu não vou cair numa armadilha
aqui da situação que quer protelar a Ordem do Dia para poder deputado
vir votar aqui no plenário.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Mas não tem
armadilha. Tem até um apelo da deputada.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Sugiro que votemos o projeto de lei da Deputada Valéria Macedo, depois
pede quórum, a gente verifica se consegue.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – A conferência de quórum já foi pedida, Deputado
Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Não, mas para
votar o projeto da Deputada Valéria, que está sendo prejudicada pela
obstrução, retira-se a obstrução, vota-se o projeto da Deputada Valéria e
em seguida faz uma nova conferência.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Apenas um deputado acrescentar a frequência, a gente vota o projeto da
Deputada Valéria e, em seguida, faz nova conferência.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Eu peço,
inclusive, que....

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Um Projeto que contribui bastante.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Senhor
Presidente, questão de ordem, Deputado Wellington.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Wellington.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(questão de ordem) – Falam de tanta importância do projeto da Deputada
Valéria Macedo, Deputado Max, Deputado Edilázio, Deputado César,
falam de tanta importância, podiam defender aqui que a Secretaria da
Mulher foi reduzida em seis milhões de reais, ninguém aparece aqui para
defender. O projeto da Deputada Valéria é importante? É importante
como tudo o que tem sido votado nesta Casa, mas não pode ter sido
atropelado, como está sendo atropelada a minoria e a Oposição nesta Casa
dessa forma, deputado.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente, 15
minutos não tem quórum.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, o Sr. passou 20 minutos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Max, V. Ex.ª foi um dos que pediu
Questão de Ordem. Nós estamos concedendo as questões de ordem.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Sim, mas, o quórum
não existe, há 15 minutos que não existe.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não, nós pedimos conferência de quórum agora, o
deputado Zé Inácio nos disse que já está chegando aqui e pediu para que
nós esperássemos para que ele registrasse a presença.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, onde é que está no Regimento que nós temos que estar
esperando alguém estar vindo de casa.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Presidente,
quem não quiser esperar pode ir embora, tem direito.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Bira, eu acho que não se trata de esperar, deputado Bira, é
respeito ao Regimento, é respeito a esta Casa.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Presidente,
quem quiser votar contra os servidores que estão lá na galeria, os policiais
militares podem ficar aqui para votar também e mostrar a cara.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Presidente,
em obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – O deputado Sousa Neto já havia declarado a
obstrução, deputada Andréa.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, pela
ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Eu acho que nós
estamos diminuindo muito o nosso valor da Assembleia, estamos
conduzindo a coisa e não é de agora com um certo grau assim de coisa
hilária, romântica, em vez de nós tratarmos a coisa com cientificidade na
observância do nosso Regimento.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente, 22
deputados e deputadas. Está em obstrução tem que estar laranja, eu estou
dizendo que ela está em obstrução.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, nós
estamos levando isso na brincadeira, não está correto o que nós estamos
fazendo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO FILHO – Vamos garantir a palavra do deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Eu acho que as
pessoas são da base do governo, nós estamos pagando o preço da
inobediência, inobediência dos aliados do governo, estão sendo inobedientes,
inobservantes e sempre agora nós vamos ter que contratar um táxi para a
Assembleia para buscar os parlamentares. É complicado, com todo o
respeito que eu tenho a Vossa Excelência, e sei que V. Exa. está cumprindo
um papel de parlamentar aliado, mas nós não podemos desrespeitar o
valor também da oposição quando a gente pede respeito ao Regimento da
Casa, tem 21, Presidente olha, vamos encerrar isso, e, amanhã, o governo
convoca, o Gabinete Civil diz que não dá Emenda...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Eduardo.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Deputado
Othelino, eu sempre elogiei Vossa Excelência na condução dos trabalhos
desta Casa, mas há um ditado popular que diz que numa situação como
essa se Vossa Excelência não encerrar, passados todos esses minutos já,
parece que quem está fora tem mais importância de quem está aqui marcando
sua posição em relação a essas votações. Portanto, eu pediria à Vossa
Excelência, Senhor Presidente, até em respeito aos que estão aqui todo dia
no horário de votar, que V. Exa. encerre a Ordem do Dia sem quórum, por
favor.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Senhor
Presidente, os olhos do Maranhão estão voltados para esta Casa e todo dia
é a mesma coisa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Senhores Deputados, já ouvi as ponderações e já
vamos dar seguimento à sessão. Vinte e um Deputados apenas, não há
quórum para deliberar. Fica transferida a Ordem do Dia para a próxima
sessão. Requerimentos à deliberação da Mesa: Requerimento n.º 694/
2017, de autoria do Deputado Sousa Neto. (lê). Indeferido. Requerimento
n.º 728/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso. (lê). Indeferido.
Requerimento...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(questão de ordem) – Questão de ordem, Deputado Othelino. Quero recorrer
ao Plenário, por gentileza, para a Ordem do Dia de amanhã.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Está incluído seu recurso na Ordem do Dia de
amanhã. Requerimento n.º 731/2017, de autoria do Deputado Marcos
Caldas. (lê). Deferido. Requerimento n.º 733/2017, de autoria do Deputado
Júnior Verde. (lê). Indeferido.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Questão de Ordem, Presidente Othelino.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Senhor Presidente,
questão de ordem.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Desde
que o autor esteja na Casa queria solicitar...

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Estou aqui.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

OTHELINO NETO – V. Ex.ª vai solicitar pelo autor o recurso?

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (questão de ordem)
– Presidente, eu quero solicitar também que seja apreciado pelo Plenário
desta Casa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Está incluído na Ordem do Dia de amanhã,
Deputado Júnior Verde. Requerimento n.º 739/2017, de autoria do
Deputado César Pires. (lê). Deferido. Requerimento n.º 742/2017, de autoria
do Deputado Edivaldo Holanda. (lê). Como vota o Deputado Ricardo
Rios? Como vota o Deputado Fábio Macedo? Deferido. Requerimento
743/2017 de autoria do Deputado Rigo Teles, requer que, depois de ouvida
a Mesa, sejam justificadas as suas faltas das sessões plenárias realizadas
no dia 21, 22 e 27 do corrente ano, período em que empreendeu viagem a
Brasília para participar das reuniões da UNALE. O deputado está ausente,
mas como se trata de requerimento de justificativa de faltas, vamos apreciar.
Como vota o Deputado Ricardo Rios? Como vota o Deputado Fábio
Macedo? Deferido. Requerimento 744, de autoria do Deputado Max Barros,
requer que, depois de ouvida a Mesa, seja consignada nos anais desta Casa
e encaminhada a mensagem de pesar aos familiares do Coronel Carlos
Alberto Salim Dualibe, em particular, à sua esposa, Cléa Furtado Dualibe,
e aos filhos, Silvana Dualibe, Munique Dualibe, Carlos Alberto Salim
Dualibe Filho, por ocasião do seu falecimento ocorrido no dia 01 de Outubro
do corrente ano. Como vota o Deputado Ricardo Rios? Como vota o
Deputado Fábio Macedo? Inclusão na Ordem do Dia da sessão ordinária
de quarta-feira, 04 de Outubro. Requerimentos 745 e 746, de autoria do
Deputado Júnior Verde; Requerimentos 747 e 748. de autoria do Deputado
Wellington do Curso, além dos que foram objetos de recursos.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou
Blocos. Deputado Max Barros está inscrito pela liderança, cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente Deputado Othelino, Senhoras Deputadas,
Senhores Deputados, jornalistas, galeria, aqueles que nos assistem pela
TV Assembleia e pela internet. Senhor Presidente, eu venho fazer aqui um
apelo à Bancada do Governo, porque na pauta têm duas matérias relevantes
e que, inclusive, já houve algum tipo de acordo entre a Bancada do Governo
e os demais deputados para que se votassem essas matérias de maneira
consensual. O primeiro diz respeito à renegociação do Governo com o
BNDES. Foi solicitado até o convite, não convocação, da Secretária para
vir explicar em que condições será feita essa renegociação com o BNDES,
qual é o prazo dessa renegociação, qual é a taxa de juros, se, inclusive,
implica ou não na privatização da CAEMA. Uma série de informações
necessárias para que não se vote em branco um Projeto de Empréstimo de
Renegociação com o BNDES. Se é um novo empréstimo que vai ser
pedido e se as condições forem favoráveis, se for renegociação para diminuir
juros, alargar o prazo, eu voto a favor. Agora não podemos votar é sem
saber aquilo que nós estamos votando. E foi feito um acordo aqui nesta
Casa, foi dispensada a presença da Secretária, de maneira que ela
respondesse essas informações para esta Casa. Foi feito o requerimento e
até agora não chegaram essas informações. Nós queremos votar sabendo
das informações. Agora tem um requerimento de urgência, inclusive de V.
Exa., Deputado Othelino, solicitando urgência na matéria sem chegar as
informações da Secretaria de Planejamento e em que condições serão feitas
essa renegociação, então, para que isso? Não há nenhuma necessidade. É
só informar, nós já dispensamos a presença da Secretária aqui, é só ela
informar em que condições vai ser feita essa renegociação, nós votaremos

a matéria, inclusive podendo votar a favor, sem nenhuma dificuldade.
Agora, é dispensada a presença da Secretária, são pedidas as informações,
conforme foi acordado com o bloco do Governo, as informações não
chegam, se faz um regime de urgência para votar a matéria sem ter
conhecimento do que se está votando, é querer passar por cima da
Assembleia, não há necessidade disso, até porque é uma matéria que pode
ser votada inclusive, consensualmente, agora nós somos surpreendidos
com esse Requerimento de Urgência. Outra questão, Deputada Nina, que
é de suma relevância, é a questão do FEPA, da aposentadoria dos
funcionários públicos, tanto os funcionários públicos da ativa, como aqueles
que já estão aposentados, quer se recriar um Instituto de Previdência, que
é mudar a constituição do conselho desse Instituto de Previdência, excluindo
o representante do Ministério Público, esteve aqui ontem o promotor,
Presidente da Associação do Ministério Público, doutor Tarcísio Bonfim,
retirar a representação do Judiciário, esteve aqui ontem, o Presidente da
Associação dos Magistrados, os policiais também, deixam de fazer parte
desse conselho, que eu acho muito grave, aqui eu chamo a atenção do
Deputado Cutrim, do Deputado Cabo Campos, vão retirar a representação
dos policiais desse conselho. Então, esse tipo de coisa que é inadmissível,
é um projeto relevante para todos nós, para todos os funcionários públicos,
daqueles que vão se aposentar, e o que os sindicatos estão querendo, o
Sindicato inclusive dos Funcionários Públicos, esteve aqui o presidente, o
Cleidinaldo, eles estão querendo apenas participar do debate, dar a sua
contribuição, e quem não é a favor que se fortaleça o regime de previdência
do nosso Estado? Todos nós somos. Agora não pode se fazer
unilateralmente, é desse jeito tem que votar desse jeito. Quem é o dono
desse FEPA em última análise, Deputado Antônio Pereira? É o Governo?
São os deputados? Não, são os funcionários públicos e eles querem ser
ouvidos, é para eles, eles que botam o dinheiro lá no FEPA e eles que vão
receber o dinheiro, como é que eles não podem participar desse processo?
Que incongruência, desnecessidade. Agora um processo dessa envergadura,
que trata da aposentadoria desses funcionários, que todos nós sabemos
que foi colocado aqui que o Governo paga em dia os aposentados, é fato,
mas o Plano Atuarial diz que, daqui á 10, 15, 20 anos não vai poder pagar
por que não vai ter dinheiro para pagar. Não vai ter dinheiro para pagar, e
os funcionários públicos não podem discutir essa matéria? Que é uma
matéria apartidária, é uma matéria de interesse de todos e se pede em
regime de urgência aqui. Então é contra isso que nós estamos nos colocando
aqui, e o instrumento que nós temos para que esse requerimento de urgência
não seja votado é obstruir, é um único meio que nós temos. E o mais
importante aqui, esses apelos que fazem os deputados, eu estou aqui
todos os dias para votar, Deputada Nina, Deputado Antônio Pereira,
Deputado Braide, e estamos aqui todos os dias para votar e para discutir
as matérias, e a bancada do Governo tem uma ampla vantagem numérica.
Se quiser votar, bota a bancada do Governo que vota a matéria, agora votar
sem discutir, não é possível. Então, para concluir, Senhor Presidente, um
apelo que eu faço, que tem matérias aqui que são totalmente apartidárias,
uma é respeitar a Assembleia Legislativa e V. Ex.ª faz um pedido de
informação, e para vir essas informações para a gente votar só com as
informações aqui, é partidário? Não, é apenas respeitar o Poder Legislativo,
é só isso que nós estamos pedindo, e inclusive eu posso votar a favor da
renegociação, eu acho que se for em condições favoráveis para o Maranhão,
votarei a favor, agora não vamos passar por cima da Assembleia, vamos
retirar esse requerimento. E outra questão é respeitar os funcionários
públicos, a Associação dos Magistrados, a Associação do Ministério
Público, o Sindicato dos Funcionários Públicos, e vamos discutir essa
matéria que é relevante, inclusive não concordamos com a retirada dos
representantes da Assembleia Legislativa, da Magistratura, do Ministério
Público desse conselho. Vamos aprofundar essa discussão, fazer uma
ampla discussão com aqueles que têm interesse na matéria. Então vamos
retirar também esse pedido de urgência para analisar a questão do IPREV.
Esse apelo que faço à bancada do Governo. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Partido Verde. Bloco Parlamentar Democrático.
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Declina. Bloco Parlamentar
Independente. Bloco Parlamentar de Oposição.
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VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não há oradores inscritos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Nada mais havendo a tratar declaro encerrada a
presente Sessão.

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

Presidente, Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Eduardo

Braide.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Marcos

Caldas.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados (as):
Adriano Sarney, Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo
Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Macêdo, Francisca Primo,
Humberto Coutinho, Júnior Verde, Max Barros, Marcos Caldas, Nina
Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo
Teles, Roberto Costa, Sousa Neto, Stênio Rezende, Vinícius Louro,
Wellington do Curso e Zé Inácio.  Ausentes os Senhores (as) Deputados
(as):  Andréa Murad, Carlinhos Florêncio, Fábio Braga, Glalbert Cutrim,
Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar de Maranhãozinho, Léo Cunha,
Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota e
Valéria Macêdo. 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): Rigo Teles, Edivaldo Holanda, Júnior Verde, Rafael Leitoa, Cabo
Campos, Bira do Pindaré, Eduardo Braide e Zé Inácio. Esgotado o tempo
regimental destinado ao Pequeno Expediente o Presidente declarou aberta
a Ordem do Dia anunciando que o Projeto de Lei nº 217/2017, de autoria da
Deputada Valéria Macêdo, ficou transferido para a próxima Sessão devido
a ausência da autora em Plenário. Na sequência, anunciou a votação do
Raquerimento nº 717/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso,
ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária, solicitando-lhe
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. Este requerimento já havia sido indeferido
pela Mesa e o autor recorreu ao Plenário, que manteve a decisão da Mesa.
Em seguida, o Plenário aprovou o Requerimento nº: 627/2017, de autoria
do Deputado Edson Araújo, solicitando realização de Sessão Solene para
entrega da Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” ao grupo dos
atores da Comédia Pão Com Ovo. Ao anunciar o Requerimento nº  668/
2017, de autoria do Deputado Edson Araújo, o Presidente foi interpelado
pelo Deputado Wellington do Curso que solicitou verificação de “quórum”.
Constatando-se que não havia número regimental necessário à apreciação
do referido requerimento e do restante da Matéria, esta ficou transferida
para a próxima Sessão. Na forma do Artigo 113 do Regimento Interno,
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o Projeto
de Lei nº 206/17, de autoria do Poder Executivo; os Projetos de Resolução
nºs 035/16, de autoria do Deputado Vinícius Louro; 044/16, de autoria da
Deputada Valéria Macêdo; 004/17, de autoria do Deputado Rafael Leitoa;
029/17, de autoria do Deputado Eduardo Braide e os Requerimentos nºs:
742/2017, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda e 743/2017, de autoria
do Deputado Rigo Teles. No primeiro Horário do Grande Expediente
ouviu-se o Deputado Edivaldo Holanda. No tempo dos Partidos e Blocos
não houve orador inscrito, assim como 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, 03 de outubro de 2017.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Marcos

Caldas.

Às nove horas, presentes os Senhores (as) Deputados (as): Adriano
Sarney, Andréa Murad, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos,
César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda,
Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca Primo, 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,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto,
Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e
Zé Inácio.  Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Ana do Gás, Carlinhos
Florêncio, Edson Araújo, Fábio Macêdo, Glalbert Cutrim e Roberto Costa.
O Presidente, em exercício, Deputado César Pires, declarou aberta a Sessão,
em nome do povo e invocando a proteção de Deus. Em seguida, efetuou-
se a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi
aprovado e do seguinte Expediente; Projetos de Lei nºs: 238/17, de autoria
do Deputado Bira do Pindaré, que institui o Dia Estadual da Balaiada; 239/
17, também de autoria do Deputado Bira do Pindaré, que institui o Dia de
São José de Ribamar padroeiro do Maranhão; 240/17, do Deputado Bira
do Pindaré, que considera Patrimônio Cultural Imaterial do Maranhão o
Festejo de São José de Ribamar; Requerimentos nºs: 681/17, do Deputado
Sérgio Frota, encaminhando Mensagem de Congratulações à população
do Município de Pinheiro, pela passagem de seu aniversário comemorado
no mês de setembro; 682 e 683/17, do Deputado Sérgio Frota,
encaminhando Mensagem de Congratulações à população dos Municípios
de Tuntum e São Luís, pela passagem de seus aniversários, comemorados
no mês de setembro; Requerimento nº 684/17, também do Deputado Sérgio
Frota, encaminhando Mensagem de Congratulações ao Presidente da
Associação Comercial do Maranhão, Senhor Felipe Maranhão Mussalém,
pela comemoração dos 163º anos da instituição, ocorrido no dia 30 de
agosto do corrente ano; Requerimento nº 685/17, do Deputado Adriano
Sarney, solicitando que seja discutida e votada, em regime de urgência, em
Sessão Extraordinária, a Moção nº 012 /2017, de repúdio a 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; 686/17, também do Deputado Adriano Sarney,
solicitando que seja justificada sua ausência na Sessão Plenária realizada
no dia 05 de setembro  do corrente ano, conforme atestado médico; 687/
17, do Deputado Júnior Verde, para que seja registrado nos Anais desta
Casa Votos de Congratulações à população do Município de Tuntum, pela
passagem de seu aniversário, comemorado  no mês de setembro; 688/17,
do Deputado Bira do Pindaré, solicitando que seja realizada, através da
Comissão de Assuntos Municipais, Audiência Pública para tratar sobre a
política de privatizações e desmonte no setor elétrico nacional por parte
do Governo Federal; 689/17, do Deputado Eduardo Braide, solicitando
que seja realizada uma Sessão Especial no dia 4 de outubro de 2017, para
homenagear os 25 anos do Círio de Nazaré, realizado pela Paróquia Nossa
Senhora de Nazaré, do Bairro Cohatrac, nesta Cidade; 690/17, do Deputado
Eduardo Braide, solicitando que seja discutido e votado em regime de
urgência, em uma sessão ordinária, logo após a presente sessão, o Projeto
de Lei n.º 237/2017, de sua autoria, que institui o dia 4 de outubro como o
Dia da Adoção Animal; 691/17, do Deputado Wellington do Curso,
solicitando que seja justificada sua ausência na Sessão Plenária do dia 12 de
setembro do ano em curso, tendo em vista sua participação, representando
a Assembleia Legislativa, no lançamento da Campanha de Prevenção ao
Suicídio, promovida pelo Ministério Público do Estado do Maranhão;
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692/17, do Deputado Sousa Neto, ao Senhor Secretário de Estado da
Saúde, Carlos Lula, para que se faça presente a esta Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, 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, percebendo
vencimentos mensais de R$ 9.627,73(nove mil, seiscentos e vinte e sete
reais e setenta e três centavos), sem a contraprestação de seus efetivos
serviços; 693/17, do Deputado Eduardo Braide, solicitando que seja
discutido e votado em regime de urgência, em Sessão Ordinária, logo após
a presente sessão, o Projeto de Lei n.º 235/2017, que institui o Dia Estadual
de São José de Ribamar, padroeiro do Maranhão; 694/17, do Deputado
Sousa Neto ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos 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, bem como o tempo de afastamento, para tratamento de saúde da
servidora Alana Valéria Lopes Coelho Almeida, conforme noticiado em
redes sociais; 695/17, do referido Deputado, convidando a servidora Alana
Valéria Lopes Coelho Almeida, ocupante do cargo em comissão de Assessor
Especial Isolado, lotada na Secretaria de Estado da Saúde, a fim de que seja
oportunizado à mesma o direito de se manifestar (defender) publicamente
quanto às afirmativas feitas pelo Secretário de Estado da Saúde, em
detrimento à sua imagem, notadamente pelas informações por ele prestadas
de que a mesma estaria afastada de suas funções para tratamento de
depressão, por isso, sem condições de manter-se no trabalho; 696/17, do
Deputado Edivaldo Holanda, solicitando que seja consignado nos Anais
desta Assembleia Legislativa um voto de profundo pesar pelo falecimento
de Carlos Victor Rezende Fontenelle, ocorrido no dia 12 do corrente, nesta
Capital. Indicação nº 1132/17, do  Deputado Wellington do Curso, aos
Prefeitos Edivaldo Holanda Júnior, Luís Fernando, Domingos Dutra e
Talita Laci dos Municípios de São Luís, São José de Ribamar, Paço do
Lumiar e Raposa, respectivamente, solicitando a implantação do programa
de combate ao assédio sexual no transporte coletivo, conforme dispõe no
anteprojeto; Indicações nºs: 1133/17, do Deputado Bira do Pindaré, ao
Senhor Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, para que
determine ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, a reforma do Largo de São José de Ribamar; 1134/17, do referido
autor, ao Governador do Estado do Maranhão, para que promova a alteração
do nome da MA-201 a fim de que passe a ser denominada MA-201:
Caminho de São José de Ribamar; 1135/17, ainda do Deputado Bira do
Pindaré, também ao Governador do Estado do Maranhão, para que
determine ao Secretário de Estado de Infraestrutura, a recuperação da
rodovia estadual MA 332, no trecho entre os Municípios de Coroatá e
Pirapemas. Não havendo mais matéria para leitura, o Presidente encaminhou
a matéria à publicação, deferiu as Indicações acima mencionadas e concedeu
a palavra ao Deputado Raimundo Cutrim que destacou o esforço do
governador Flávio Dino para entregar novas viaturas policiais a municípios
do interior do Estado e desta forma, reforçar o policiamento em todas as
regiões do Maranhão. Em seguida, o Deputado Bira do Pindaré sugeriu
que o Festejo de São José de Ribamar seja reconhecido como Patrimônio
Cultural e Imaterial do Estado do Maranhão. Por sua vez, o Deputada
Francisca Primo registrou a sua participação na inauguração das novas
instalações da 2ª Vara Especial de Combate à Violência Doméstica Familiar,
no 5º andar do Fórum Sarney Costa. O Deputado Sousa Neto fez um
apelo ao Ministério Público do Estado para que dê a devida importância a
denúncia relativa à situação da funcionária Alana Valeria Lopes Coelho. Na
Tribuna o Deputado Rigo Teles registrou sua participação, durante o
feriado da Semana da Pátria, em eventos cívicos, reuniões políticas e
inauguração de obras feitas pelo Governador do Estado nos Municípios
de Itaipava do Grajaú, Grajaú, Fernando Falcão, Sítio Novo e Tuntum. A
seguir, ouviu-se o Deputado Fábio Braga que solicitou benefícios para a
Cidade de São Bernardo, defendendo a inclusão do município no Programa
Mais Asfaltos bem como a aquisição de uma ambulância e uma viatura
policial.  O Deputado Júnior Verde relatou sua visita a diversos municípios
maranhenses durante o feriado. Por fim, o Deputado Cabo Campos leu
nota de esclarecimento do policial Diego sobre os fatos ocorridos no show
da Banda Márcia Felipe, na Cidade de Bacabal. Esgotado o tempo
regimental destinado ao Pequeno Expediente o Presidente informou que as
inscrições dos Deputados Wellington do Curso, Graça Paz e Rafael Leitoa
ficaram transferidas para a próxima Sessão. Em seguida, declarou aberta a

Ordem do Dia anunciando a discussão e votação em único turno da Medida
Provisória nº 239/2017 (Mensagem nº 052/17), de autoria do Poder
Executivo, que institui a sistemática de tributação para instalação e operação
de Refinaria de Petróleo no Estado do Maranhão, que foi discutida pelos
Deputados Eduardo Braide e Max Barros e encaminhada a votação pelos
Deputados Adriano Sarney, Sousa Neto e  Wellington do Curso, sendo
esta aprovada e encaminhada a Promulgação bem como a Medida Provisória
nºs 240/2017 (Mensagem nº 053/17), que institui tratamento tributário
para o complexo siderúrgico de produção integrada de aço e derivados,
estabelecido no Estado do Maranhão, discutida pelos Deputados Max
Barros, Adriano Sarney, Eduardo Braide e Andréa Murad. Nesta
oportunidade foi realizada a verificação de “quórum”, por solicitação do
Deputado Wellington do Curso, confirmando-se a presença do número
regimental necessário para apreciação dos próximos itens constantes na
Ordem do Dia. Assim, foram discutidas e votadas as Medidas Provisórias
nºs 241/2017 (Mensagem nº 054/17), que dispõe sobre a contratação, por
tempo determinado, de pessoal para atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público no âmbito da Administração da Penitenciária
Estadual, que foi discutida pelos Deputados Sousa Neto e Wellington do
Curso e a Medida Provisória nºs  242/2017 (Mensagem nº 056/17), que
institui o Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar Indígena no
Estado do Maranhão, que foi discutida pelos Deputados Wellington do
Curso e Sousa Neto. Ambas foram aprovadas e encaminhadas à
promulgação. Ao ser anunciada a discussão e votação da Medida Provisória
nº 244/2017 (Mensagem nº 058/17), que altera dispositivo da Lei nº 6.513,
de 30 de novembro de 1995, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-
Militares da Polícia Militar do Maranhão, o Deputado Eduardo Braide
solicitou nova verificação de “quórum”. Constando-se que não havia
quórum regimental para apreciação do restante da matéria, esta ficou
transferida para a próxima Sessão Ordinária. Submetido a deliberação da
Mesa, foi deferido o Requerimento nº 696/2017, de autoria do Deputado
Edivaldo Holanda, encaminhando Mensagem de Pesar aos familiares do
Senhor Carlos Victor Rezende Fontenelle. Nos termos do art. 113 do
Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária os Requerimentos nºs 681, 682, 683 e 684/2017, de autoria do
Deputado Sérgio Frota;  Requerimentos nºs 685 e 686/2017, de autoria do
Deputado Adriano Sarney; Requerimentos nºs 687/2017, de autoria do
Deputado Júnior Verde; Requerimentos nºs 689, 690 e  693/2017, de
autoria do Deputado Eduardo Braide; Requerimento nº 691/2017, de autoria
do Deputado Wellington do Curso e Requerimentos nºs 692, 694 e 695/
2017, de autoria do Deputado Sousa Neto. No primeiro Horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito, assim como não houve indicação
dos líderes para o tempo dos Partidos e Blocos, nem orador inscrito para
o Expediente Final. Nada mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e
lavrada a presente Ata que lida e aprovada será devidamente assinada.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São
Luís, 13 de setembro de 2017. Deputado César Pires - Presidente, em
exercício. Deputado Ricardo Rios - Primeiro Secretário. Deputado Marcos
Caldas - Segundo Secretário, em exercício.

Ata da Centésima Décima Segunda Sessão Ordinária da
Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
quatorze 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, Andréa Murad, Bira do
Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, Doutor Levi Pontes, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca Primo,
Graça Paz, Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Josimar de
Maranhãozinho, Júnior Verde, Max Barros, Marcos Caldas, Nina Melo,
Othelino Neto, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo
Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa
Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do
Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Antônio
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Pereira, César Pires, Edilázio Júnior, Fábio Macêdo, Glalbert Cutrim, Léo
Cunha e Professor Marco Aurélio. O Presidente Deputado Humberto
Coutinho, declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a
proteção de Deus. Em seguida, ouviu-se a leitura do texto bíblico, do
resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado e do seguinte Expediente:
Requerimentos nºs: 697/17, do Deputado Sérgio Frota, encaminhando
Mensagem de Pesar aos familiares e amigos do Senhor Victor Fontenelle,
pelo seu falecimento ocorrido no dia 12 de setembro do corrente ano; 698/
17, do mesmo Deputado, encaminhando Mensagem de Congratulações à
população do Município de Nova Olinda do Maranhão, pela passagem de
seu aniversário, comemorado no mês de setembro; 699/17, do Deputado
Professor Marco Aurélio, solicitando que seja realizada uma Sessão Solene
no dia 21 de setembro, para homenagear o Conselho Estadual de Educação.
Indicações nºs: 1136/17, do Deputado Glalbert Cutrim, ao Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, com encaminhamento
para o Senhor Secretário de Estado de Segurança Pública, Jefferson Portela,
e o CMT Geral da Policia Militar do Maranhão, Senhor José Frederico
Gomes Pereira, solicitando, a disponibilização de viatura policial para a
cidade de Cantanhede; 1137/17, da Deputada Ana do Gás, ao Governador
do Estado do Maranhão, com cópia para o Secretário de Estado de
Infraestrutura, solicitando que seja efetuado o melhoramento do caminho
de acesso da MA 209 ao Povoado Limão, com aproximadamente 18
Quilômetros e da MA 209 ao Povoado Cinco Mil, com aproximadamente
30 quilômetros, localizados na Cidade de Turiaçu. Não havendo mais
matéria para leitura, O Presidente encaminhou à publicação o Expediente
lido, após deferir as Indicações acima mencionadas. Em seguida, concedeu
a palavra ao Deputado Rafael Leitoa que manifestou suas condolências
aos familiares do Senhor Victor Fontenele, líder estudantil e membro do
PDT. O Parlamentar também destacou a importância e necessidade de
políticas públicas de prevenção ao suicídio e valorização da vida. Em
seguida, o Deputado Max Barros discorreu sobre os motivos que levaram
o Bloco Parlamentar Independente a entrar em obstrução e lamentou que
os Deputados governistas não tivessem cumprido os acordos firmados.
Por sua vez, o Deputado Bira do Pindaré refutou o pronunciamento do
Deputado Max Barros e afirmou desconhecer qualquer acordo feito entre
a base governista e a oposição. Na Tribuna a Deputada Ana do Gás relatou
a entrega de uma viatura da Polícia Militar para o município de Presidente
Juscelino. Com a palavra o Deputado Júnior Verde relatou o seu empenho
na convocação de todos os concursados sub judice, tendo em vista que a
segurança pública é urgente e não pode esperar. Em seguida, ouviu-se o
Deputado Othelino Neto destacando a entrega de mais 50 viaturas policiais
a diversos municípios maranhenses, distribuídas pelo Governador Flávio
Dino em uma ação de reforço ao sistema de Segurança Pública do Estado.
No seu turno, o Deputado Cabo Campos conclamou seus pares que
entrassem no Plenário para dar “quórum” para a votação do Projeto de Lei
referente ao quadro QOA da Polícia Militar, solicitando ao Presidente da
Mesa que coloque esta pauta como primeira votação, que contempla a
questão da idade limite para ingresso na Polícia Militar. Por fim, o Deputado
Wellington do Curso relembrou que protocolou várias indicações solicitando
a sensibilidade do Governo do Estado para que pudesse nomear os
aprovados na Polícia Militar, na Polícia Civil, no Corpo de Bombeiros, e
que agora iniciou uma segunda luta que é a luta para nomeação dos
excedentes. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente
o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia anunciando a discussão e
votação, em único turno da Medida Provisória nº 244/2017 (Mensagem nº
058/17), de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivo da Lei nº
6.513, de 30 de novembro de 1995, que dispõe sobre o Estatuto dos
Policiais Militares do Estado do Maranhão, discutida pelos Deputados
Wellington do Curso, Júnior Verde e Sousa Neto e encaminhada a votação
pelos Deputados Cabo Campos, Wellington do Curso e Adriano Sarney. A
referida Medida Provisória foi aprovada e encaminhada à Sanção
Governamental; Na sequência também foram aprovadas as Medidas
Provisórias nºs 245/2017 (Mensagem nº 065/17), que institui o Programa
de parcelamento de débitos fiscais relacionados ao ICM e ao ICMS, foi
discutida pelos Deputados Eduardo Braide, Max Barros, Adriano Sarney
e Sousa Neto e a Medida Provisória nº 246/2017 (Mensagem nº 066/17),
que institui o Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais relacionados
ao Imposto Sobre Transmissão “causa mortis” e doação de quaisquer
Bens ou Direitos-ITCD. Continuando os trabalhos o Presidente submeteu

a deliberação do Plenário, conforme acordo das lideranças, os quais foram
aprovados, os Requerimentos nºs 670/2017, de autoria dos Deputados
Max Barros e Eduardo Braide, à Secretária de Estado de Planejamento e
Orçamento, solicitando informações sobre a renegociação de crédito do
BNDES e os Requerimentos nºs 693 e 659/2017, ambos do Deputado
Eduardo Braide, solicitando que sejam discutidos e votados, em regime de
urgência, em uma Sessão Extraordinária, logo após a presente Sessão o
Projeto de Lei nº 235/17, de sua autoria, e os Projetos de Lei Complementar
nºs 009 e 010/2017, de autoria do Poder Judiciário. Ainda conforme acordo
das lideranças o restante da Matéria ficou transferida para a próxima
Sessão Ordinária. No primeiro Horário do Grande Expediente não houve
orador inscrito, assim como não houve indicação dos líderes para o tempo
dos Partidos e Blocos, nem orador inscrito para o Expediente Final. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente Deputado Humberto Coutinho,
convocou uma Sessão Extraordinária para discussão e votação dos Projetos
de Lei Complementar nºs: 009 e 010/10, de autoria do Poder Judiciário e
do Projeto de Lei nº 235/17, de autoria do Deputado Eduardo Braide e
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, 18 de setembro de
2017.

Ata da Terceira Sessão Extraordinária da Terceira Sessão
Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, realizada no dia quatorze de setembro de
dois mil e dezessete.

Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário, Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.

Às doze horas e quarenta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Bira do
Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca Primo, Hemetério Weba,
Humberto Coutinho, Júnior Verde, Marcos Caldas, Max Barros, Nina
Melo, Othelino Neto, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rogério
Cafeteira, Sousa Neto, Stênio Rezende, Vinícius Louro, Wellington do
Curso e Zé Inácio. Ausentes os Deputados: Antônio Pereira, César Pires,
Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Fábio Macêdo, Glalbert Cutrim,
Graça Paz, Josimar de Maranhãozinho, Léo Cunha, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Raimundo Cutrim, Roberto Costa, Sérgio Frota e Valéria
Macêdo. O Presidente declarou aberta a Sessão Extraordinária, anunciando
a discussão e votação, em primeiro e segundo turnos, regime de urgência,
os Projetos de Lei Complementar nºs 009/2017, de autoria do Poder
Judiciário (Mensagem nº 009/2017) que altera a redação da Lei
Complementar nº 14/1991, (Código de Divisão e Organização Judiciarias
do Estado do Maranhão; 010/2017, também do Poder Judiciário
(Mensagem nº 011/2017) que altera a redação da Lei Complementar nº 14/
1991, (Código de Divisão e Organização Judiciarias do Estado do
Maranhão) e o Projeto de Lei nº 235/2017, de autoria do Deputado Eduardo
Braide, que institui o “Dia Estadual de São José de Ribamar”, a ser celebrado
anualmente em 19 de março e suspendeu os trabalhos para que as Comissões
de Constituição, Justiça e Cidadania; Orçamento, Finanças, Fiscalização e
Controle e Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e
Relações do Trabalho. Reabertos os trabalhos, o Presidente da CCJC
informou que os Projetos de Lei Complementar foram aprovados na sua
forma original, enquanto que o Projeto de Lei nº 235/2017, foi aprovado
com emenda. Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente da Mesa,
submeteu à deliberação do Plenário os Projetos de Lei Complementar nºs
009 e 010/2017, os quais foram aprovados e encaminhados à Promulgação
e o Projeto de Lei nº 235/2017, que foi aprovado com emenda e encaminhado
à Redação Final. Em seguida, o Plenário aprovou, em único turno o Parecer
nº 329/2017, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em redação
final ao Projeto de Lei nº 235/2016, de autoria do Deputado Eduardo
Braide, que institui o “Dia Estadual de São José de Ribamar”, padroeiro do
Maranhão. Sendo o Projeto de Lei encaminhado a Sanção Governamental.
Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente
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Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado
Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 14 de setembro
de 2017. Deputado Humberto Coutinho - Presidente. Deputado Ricardo
Rios - Primeiro Secretário. Deputado Edivaldo Holanda - Segundo
Secretário em exercício.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017 ÀS 11H

O SENHOR PRESIDENTE DA SESSÃO SOLENE
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO PROFESSOR
MARCO AURÉLIO – Senhores, bom dia. Pedimos a todos que tomem
seus lugares para que iniciemos esta sessão solene. Neste momento, damos
início à sessão solene para homenagear a Rádio Timbira do Maranhão pela
passagem dos seus 76 anos de fundação. Em nome do povo e invocando a
proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene convocada por meio do
Requerimento n.º 675/2017, de minha autoria, para celebrar os 76 anos de
fundação da Rádio Timbira do Maranhão. Convido, para compor a Mesa,
o Excelentíssimo Senhor Márcio Jerry Saraiva, secretário de Estado de
Assuntos Políticos e Comunicação, neste ato representando o
Excelentíssimo Senhor Governador Flávio Dino. Convido também a integrar
a Mesa o Excelentíssimo Senhor Robson Paz, diretor da Rádio Timbira do
Maranhão. O Senhor Tércio Dominici, presidente da Associação dos
Cronistas e Locutores do Estado do Maranhão. Registro aqui a presença
do deputado Rogério Cafeteira, líder do governo, e do deputado Roberto
Costa. São importantes as presenças de V. Ex.ªs. Eu convido o deputado
Rogério Cafeteira a assumir os trabalhos enquanto faço o pronunciamento
de abertura desta sessão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFEIRA – Boa tarde a todos. Eu gostaria, antes de conceder
a palavra ao deputado Marco Aurélio, de convidar para compor a nossa
Mesa o Senhor Jota Kerly, que é presidente do Sindicato dos Radialistas,
e o Senhor Douglas Cunha, presidente do Sindicato dos Jornalistas.
Concedo a palavra ao deputado Professor Marco Aurélio, autor do
requerimento de convocação desta sessão solene, que falará em nome do
Poder Legislativo. Gostaria, na oportunidade, deputado Marco Aurélio,
de parabeniza-lo por esta iniciativa.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, deputado. Senhor Presidente Deputado Rogério Cafeteira;
Excelentíssimo Senhor Secretário Márcio Jerry, secretário de Estado de
Assuntos Políticos e Comunicação, representando o governador Flávio
Dino, nosso companheiro, presidente do partido, que temos muito orgulho
de seguir sob sua liderança; Excelentíssimo Senhor Robson Paz, diretor da
Rádio Timbira do Maranhão, meu grande amigo, pessoa na qual a gente vê
uma vocação pela comunicação social, a quem parabenizo por este
momento junto com todos que fazem a Rádio Timbira; Senhor Jota Kerly,
presidente do Sindicato dos Radialistas; Senhor Tércio Dominici, presidente
da Associação dos Cronistas e Locutores do Estado do Maranhão; Senhor
Douglas Cunha, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado do
Maranhão; todos os senhores e senhoras presentes, destaco de modo
especial todos os comunicadores da Timbira AM. Eu quero pedir uma
salva de palmas a todos os comunicadores da Timbira. Para nós é muito
fácil homenagear quem tem o mérito, é muito fácil prestar uma homenagem
a uma história de grande contribuição social no estado do Maranhão. São
76 anos em que a comunicação do estado do Maranhão, hoje com um leque
de possibilidades tão amplo, mas a época quando iniciou não se tinha todo
esse leque de comunicação, e a tradição sendo mantida e renovada pela
tecnologia, chegando aos mais longínquos locais do estado do Maranhão,
fazendo a comunicação social. Há apenas três anos mais ou menos, convivo
em São Luís com a rotina do mandato na Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão. Eu venho de Imperatriz, onde a gente não tem tanto costume
de ouvir Rádio AM. Lá nossa rotina é Rádio FM, mas desde que passei a

conhecer de perto esse grande instrumento de comunicação social que é a
Timbira, eu passei a observar alguns pontos muito importantes, sobretudo,
neste novo momento em que a Timbira é renovada. Jornalista Jorge Vieira,
o papel da comunicação social não deve ser apenas informativo. Quando é
apenas informativo, ele não transforma. Quando é apenas informativo,
muitas vezes é invasivo, e não é assim que deve ser o papel da comunicação
social. A maneira que a Rádio Timbira desenvolve a comunicação social
hoje é um papel muito importante que verdadeiramente constrói, porque
ele não é apenas informativo, mas sim interativo e é nessa interação que
acontece aquilo que é principal, que é dar voz ao povo. A Rádio Timbira,
na atual gestão, Batista Matos, não censura, muito pelo contrário, ela dá
voz ao povo, seja favorável ou contrário, mas ela dá voz ao povo. É nesse
ambiente democrático que é construída a verdadeira função da comunicação
social. Uma rádio que é institucional do governo do Estado do Maranhão,
mas também, mais do que isso, ela é do povo do Maranhão. Destaco, de
modo muito sublime, esta gestão com todo o apoio do secretário Márcio
Jerry, com todo o apoio do governador Flávio Dino, mas com toda a
grandeza e a presença na rotina do nosso amigo Robson Paz, diretor da
Timbira, que vem construindo essa comunicação que, em vez da censura,
dá voz ao povo; em vez da censura, coloca o microfone aberto com o 0800
para as pessoas se manifestarem. E não somente dá voz, mas os ouvidos
do governo estão prontos para ouvir esta voz do povo e atender a essas
reinvindicações. Nesse ambiente que eu entendo que a comunicação social
se concretiza na sua plenitude. Parabenizo a todos que constroem, mas de
modo muito especial a todos os locutores e locutoras, aos apresentadores,
aos repórteres, todos aqueles que estão dispostos a interagir ao ouvir e
levar informação e, acima de tudo, cada um compreendendo que está
ajudando a construir um Maranhão cada vez mais justo. Parabéns a todos
que fizeram parte dessa história dos 76 anos, parabéns a todos que fazem
parte dessa história hoje dessa comunicação que se renova a cada dia pelas
redes sociais, por meio das tecnologias, mantendo firme aquela grande
tradição da rádio que chega à zona rural, às comunidades mais carentes que
fazem a verdadeira comunicação e contribuem na construção do Maranhão
cada vez melhor. Vocês todos estão de parabéns por esses 76 anos de
história. Viva a Rádio Timbira, viva o povo do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA - É uma grande honra para eu presidir esta
sessão, deputado Marco. Eu queria agora conceder a palavra ao secretário
Márcio Jerry, secretário de Estado de Assuntos Políticos e Comunicação
do Estado, representando, nesta solenidade, o governador Flávio Dino.

O SENHOR SECRETÁRIO MÁRCIO JERRY – Eu peguei a
posição da esquerda, porque parece que o pessoal que pegou a posição da
direita ontem não conseguiu pegar nenhum pênalti. Boa tarde já a todos e
todas. Os meus cumprimentos e agradecimento ao deputado Marco Aurélio
por esta iniciativa. Meus cumprimentos aos demais colegas da Mesa, a
cada um dos que aqui estão, a cada uma, aos internautas, aos que nos
assistem agora e que nos ouvem. É de fato um motivo de muita honra nós
podermos chegar hoje testemunhando este momento da Rádio Timbira do
Maranhão. 76 anos, quase oito décadas, é tempo suficiente para que a
rádio tenha podido se transformar num patrimônio do povo maranhense.
Não é apenas um patrimônio da radiofonia maranhense, é um patrimônio
da comunicação do Maranhão, portanto, uma emissora que se confunde
com a história do nosso estado nesses 76 anos, razão, pois, para que nós
possamos aqui hoje, diretor da rádio, companheiro Robson Paz, celebrar
este momento e, ao celebrar este momento, relembrar a importância que
esta emissora tem. Nós todos e a imensa maioria dos que aqui estamos
temos militância na comunicação, em algumas das dimensões da
comunicação. Todos nós sabemos, caro amigo diretor Carlos Alberto, que
vai ter que se ausentar porque já vai ter que viajar agora, mas agradecemos
pela presença. Todos nós sabemos que vivemos sob a ocorrência de aquilo
que certo professor universitário um dia, em livro memorável, chamou de
sociabilidade midiática, ou seja, cada vez mais o mundo é mediado por
aquilo que se produz e se veicula nos meios de comunicação, nas plataformas
de internet, na televisão e na rádio, enfim, em todas as formas de comunicação
com as quais convivemos. A Rádio Timbira, ostentando a experiência que
tem e o acumulo histórico de 76 anos de idade, é uma rádio que dialoga com
essa sociabilidade midiática, porque é uma rádio que se constitui de uma
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maneira muito contemporânea, uma rádio que preserva as características
mais intrínsecas ao fazer radiofônico na produção jornalística, na veiculação
cultural e artística, na diversidade da programação, na interação com a
comunidade e ouvintes. Nós aqui, em São Luís no Maranhão, temos uma
cultura de radiouvinte muito consolidada, muita arraigada. São pessoas
que diariamente, por várias vezes diariamente, por várias razões, fazem da
interação com a rádio uma dimensão da sua própria vida cotidiana. Então
uma rádio que tem essa dimensão mais intrínseca, mas também uma rádio
que valoriza os aspectos mais importantes da cultura do nosso estado e
uma rádio que assegura algo que é fundamental nesses tempos de
sociabilidade midiática, muito mais do que outros tempos, que a diversidade
da programação, que a pluralidade é a concepção democrática da produção
jornalística. A Rádio Universidade hoje é uma plataforma de participação
do cidadão, aliás, falar em plataforma, a rádio tem uma plataforma de 0800
de participação gratuita de qualquer ouvinte que queira interagir e participar
da programação da nossa Rádio Timbira, uma rádio que tem a capacidade
do diálogo, porque hoje mantém relações com outras dezenas de emissoras
de rádio, no Maranhão, em momentos que a emissora funciona como uma
espécie de cabeça de rede de conteúdos, o que é muito importante, para
levar a informação a todos os rincões do estado do Maranhão. Uma rádio
moderna também, porque se sustenta em plataforma de internet, uma
rádio que usa aplicativos, uma rádio que tem uma programação 24h
disponível na internet, portanto, uma rádio que interage com o seu tempo,
que é contemporânea do seu tempo e das possibilidades que a tecnologia
nos assegura, de convergência tecnológica de modo que a Timbira também
cabe em qualquer celular hoje para que as pessoas possam ouvir os
programas, possam interagir, possam participar. O Robson certamente
falará mais acerca disso, das conquistas da rádio, mas quero destacar uma,
fora esses aspectos que já falei. O Governo Flávio Dino poderia
simplesmente ter dado curso ao que vinha se estabelecendo com certa
normalidade, no que diz respeito ao tratamento com a Rádio Timbira,
deixar onde ela estava, sem funcionar, ali com uma coisa do passado. Não
compreendemos assim. O Governador Flávio Dino logo no primeiro dia
de Governo, no primeiro mês emanou para o nosso companheiro Robson
Paz uma diretriz, o Robson à época era Secretário de Comunicação, de
revitalizar a rádio, de fazê-la funcionar eficazmente, de investir na rádio
para que tivesse mais equipamentos, mais pessoal, enfim, para que fosse
uma rádio capaz de cumprir um papel positivo no cenário maranhense. E
isso se adequa a uma diretriz, a uma concepção, a um princípio organizador
que é aquele de que a comunicação é um direito humano. O direito à
comunicação é um direito que todo cidadão, cidadã tem. E é fundamental
que o Estado possa também prover esse direito, não de forma exclusiva,
única, mas de forma complementar ao sistema privado de comunicação
que tem também sua inegável inconteste contribuição a dar, o inconteste
papel positivo a cumprir. Então nesse período de dois anos e nove meses,
quase nove meses nós temos visto, felizmente, um progresso muito grande
da nossa Rádio Timbira, uma ampliação do alcance do seu sinal, um
estabelecimento de parcerias muito importante com outras emissoras e
muita ousadia de fazer com que todos os dias nós tenhamos conteúdos
novos apresentados aos ouvintes, levados por profissionais de alta
capacidade, inclusive hoje profissionais que são referência, e aqui quase
todos estão, no jornalismo e no radicalismo maranhense. Destaco,
companheiro Robson e demais companheiros da Mesa, Deputado Rogério
Cafeteira, uma dessas parcerias singularmente, mas que tem um grande
efeito para todo o Estado, mostra um exemplo dessa relação, que é a
produtiva parceria que temos hoje com a Rádio Universidade. Porque
duas rádios públicas, duas rádios de grande importância, de um acervo
histórico muito importante inegavelmente e que hoje firmaram parcerias e
que vamos avançar também, com certeza, em outras experiências e termos
já uma experiência muito exitosa que foram as transmissões dos jogos do
campeonato maranhense e da participação também dos times do Maranhão
nos certames futebolísticos nacionais. Então isso mostra esse
desprendimento, essa vontade de abraçar e de construir parcerias com
outras emissoras. Eu concluo, Deputado Marco Aurélio, reiterando o
agradecimento ao reconhecimento de Vossa Excelência ao papel da rádio,
aos demais Deputados aqui presentes, o Deputado Bira do Pindaré que
nos honra com a presença, o Deputado Roberto Costa que nos honra com
sua presença. Acho que são os dois Deputados aqui, junto com o Deputado
Rogério Cafeteira e o Deputado Professor Marco Aurélio, porque isso

aqui hoje evidencia o papel que a rádio tem e sublinha o imenso papel da
comunicação na construção de governos democráticos e isso também nos
dá oportunidade em dizer que a Rádio Timbira em que pese ser uma rádio
pública estatal não é uma rádio chapa branca, ao contrário, é uma rádio
plural, é uma rádio que se marca pela diversidade, pelo contraditório, é um
espaço, pois, aberto a quaisquer correntes de opinião. E essa é uma diretriz
que buscamos sempre aprimorar, aperfeiçoar, evoluir porque assim que
tem que ser mesmo, uma rádio, como eu disse, o patrimônio do povo do
Maranhão tem que ser uma rádio utilizada por tantos quantos queiram
dela se utilizar, fazer parte de sua programação, com ela interagir e dessa
maneira enriquecer a sua programação. Setenta e seis anos deixam, pois,
por fim mesmo, um legado muito grande, uma marca na história do
Maranhão, uma presença firme naquilo que de mais importante se construiu
nessas quase 08 décadas em comunicação radiofônica em nosso Estado.
Razão pela qual este é um momento muito importante para nós que
integramos o Governo Flávio Dino e concluo trazendo aqui a cada um e a
cada uma o abraço do governador, os cumprimentos dele que não pôde
estar aqui, bem sabem os nossos colegas anfitriões porque cumprindo uma
agenda de trabalho na cidade de Santa Quitéria, aqui no Maranhão, como,
aliás, tem feito quase todos os dias nosso governador viajando pelo
Maranhão, levando obras, levando serviços, inaugurando obras e também
fazendo, dando novas ordens de serviços para que o Maranhão continue
nesse movimento produtivo, nesse movimento positivo de superar a crise
brasileira com muita ousadia, com muita criatividade, muito trabalho, porque
hoje o Brasil está muito parado e, graças a Deus, o Maranhão está em
movimento cumprindo com suas obrigações normalmente e, além disso,
fazendo investimentos em áreas estratégicas como saúde, educação,
segurança pública e na área de infraestrutura urbana. E também fazendo
investimentos em áreas estratégicas como saúde, educação, segurança
pública e na área da infraestrutura urbana. E também fazendo investimentos
tão importantes, como é este aqui de aprimorar, de aperfeiçoar, de buscar
dotar cada vez mais a Rádio Timbira do Maranhão de condições de levar
uma comunicação, para todos os maranhenses, de boa qualidade de maneira
plural, de maneira democrática, de maneira participativa. Muito obrigado,
Deputado Marco Aurélio, muito obrigado aos demais Deputados. Parabéns
a toda equipe da Rádio Timbira, abraço ao nosso companheiro Robson
que é um apaixonado pelo rádio. Robson que não é só jornalista de profissão,
ele é também radialista, fez questão também de ter os dois ramos aí,
radicalismo e jornalismo, e hoje comanda, lidera a Rádio Timbira com
muita capacidade, muito desprendimento e muita dedicação que é
fundamental para que o exercício da competência e da capacidade alcance
o nível ainda muito maior. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA – Convido agora a fazer uso da palavra o
jornalista Robson Paz, Diretor Geral da Rádio Timbira do Maranhão.

O SENHOR JORNALISTA ROBSON PAZ - Exmo Senhor
Deputado Rogério Cafeteira, Presidente desta Sessão Solene. Exmo Senhor
Deputado Marco Aurélio, autor da proposição, a quem reiteramos o
agradecimento pela homenagem à Rádio Timbira. Exmo Senhor Márcio
Jerry, Secretário de Estado e de Assuntos Políticos e Comunicação, neste
ato representando o Governador Flávio Dino. Senhor Tércio Dominici,
meu querido amigo, Presidente da Associação dos Cronistas e Locutores
do Estado do Maranhão. Meu querido amigo Jota Kerly, Presidente do
Sindicato dos Radialistas do Maranhão. Meu querido Douglas Cunha,
Presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Luís. Senhor Presidente,
Senhores Deputados aqui presentes, saúdo o meu querido Deputado
Roberto Costa, o Deputado Bira do Pindaré que também nos honra com a
presença, os internautas que acompanham pela página da Rádio Timbira,
os telespectadores que acompanham pela TV Assembleia, os amigos e
amigas da imprensa, companheiros e companheiras da Rádio Timbira
AM. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao Senhor Jesus por nos
proporcionar este momento. A ele toda honra e toda glória. A todos os
Deputados e Deputadas desta Casa, especialmente o Deputado Marco
Aurélio, autor da proposição aprovada por todos, que presta esta justa e
merecida homenagem à primeira Rádio do Maranhão, a nossa querida
Rádio Timbira. Este ato tem elevada importância para todos nós que
integramos a nova 1.290 Rádio Timbira por se tratar, em primeiro lugar, de
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um reconhecimento à emissora cuja história, já aqui dita por todos, reflete
em grande medida a história da comunicação do Estado do Maranhão. Pois
foi a Rádio Timbira, todos sabem, a pioneira do rádio do Maranhão fundada
em 1941, portanto, 76 anos. Relevo ainda maior, Senhor Presidente, porque
oriunda deste Legislativo que representa mais de 07 milhões de
maranhenses, Instituição que tem absoluta legitimidade necessária para tal
homenagem. Por várias razões e entre as quais menciono a valorização da
comunicação feita pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
iniciada pelo saudoso ex-Presidente João Evangelista e que teve
continuidade por todos os seus sucessores e também, óbvio, pelo atual
Presidente Humberto Coutinho. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, sobra em mim a convicção de que um Sistema de Comunicação
Pública é fundamental para a democracia em qualquer Estado e em qualquer
país. E digo isso, Senhor Presidente, escudado nas palavras do professor
da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e ex-
Presidente da empresa Brasil de Comunicação Eugênio Bucci para quem,
abre aspas: “Um país sem emissoras públicas pode ser chamado
tecnicamente de democrático. Pode esse país inclusive ter alternância de
poder, ter vários partidos políticos, atender vários requisitos da democracia.
Acredito, no entanto, que a comunicação social neste país estará passando
por constrangimentos e por restrições que asfixiam certas vivências
necessárias a uma democracia mais vibrante”. Quero assim mostrar que
coube ao Governo Flávio Dino fortalecer a experiência de comunicação
pública no nosso Estado por meio dos investimentos na emissora pública
estatal, a Rádio Timbira, como preconiza a Constituição ao prever a
complementaridade entre os sistemas público, comercial e estatal. E isso
pelos investimentos feitos quando a emissora enfrentava, como aqui já
mencionado pelo nosso querido Secretário Márcio Jerry, um longo e
paulatino processo de extinção que perdurou por mais de duas décadas.
Conversava ontem com o querido comunicador Raimundo Coutinho, que
a exemplo de tantas outras figuras históricas da comunicação e da cultura
maranhense marcaram época na Rádio Timbira e via as lágrimas de alegria
que desceram sobre seu rosto ao constatar o resgate pleno da Rádio Timbira.
Lágrimas do Raimundo Coutinho que também foram de outros
profissionais, e cito aqui o nosso querido amigo Wellington que é um dos
mais longevos e experientes profissionais ainda hoje pertencendo aos
quadros da Rádio Timbira. Lágrimas de quem ama a rádio e de quem viu,
ano após ano, ela ser deixada em absoluto caos. Emissora que contou com
consagrados maranhenses como o poeta Ferreira Gullar, o cantor Cláudio
Fontana, o compositor Lopes Bogea, o cantor e compositor mestre Antônio
Vieira e locutores inesquecíveis como Lauro Leite. Aqui menciono a nossa
querida companheira Viviane Leite, que é a nossa adjunta de Comunicação.
O Lauro que marcou época na comunicação do Maranhão e também na
comunicação, lógico, da nossa Rádio Timbira, a nossa homenagem. O
Herbert Teixeira, o Rui Dourado, o Arnold Filho, que ora se faz representar
aqui por nosso querido companheiro diretor da Universidade FM, Paulo
Pelegrini, o Mauro Bezerra, o Herbert Fontenele, que teve uma passagem
brilhante pela Rádio Timbira e que marcou época, história no Radio do
Maranhão, com ele aprendi junto com meu pai que está ali, o meu querido
Luiz Gonzaga, lá em Bequimão, no povoado Jacioca, ouvindo rádio, ouvindo
Fontenele, ouvindo Rui Dourado, ouvindo Raimundo Coutinho a ter esse
amor pelo Rádio. O Walber Ramos Martins, o canarinho, Jairo Rodrigues,
Concita Castro, conterrânea, lá de Bequimão, Helena Leite, Fernando
Leite e tantos outros nomes consagrados, como o Presidente Tércio
Dominici, que também ouvi muito na Rádio Timbira no Balanço Final, ao
final das jornadas, aos domingos, por tantos anos nessa Rádio que marcou
época e que teve também lá nos seus quadros os nosso Presidente do
Sindicato dos Jornalistas, o Douglas Cunha. Hoje, com uma nova tribo de
comunicadores, a Radio Timbira mantém a tradição de ser passo da cultura
do Maranhão. São programas como Coisa Nossa, apresentado pelo querido
José Raimundo Rodrigues, um ícone da divulgação da cultura popular de
nosso Estado. O Balaio Cultural com Zema Ribeiro, Gisa Franco. O Quintal
Cultural com a Letícia Cardoso e Alberto Júnior. O África Brasil Caribe, do
querido companheiro Ademar Danilo, que todas as manhãs alegram os
domingos com as tendências da música afrocaribenha cujas raízes estão
ficando em nosso torrão e o programa Brasil de Nossa Gente, sob locução
do querido Antônio Moreno, que enche as páginas radiofônicas com a
pluralidade cultural de nosso Estado e do nosso país. Essa nova tribo de
comunicadores que inclui ainda programas jornalísticos de grande relevo

como o Comando da Manhã, do nosso querido jornalista e radialista Gilberto
Lima que nos honra também aqui com a sua presença, o Ronda Mil 290, do
irreverente Silvan Alves, todos os dias, ao meio dia, o Fome de Bola,
comandado pelo Edivan Fonseca, um dos decanos da nossa rádio, Edivan
que é ainda da década de 60 na rádio com algumas passagens idas e voltas
e permanece hoje na nossa rádio e vários outros comunicadores. Esses
programas são verdadeiras auguras modernas que são veiculadas pela Rádio
Timbira, deputado Marco Aurélio, todos produzidos sob a égide da ética
e da comunicação cidadão. A nova 1.290 Timbira conta ainda com
profissionais consagrados, entre os quais, eu peço licença para citar Ivison
Lima, que aqui está presente, querido Ivison Lima, Laércio Junior, o meu
querido Batista Matos, que todas as manhãs apresenta o Bom Dia 1.290,
o Edivaldo Oliveira, com o seu Comunidade Interativa ao lado da Mônica
Moreira Lima, o Marcos Saldanha, o Cunha Santos, o nosso querido poeta
mantendo a tradição dos grandes poetas na Rádio Timbira do Maranhão,
o Gil Porto, que também é nosso coordenador de produção, o Roberto
Ramos, o Edir Garcia, o Marden Ramalho, o Renato Júnior, a Maria
Espíndola, o Ronald Pimenta, Daniel Amorim, o Noel Soares, Daniele
Clini, Roni Moreira, Raimundinho Lopes, enfim, todos cuja indiscutível
competência reacende a chama da era de ouro do rádio maranhense. Tudo
o que mudou e melhorou na Timbira, só foi possível em conexão com a
livre manifestação de pensamento. Novos conteúdos jornalísticos, culturais,
esportivos e de entretenimento passaram a compor a grade da nossa
programação, e o que é o mais importante, com a livre e gratuita manifestação
do ouvinte, por meio da plataforma 0800, uma novidade no rádio do
Maranhão, que concorre para a efetiva democracia com a participação
popular, antes tolhida por aqueles que veem nas liberdades e no
conhecimento ameaças aos seus privilégios e projetos de poder. Senhoras
e senhores deputados, no encontro de assessores de comunicação, o
professor em pós-graduação em Comunicação Organizacional, Jorge
Duarte, discorrendo sobre a comunicação pública e cidadania, destacou a
importância dos órgãos públicos estabelecerem um plano de comunicação
que envolvesse todas as áreas que atendessem aos cidadãos de modo geral,
afirmaria que “a comunicação ajuda o serviço público, a ser realmente
efetivo”, em outras palavras, o acesso à informação é um direito humano
fundamental, como bem mencionou aqui o nosso secretário Márcio Jerry
e isso para garantir a inserção do cidadão na sociedade e o pleno exercício
de seus direitos. Entendendo que mesmo com o advento da internet e a
explosão das redes sociais, ainda há elevado índice de exclusão social e de
exclusão digital em nosso país e em nosso Estado, lamentavelmente, o
chamado cidadão invisível continua sem o devido acesso à informação. É
com essa compreensão que o Governador Flávio Dino criou as condições
necessárias para o resgate e a completa reestruturação da Rádio Timbira,
que não é o fim em si mesma, mas é parte das políticas públicas em curso
para democratizar efetivamente a comunicação prevista no item 53 dos
compromissos de campanha, qual seja o apoio às rádios comunitárias, os
jornais regionais, os blogs noticiosos, a fim de garantir o direito humano à
comunicação de modo universal. Por isso mesmo, nós temos hoje a saudável,
parceria já mencionada aqui pelo Secretário Márcio Jerry, com dezenas,
parceria de conteúdo, com dezenas de emissoras comerciais públicas,
educativas e comunitárias em todas as regiões do Estado e no País, porque
temos também com a EBC e as emissoras que formam a Empresa Brasil de
Comunicação. Cito aqui, já mencionado pelo querido Márcio Jerry,
especialmente a parceria vitoriosa com a Rádio Universidade FM, do meu
caro amigo Paulo Pelegrini, com destaque para o jornalismo esportivo que
nos permitiu acompanhar a participação dos times maranhenses, inclusive
nos jogos realizados em outras praças esportivas. Por várias vezes, fomos,
Deputados, Deputadas, queridos amigos, a única emissora do Maranhão
a acompanhar os nossos times nessas competições, tanto com o Sampaio
Corrêa que nos brindou com o acesso à Série B quanto o Moto Clube e o
Maranhão Atlético Clube. Todas essas conquistas, reitero, são resultado
extenuante do trabalho da nossa valorosa equipe da Rádio Timbira, e
homenageio a todos em nome aqui do nosso querido coordenador de
jornalismo, Ribamar Prazeres, com quem a gente tem a alegria de dividir
essa responsabilidade de conduzir a Rádio Timbira. Os investimentos
realizados no complexo estrutural, incluindo parte de transmissores, estúdios
novos e modernos equipamentos de transmissores seriam insuficientes
não tivéssemos a valorização que foi proporcionada aos nossos
profissionais e o espírito de equipe e o amor dedicado à rádio, hoje presentes
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no semblante de cada um de nossos colaboradores. É por isso que a nossa
emissora deixou, graças a Deus, e ao trabalho de todos, de ser traço nas
pesquisas de opinião para está entre as quatro mais ouvidas de São Luís e
do Estado do Maranhão. A comunicação pública não pode mais, portanto,
ser vista como mero instrumento de divulgação, deve ser encarada como
propulsora das políticas públicas do estado democrático. A democratização
da informação precisa ser o primeiro e mais inevitável princípio da
comunicação pública, nessa perspectiva a imprensa é a principal guardiã
da liberdade de expressão, posto que na experiência brasileira não se
vislumbra uma estrutura normativa que salvaguarde a liberdade de expressão
de condutas autoritárias, tuteladas pelo poder econômico e político,
condutas que violam a livre manifestação do pensamento, a livre divulgação
dos fatos e acontecimentos ou em palavras, a livre ou em outras palavras,
a livre circulação de informação, que é afinal um direito constitucional
inviolável do cidadão. Na Rádio Timbira, nos dias de hoje, o Estado não
cultua qualquer forma ou tipo de autoritarismo, não há censura nem controle
dos agentes de comunicação e menos ainda dos destinatários e que também
protagonizam a nossa comunicação. Seria até um contrassenso impor
lesões à liberdade de expressão num governo que aceita e cultua o conceito
de responsabilidade social com vigor histórico das multidões oprimidas
que tanto lutaram para construir um modelo político e econômico
totalmente diferenciado no Maranhão. Digo mais, via de regra, o monopólio
dos meios de comunicação confunde a liberdade dos povos com a liberdade
de empresas jornalísticas, o resultado disso são coberturas jornalísticas
que sobrepõem interesses pessoais e de grupos ao interesse público que
deve ser o guia e caminho do jornalismo sério, ético, libertário, e diria até,
revolucionário, como certa vez mencionou o Secretário Márcio Jerry numa
audiência na Câmara de Vereadores de São Luís, o jornalismo praticado
com estes atributos no Maranhão é um jornalismo revolucionário voltado
para os direitos basilares da população. Senhor Presidente, senhoras e
senhores deputados, companheiros da Rádio Timbira, amigos e amigas,
uma sociedade justa e plural não acontece sem a livre e honesta circulação
da informação, não há democracia sem a plena liberdade e pluralidade dos
meios de comunicação pautados na verdade e na ética. Quero, por fim,
Senhor Presidente, saudar os 76 anos dessa nova Rádio Timbira que, em
outros governos, sofreu um terrível processo de sucateamento e até ameaças
de extinção. Essa nova Rádio Timbira, que ora assume o lugar de destaque
que sempre lhe coube na condição de primeira emissora do Maranhão,
essa que hoje é a voz de todas as tribos, posto que nela todas as tribos
falam e repetem, repetem e são repetidas, ouvem e são ouvidas. Muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETERIA – Neste momento, faremos a entrega das placas
aos profissionais que contribuíram para o sucesso da Rádio Timbira, ao
longo dos 76 anos de existência, alguns in memoriam. Convidamos o
diretor-geral da Rádio Timbira, Robson Paz, para fazer a entrega dessas
placas.

O SENHOR JORNALISTA ROBSON PAZ – Para fazer algumas
homenagens que julgamos justas e merecidas a alguns dos profissionais
que fizeram parte da historia do Rádio Timbira e, como disse, parte da
história da comunicação no Maranhão. Nós, óbvio, não podemos fazer a
homenagem a todos, fizemos no critério muito, buscando praticar a justiça
de fazer essas homenagens que passaremos a expor agora. O jornalista, in
memoriam, vamos homenagear o jornalista, radialista Herbert Fontenele
Filho, na pessoa do nosso querido Marcio Fontenelle, uma lenda do rádio
do Maranhão, que marcou história não apenas no jornalismo esportivo,
mas também como um dos grandes ícones do rádio e na Rádio Timbira teve
uma passagem gloriosa. Vamos chamar aqui também, mais uma homenagem
que fazemos a outro grande jornalista, radialista, o Jairo Rodrigues, in
memoriam, que está aqui representando pela Rosângela Peixoto e o Lopes
Bogea, representado pelo senhor Heleudes Bogea. Pedi aqui a presença do
nosso querido Secretário Márcio Jerry, o Presidente Tércio Dominici, por
favor, também para fazer aqui a entrega das placas em homenagem, in
memoriam, ao Fernando Leite, representado pela nossa querida Viviane
Leite, ao professor Arnold Filho, que é diretor da rádio Universidade FM,
aqui representado pelo o nosso querido Paulo Pelegrini e também pelo o
Walber Ramos Martins, o canarinho, representado pelo Wellington Silva.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA - Deputado Marco Aurélio, agora que eu entendi
que V. Ex.ª pediu que eu presidisse a sessão. Eu não tirei nenhuma foto e
quero logo registrar aqui que só vamos encerrar a sessão depois que tirar
uma foto de todo mundo junto.

O SENHOR JORNALISTA ROBSON PAZ – Vamos homenagear
aqui um dos comunicadores que também marcou época no rádio do
Maranhão, especialmente na Rádio Timbira, o Alegria na Tábua, que é
uma referência para praticamente todos os maranhenses que amam o rádio,
que é o nosso querido Raimundo Coutinho.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA – Eu gostaria de convidar o radialista Raimundo
Coutinho para falar em nome de todos os homenageados. Gostaria de
fazer o convite para o jovem e experiente Raimundo Coutinho.

O SENHOR RAIMUNDO COUTINHO – Boa tarde, gente!
Este plenário para mim não é estranho, não, porque eu sou um funcionário
aposentado da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Entrei
aqui na época do ex-deputado Celso da Conceição Coutinho, meu primo.
Eu o assessorei por muito tempo. Antes, porém, de dar continuidade, eu
quero fazer uma saudação especial, carinhosa ao nosso Deputado Rogério
Cafeteira, ao Márcio Jerry, nosso Secretário de Comunicação Social. De
antemão, dizer até que foi louvável esse apoio que ele está dando para nós
componentes da imprensa local. Saudar também ao nosso Deputado que
teve essa sensibilidade de mandar essa mensagem para a Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão para homenagear a mim e aos meus
companheiros. Quero fazer também uma referência muito carinhosa ao
nosso Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Humberto
Coutinho, hoje, representado pelo Márcio Jerry, que é o seu Secretário.
Aos meus companheiros de imprensa, o Jota Kerly, nosso Presidente do
Sindicato dos Radialistas; ao meu amigo Douglas Cunha, que conviveu
comigo por longos e longos anos na Rádio Timbira do Maranhão. Ele que,
inclusive, foi Diretor de rádio jornalista, ao meu querido Tércio Dominici,
Presidente da Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos, um cara
que eu tenho um carinho e admiração que além dos outros é também um
excelente profissional. Inclusive falei para ele ainda há pouco dizendo que
estava sentindo falta da sua locução quando das aberturas durante e no
final da programação esportiva da emissora em que ele trabalha. Dizer
mais uma vez que a Assembleia Legislativa não é estranha para mim e nem
este plenário. Fui também aqui, na Assembleia Legislativa, Presidente da
Associação dos Servidores da Assembleia e comandei por mais ou menos
quatro anos esta Assembleia e os servidores que comigo, nós com a nossa
equipe, com a nossa Diretoria, conseguiu construir a nossa sede ou a sede
da Assembleia e dos servidores, a Associação dos Servidores da Assembleia
Legislativa lá no Maiobão. Quero fazer uma referencia àquelas pessoas
que realmente comigo nos deram apoio e incentivo, como o Deputado
Ricardo Murad, Deputado Carlos Braide. Eu vou mais longe, ao Deputado
Ivar Saldanha, ao nosso saudoso Nagib Haickel, ao Deputado Manoel
Ribeiro e tantos outros que realmente contribuíram para a construção da
sede social da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Meus
companheiros dizem até que eu sou mestre, que eu sou grande. Sim, se sou
mestre e sou grande, porque eu convivi neste universo de companheiros de
talentos. Eu vou fazer uma referência aqui e fazer uma saudação especial
ao Zé Raimundo, ao companheiro Rui Dourado, que não se encontra aqui,
ao Jairo Rodrigues, que já se foi, ao Tupinambá Moscoso, ao Webert
Miguel Teixeira. Você se lembra, Zé, do nosso tempo memorável de rádio,
que hoje está tendo continuidade com o talento e a dedicação desses
companheiros de imprensa. Esses caras principalmente da Rádio Timbira,
que estão sustentando a rádio. E agradecer, inclusive, ao nosso Governador
Flávio Dino, que teve também essa sensibilidade de resgatar a Rádio Timbira
do Maranhão, que teve por muitas vezes, muitas décadas quase com a sua
voz calada. E eu estava presente nesses momentos difíceis e nos momentos
memoráveis da Rádio Timbira, a nossa voz do Maranhão não foi calada,
principalmente agora, porque eu vou pedir que os companheiros da Rádio
Timbira não deixem, principalmente o Robson, que é o seu diretor e os
seus companheiros de diretoria, que a Rádio Timbira se cale. No meu
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tempo o nosso slogan era: Rádio Timbira do Maranhão, A voz do Estado
para o Mundo. Vocês se lembram do slogan da Rádio Timbira? A Voz do
Maranhão para o Mundo. Nós tínhamos vários transmissores com
penetração local e também para lugares longínquos como a banda
internacional de 19 metros. E hoje não se sabe para onde foi. Por isso,
companheiros, eu vivi e vivo ainda das lembranças, da realidade da Rádio
Timbira, nas lembranças da Rádio Timbira e a realidade dos dias de hoje.
Meu Governador, eu quero aqui lhe prestar a mais honrosa homenagem
por não ter deixado a voz da Rádio Timbira calar, porque a Rádio Timbira
é um marco da comunicação do nosso Estado. A Rádio Timbira é pioneira,
porque além do serviço social na comunicação, ela é a mensageira da voz
do Governo, das atitudes do Governo. Eu me sinto feliz e lisonjeado,
honrado por essa homenagem que estou recebendo. E, graças a Deus vivo,
e bem vivo com 76 anos. Vocês estão vendo esse vigor que eu tenho, graças
ao meu Deus, ao Jesus Cristo e a nossa Senhora de todos os Santos, que
me dão essas virtudes, e à minha família, que é o maior alicerce que eu
tenho na minha vida. Onde eu sou um grande líder deles, companheiros.
Sem mais nada acrescentar, aliás, um pouco da minha história e um pouco
da minha vida que eu irei contar em livro que irei publicar. Quero que isso,
inclusive, aconteça antes da minha morte. Mas uma morte é uma passagem
que eu vou ter daqui para outra, porque eu vou ficar, tenho certeza, disso
pelos trabalhos que fiz ,a vida honrosa que eu tenho, os meus ouvintes
jamais esquecerão de mim como um homem de bem. Então agradecer a
todos vocês que me prestaram essa homenagem vivo. O dia da minha
passagem vai chegar, porém, hoje, graças a Deus, eu estou sendo lembrado
como todos os outros companheiros também. Muito obrigado. Desejo
muitas felicidades e muita sorte. Meu querido diretor, não quero que você
seja eu, que fui um mártir, porque o nosso Governador não vai permitir
isso. Que você continue o seu trabalho, a sua administração e que seja
profícua para o bem da Rádio Timbira, dos seus funcionários e do povo do
Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA - Deputado Marcos e demais presentes aqui,
eu gostaria de agradecer a possibilidade de ter presidido essa sessão. Foi
uma grande honra para mim, e aqui registrar as minhas homenagens a todos
que fizeram e fazem a história da Rádio Timbira. E de uma maneira muito
especial, Robson, queria parabenizar a você, ao Secretário Márcio Jerry,
ao Governador Flávio Dino, por ter possibilitado o ressurgimento desse
meio de comunicação tão importante para São Luís e para o Maranhão,
que marcou história no Maranhão e tenho certeza que tem um futuro
brilhante depois dessa reformulação e da estruturação que vocês fizeram
lá. Muito obrigado pela presença de todos e uma boa tarde. Nada mais
havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
CONJUNTAMENTE COM AS COMISSÕES DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE; ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÃO DO TRABALHO;
EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
REALIZADA AOS 28 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO    DO ANO DE
2017, ÀS  10 HORAS E 30 MINUTOS, NO PELENÁRIO DEPUTADO
“GERVÁSIO SANTOS “ DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO .

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
EDUARDO BRAIDE
ANTÔNIO PEREIRA
ROBERTO COSTA
GLALBERT CUTRIM
ANA DO GÁS
CABO CAMPOS
JÚNIOR VERDE
BIRA DO PINDARÉ

EDIVALDO HOLANDA
ANDRÉA MURAD
VINICÍUS LOURO
MAX BARROS

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 245/

2017, 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.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Administração

Pública, Seguridade Social e Relações do Trabalho; Educação, Cultura,
Desporto, Ciência e Tecnologia; Orçamento, Finanças, Fiscalização e
Controle.

DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do  voto
do Relator.

PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 237/
2017 –   INSTITUI o dia 04 de outubro como dia Estadual da Adoção
Animal.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
COMISSÃO: Constituição, Justiça e Cidadania
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER VERBAL – Emitido  à MOÇÃO Nº 012/2017, que

REPUDIA a Decisão do Presidente NICOLAS MADURO a reescrever a
Constituição da Venezuela, bem como, REPÚDIO a perseguição a pressão
de Dirigentes da Oposição do Governo Chavista.

AUTORIA: Deputado ADRIANO SARNEY
RELATORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
COMISSÃO: Constituição, Justiça e Cidadania
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator. O Senhor Deputado Bira do Pindaré, absteve-se de votar.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 03 de outubro  de 2017

DULCIMAR C.  FONSECA
Secretária de Comissão

RESENHA

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA AOS 03 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO,
DO ANO DE 2017, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PROCEDIDA PELO
SENHOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO PRESIDENTE DA
COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI E XXI, DO  ART. 40,
DO REGIMENTO INTERNO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
LEVI  PONTES
EDUARDO BRAIDE
FRANCISCA PRIMO
ANTÔNIO PEREIRA
CARLINHOS FLORÊNCIO

PAUTA DA REUNIÃO:
PROJETO DE LEI Nº 196/2017 – CONSIDERA de Utilidade

Pública o Instituto Social Beneficente Ebenézer (ISBE), com sede no
Município de São Luís-Ma.

AUTORIA: Deputado LÉO CUNHA
RELATORIA: Deputado ROBERTO COSTA
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PROJETO DE LEI  Nº 246/2017  -  DISPÕE sobre a cassação da

eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
serviços de Transporte Interestadual  e Intermunicipal e de Comunicação
– ICMS, por fraude metrológica na revenda varejista de combustíveis, no
âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado EDIVALDO  HOLANDA
RELATORIA: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE LEI  Nº 247/2017  -  INSTITUI o Dia 4 de abril

como o Dia Estadual dos Protetores dos Animais..
AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE LEI Nº 248/2017 – DISPÕE sobre a exclusão do

3º dígito nos preços de combustíveis ao consumidor, no Estado do
Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE LEI Nº 249/2017 – DISPÕE sobre as diretrizes

da política estadual de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento
local de startups.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
PROJETO DE LEI  Nº 250/2017  -  INSTITUI no Calendário

Cultural Oficial do Governo do Estado do Maranhão, o Evento Festival de
Cultura Popular de Fortuna e dá outras providencias.

AUTORIA: Deputado ZÉ INÁCIO
RELATORIA: Deputado LEVI  PONTES
PROJETO DE LEI Nº 251/2017 – CONSIDERA de Utilidade

Pública a Sociedade em Defesa da Baixada Maranhense, com sede no
Município de São Luís-Ma.

AUTORIA: Deputado RAIMUNDO CUTRIM
RELATORIA: Deputado ROBERTO COSTA
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 036/2017 –

CONCEDE a Medalha do Mérito Legislativo “Nagib Haickel, ao Senhor
JOÃO DÓRIA JÚNIOR, Prefeito da Cidade de São Paulo-SP.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 037/2017 –

CONCEDE o Título de Cidadão Maranhense ao Médico JOÃO FURTADO
DE ARAÚJO SEGUNDO.

AUTORIA: Deputado OTHELINO NETO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 03 de Outubro de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 296/2017

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 193/2017, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a
obrigatoriedade de mercados, supermercados, hipermercados e
estabelecimentos similares acomodarem, em espaço único e específico,
produtos alimentícios destinados a pessoas com diabetes, intolerância a
lactose e doença celíaca.

É o sucinto relatório.
Nos termos previstos na Constituição Federal e na

Constituição Estadual, a proposição em análise é constitucional,
porém, necessita de adequações quanto à abrangência e à redação
(técnica legislativa).

O processo legislativo brasileiro, nas três esferas da Federação,
deve obedecer a procedimentos pré-estabelecidos. A Constituição
Estadual Maranhense de 1989, nas mesmas linhas da Constituição Federal

de 1988, estabeleceu (arts. 40 a 49) os procedimentos do processo legislativo
no âmbito estadual.

O primeiro ponto de análise é sobre a possibilidade de normas
estaduais disporem sobre a matéria constante no projeto de lei analisado.

A matéria da presente proposição pode ser enquadrada como de
competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil (CF/88,
art. 22, I), situada fora da esfera de competência residual dos demais entes
o trato do assunto. Porém, há também um viés consumerista na lei
impugnada, de modo a acomodar, em uma análise inicial, a competência
estadual, conforme previsão do art. 5º, XXXII e art. 24, VIII (competência
concorrente da União, Estados e Distrito Federal, para legislar sobre
proteção do consumidor), ambos da Constituição Federal.

Outro ponto de análise é quanto à iniciativa da proposição. A
Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a determinadas
pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a propositura de proposições
legislativas.

No caso das Leis Ordinárias, o art. 42, da Constituição do Estado
do Maranhão, determina da seguinte forma quanto à iniciativa: “a iniciativa
das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou
Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao
Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa iniciativa é chamada
de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá deflagrar o processo
legislativo de leis complementares e ordinárias.

Algumas matérias ficaram a cargo de alguns agentes para deflagrarem
o processo legislativo. Porém, o tema do presente Projeto de Lei (Projeto
de Lei nº 193/2017) não se encaixa em nenhuma das hipóteses
constitucionalmente reservadas, não havendo, portanto, objeções nesta
fase do processo legislativo.

Logo, partindo-se do ponto que lei estadual pode tratar sobre
direito do consumidor, há de se destacar o que fica a cargo dos legisladores
federal e estadual.

O STF tem o entendimento de que:

A competência do Estado para instituir regras de efetiva
proteção aos consumidores nasce-lhe do art. 24, V e VIII, c/c o
§ 2º (...). Cumpre ao Estado legislar concorrentemente, de
forma específica, adaptando as normas gerais de “produção
e consumo” e de “responsabilidade por dano ao (...)
consumidor” expedidas pela União às peculiaridades e
circunstâncias locais. [...] [ADI 1.980, voto do rel. min. Cezar
Peluso, j. 16-4-2009, P, DJE de 7-8-2009.] = ADI 2.832, rel.
min. Ricardo Lewandowski, j. 7-5-2008, P, DJE de 20-6-2008

Assim, observa-se que o legislador estadual pode tratar sobre
direito do consumidor, porém, deverá ser de forma específica para as
peculiaridades e circunstâncias locais.

Nota-se no texto da proposição em análise que a sua abrangência
é para todas as empresas, inclusive as que nem prestam serviços no Estado
do Maranhão. Nestes termos, exige-se uma adequação no projeto de lei,
para adequá-lo aos ditames constitucionais.

Portanto, opina-se pela apresentação da Emenda Modificativa
abaixo:

EMENDA MODIFICATIVA Nº 001 AO PROJETO DE
LEI Nº 193/2017

Art. 1º A Ementa do Projeto de Lei nº 193/2017 passa a ter a
seguinte redação:

“Dispõe sobre a obrigatoriedade de os mercados,
supermercados, hipermercados e estabelecimentos similares
instalados no Maranhão, a acomodarem, em espaço único e
específico, produtos alimentícios destinados a pessoas com
diabetes, intolerância a lactose e doença celíaca.”

Art. 2º O art. 1º do Projeto de Lei nº 193/2017 passa a ter a
seguinte redação:
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“Art. 1º Ficam os mercados, supermercados, hipermercados
e estabelecimentos similares instalados no Maranhão
obrigados a acomodar, em espaço único e específico, produtos
alimentícios destinados a pessoas com diabetes, intolerância
a lactose e doença celíaca.”

Quanto à juridicidade e à legalidade, não há objeções a fazer ao
Projeto de Lei apresentado.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº

193/2017, por encontrar-se em conformidade com as regras constitucionais,
com a Emenda Modificativa acima proposta.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 193/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 03 de outubro de 2017.

Deputado Marco Aurélio – Presidente
Deputado Eduardo Braide - Relator
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Francisca Primo
Deputado Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 342/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 240/2017, de autoria do Senhor

Deputado Bira do Pindaré, que “Considera Patrimônio Cultural Imaterial
do Maranhão o Festejo de São José de Ribamar”.

Primeiramente há que se dizer que o patrimônio cultural é
constituído de unidades designadas “bens culturais” que, segundo Godoy1,
correspondem a:

toda produção humana, de ordem emocional, intelectual
e material, independentemente de sua origem, época ou
aspecto formal, bem como natureza, que propiciem o
conhecimento e a consciência do homem sobre si mesmo
e sobre o mundo que o rodeia.

A observação inicial que nos impõe acerca de tal conceituação diz
respeito ao reconhecimento pela Constituição de que os bens culturais não
se resumem àqueles materializados em objetos físicos (tais como prédios
históricos, esculturas, livros raros, etc.), abrangendo também o chamado
patrimônio cultural intangível ou imaterial, constituído por elementos, tais
como as tradições, o folclore, os saberes, as línguas, as festas e manifestações
populares, etc., que passaram a receber expressamente a tutela de nosso
ordenamento jurídico.

Todos estes aspectos são deduzidos da leitura atenta do texto
constitucional, em especial dos arts. 215 e 216, §1º, senão vejamos:

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e
apoiará e incentivará a valorização e a difusão das
manifestações culturais.
§ 1° O Estado protegerá as manifestações das culturas
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros
grupos participantes do processo civilizatório nacional.
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os
bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência

à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais
espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico.
§ 1° O Poder Público, com a colaboração da comunidade,
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro,
por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento
e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e
preservação.

Pode-se caracterizar o patrimônio imaterial como as práticas, as
representações, as expressões, os conhecimentos e as técnicas, os
instrumentos, os objetos, os artefatos e os lugares associados a
comunidades, grupos e, em alguns casos, a indivíduos que se reconhecem
como parte desse patrimônio.

Como se vê o patrimônio imaterial é transmitido de geração a
geração e constantemente recriado por comunidades e grupos, em função
de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, o que
gera identidade e continuidade e contribui para promover o respeito à
diversidade cultural e à criatividade humana.

O registro de bens imateriais tem um papel fundamental na
conservação da memória da coletividade, propiciando ações de estímulo à
manutenção e à difusão das práticas culturais. Neste sentido, não há maiores
problemas em elevar o Festejo de São José de Ribamar à condição de
Patrimônio Imaterial do Estado do Maranhão.

No que diz respeito à competência do Estado para tratar dessa
matéria, a Constituição da República, em seu art. 23, inciso III, estabelece
que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios a proteção dos documentos, obras e outros bens de valor
histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis
e os sítios arqueológicos.

O art. 24, inciso VII, por sua vez, confere à União, aos Estados e
ao  Distrito Federal competência  concorrente para legislar sobre  proteção
ao  patrimônio  histórico,   cultural, artístico, turístico e paisagístico.

Com relação à possibilidade de iniciar-se processo de registro por
meio de lei, esclarecemos que a jurisprudência é ainda incipiente. Vale
ressaltar, porém, que parte da doutrina não vê óbice a que o tombamento,
que é uma medida mais drástica, ocorra por meio de lei.

Posta assim a questão, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do presente Projeto de Lei.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº

240/2017, por encontrar-se em conformidade com as regras constitucionais.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 240/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 03 de outubro de 2017.

Deputado Marco Aurélio – Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Francisca Primo
Deputado Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

PARECER Nº 343/2017

RELATÓRIO:

Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de parecer,
o Projeto de Lei nº 243/2017, de autoria do Senhor Deputado Júnior Verde,
que Considera de Utilidade Pública a Associação Comunitária de
Recuperação a Pessoas com Dependências Químicas Casa de Davi,
com sede e foro no Município de São Mateus, no Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 de
junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua competência,
cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do Regimento
Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para decisão deste,
recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I,
da CE/89).

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidade melhorar a qualidade de vida da
população em sua área de atuação e seus associados em geral, defendendo-
os, organizando e distribuindo aos mesmos, gratuitamente, benefícios
alcançados junto aos Órgãos Municipais, Estaduais, Federais e a Iniciativa
Privada.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar que
a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo Diploma
Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprovação,
presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 243/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 03 de outubro de 2017.

Deputado Marco Aurélio – Presidente
Deputado Carlinhos Florêncio- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputada Francisca Primo
Deputado Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 344/2017

RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de parecer,

o Projeto de Lei nº 244/2017, de autoria do Senhor Deputado Rafael
Leitoa, que Considera de Utilidade Pública a Fundação Rosalino Barbosa,
com sede e foro no Município de Parnarama, no Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 de
junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua competência,
cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do Regimento
Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para decisão deste,
recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I,
da CE/89).

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades oferecer educação, continuada ou
permanente, e aprendizagem profissional, bem como promover a educação
profissional integrada às diferentes formas de educação ao trabalho, à
ciência e à tecnologia, conduzindo-se permanentemente ao desenvolvimento
de aptidões para a vida produtiva.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar que
a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo Diploma
Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprovação,
presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 244/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 03 de outubro de 2017.

Deputado Marco Aurélio – Presidente
Deputado Antônio Pereira- Relator
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Francisca Primo
Deputado Levi Pontes
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 345/2017

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalidade

e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 236/2017, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização
de vistoria anual, com emissão de laudo técnico (elaborado por engenheiro
habilitado, registrado no CREA-MA, e acompanhado de ART), para
utilização de brinquedos em parques infantis de educação infantil ou ensino
fundamental público ou privado, parques públicos de diversão, clubes,
condomínios, hotéis e similares, e dá outras providências.

É o sucinto relatório.
Nos termos previstos na Constituição Federal e na Constituição

Estadual, a proposição em análise é constitucional.
O processo legislativo brasileiro, nas três esferas da Federação,

deve obedecer a procedimentos pré-estabelecidos. A Constituição Estadual
Maranhense de 1989, nas mesmas linhas da Constituição Federal de 1988,
estabeleceu (arts. 40 a 49) os procedimentos do processo legislativo no
âmbito estadual.

O primeiro ponto de análise é sobre a possibilidade de normas
estaduais disporem sobre a matéria constante no projeto de lei analisado.

A matéria da presente Proposição pode ser enquadrada como de
competência privativa da União para legislar sobre direito civil (CF/88,
art. 22, I), situada fora da esfera de competência residual dos demais entes
o trato do assunto. Porém, há também um viés consumerista na lei
impugnada, de modo a acomodar, em uma análise inicial, a competência
estadual, conforme previsão do art. 5º, XXXII e art. 24, VIII (competência
concorrente da União, Estados e Distrito Federal, para legislar sobre
proteção do consumidor), ambos da Constituição Federal.

Outro ponto de análise é quanto à iniciativa da proposição. A
Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a determinadas
pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a propositura de proposições
legislativas.

No caso das Leis Ordinárias, o art. 42 da Constituição do Estado
do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa: “a iniciativa
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das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão
da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça,
ao Procurador-Geral da Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição”. Essa iniciativa é chamada de geral, pois
qualquer um dos citados acima poderá deflagrar o processo legislativo de
leis complementares e ordinárias.

Algumas matérias ficaram a cargo de alguns agentes para deflagrarem
o processo legislativo. Porém, o tema do presente Projeto de Lei não se
encaixa em nenhuma das hipóteses constitucionalmente reservadas, não
havendo, portanto, objeções nesta fase do processo legislativo.

Logo, partindo-se do ponto que lei estadual pode tratar sobre
direito do consumidor, há se destacar o que fica a cargo dos legisladores
federal e estadual.

O STF tem o entendimento de que:

A competência do Estado para instituir regras de efetiva
proteção aos consumidores nasce-lhe do art. 24, V e VIII, c/c o
§ 2º (...). Cumpre ao Estado legislar concorrentemente, de
forma específica, adaptando as normas gerais de “produção
e consumo” e de “responsabilidade por dano ao (...)
consumidor” expedidas pela União às peculiaridades e
circunstâncias locais. [...] [ADI 1.980, voto do rel. min. Cezar
Peluso, j. 16-4-2009, P, DJE de 7-8-2009.] = ADI 2.832, rel.
min. Ricardo Lewandowski, j. 7-5-2008, P, DJE de 20-6-2008

Assim, observa-se que o legislador estadual pode tratar sobre
direito do consumidor, porém, deverá ser de forma específica para as
peculiaridades e circunstâncias locais.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº

236/2017, por encontrar-se em conformidade com as regras constitucionais.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 236/2017, nos termos do
voto do Relator.

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

em 03 de outubro de 2017.

Deputado Marco Aurélio – Presidente
Deputado Carlinhos Florêncio- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputada Francisca Primo
Deputado Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 348/2017

RELATÓRIO
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Resolução nº 021/2017,
de autoria do Senhor Deputado Eduardo Braide, que dá nova redação ao
Capítulo I do Título VI e promove alterações nos artigos 14, inciso II,
alínea “a”, 33, 170 e 171 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, dispondo sobre o regime especial de tramitação
de projetos de lei de iniciativa popular.

Em síntese, o presente projeto de resolução legislativa objetiva
instituir um rito especial para a tramitação de projetos de lei de iniciativa
popular, tornando-se os diferentes, no que couber da tramitação dos
projetos de autoria de um Deputado Estadual ou de um dos Poderes.

Analisar-se-á, a seguir, a constitucionalidade, a legalidade, a
regimentalidade e a técnica legislativa.

Resolução é um ato do Poder Legislativo, tomado por
procedimento diferente do previsto para a elaboração das leis, destinado a

regular matéria de competência da respectiva Casa Legislativa, mas
em regra com efeitos internos.

As resoluções constituem, em conjunto com as normas do art.
59, da CF/88 (art. 40, da Constituição Estadual), atos normativos
primários, e disporão sobre a regulação de determinadas matérias pelo
Poder Legislativo, não incluídas no campo de incidência dos decretos
legislativos e da lei.

No que tange à matéria do projeto de Resolução Legislativa em
análise, verifica-se que o objetivo é dispor o trâmite especial do projeto de
lei que for de iniciativa popular.

A proposição analisada visa alterar todo o art. 171 do Regimento
Interno e ainda acrescentar o art. 171-A. Ocorre que a redação atual do art.
171 dispõe sobre as condições para receber o projeto de lei de iniciativa
popular, conforme segue abaixo:

Art. 171. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação
à Assembléia Legislativa de Projeto de Lei subscrito por, no
mínimo, um por cento do eleitorado estadual, distribuído por
pelo menos dezoito por cento dos municípios, com não menos
de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles, e que
deverá ser apreciado no prazo máximo de sessenta dias,
obedecidas as seguintes condições: (Redação dada e renumerado
pela Resolução Legislativa nº 599/2010)
I - assinatura de cada eleitor deverá ser acompanhada de seu
nome completo e legível, endereço e dados identificadores de
seu título eleitoral;
II - as listas de assinaturas serão organizadas por município, em
formulário padronizado pela Mesa da Assembléia;
III - será lícito a entidade da sociedade civil patrocinar a
apresentação de projeto de lei de iniciativa popular,
responsabilizando-se inclusive pela coleta das assinaturas;
IV - o projeto será instruído com documento hábil da Justiça
Eleitoral quanto ao contingente de eleitores alistados em cada
município, aceitando-se, para esse fim, os dados referentes ao
ano anterior, se não disponíveis outros mais recentes;
V - o projeto será protocolizado perante a Secretaria da Mesa,
que verificará se foram cumpridas as exigências constitucionais
para sua apresentação;
VI - o projeto de lei de iniciativa popular terá a mesma tramitação
dos demais, integrando sua numeração geral;
VII - nas Comissões e no Plenário poderá usar da palavra para
discutir o projeto de lei, pelo prazo de vinte minutos, o primeiro
signatário, ou quem este tiver indicado quando da apresentação
do projeto;
VIII - cada projeto de lei deverá circunscrever-se a um único
assunto, podendo, caso contrário, ser desdobrado pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, em proposições autônomas,
para tramitação em separado; (Redação dada pela Resolução
Legislativa nº 599/2010)
IX - não se rejeitará, liminarmente, projeto de lei de iniciativa
popular por vícios de linguagem, lapsos ou imperfeições de
técnica legislativa, incumbindo à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania escoimá-lo dos vícios formais para sua regular
tramitação; (Redação dada pela Resolução Legislativa nº 599/
2010)
X - a Mesa designará Deputado para exercer, em relação ao
projeto de lei de iniciativa popular, os poderes ou atribuições
conferidos por este Regimento ao Autor de proposição devendo
a escolha recair sobre quem tenha sido, com a sua anuência,
previamente indicado com essa finalidade pelo primeiro
signatário do projeto.

Verifica-se, por oportuno, que é tema que depende unicamente da
deliberação de seus membros, pois se trata de matéria estritamente interna
corporis desta Casa Legislativa. É que a ordem jurídico-constitucional
assegurou a cada poder, dentro do sistema da divisão harmônica de funções,
a exclusiva competência para dispor sobre sua organização e seus serviços
internos.
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Assim, cada Casa Legislativa, tanto quanto qualquer Tribunal ou

Chefia do Executivo, é competente para decidir suas questões
administrativas internas, sem a necessária participação de outro Poder.
Nesse sentido, a Constituição Estadual, estabelece em seu art. 31:

Art. 31. É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa:
I – eleger sua Mesa Diretora e constituir suas comissões;
II – elaborar seu Regimento Interno;
III – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia,
criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e
funções de seus servidores e fixação da respectiva remuneração,
observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias [...]

Ressalte-se que a espécie normativa escolhida pelo autor da
proposição também é a adequada, nos termos do art. 138, V, do Regimento
Interno desta Casa:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia
de lei ordinária matéria de competência privativa da
Assembléia Legislativa e os de caráter político-processual
legislativo ou administrativo, ou quando a Assembléia deva-
se pronunciar em casos concretos [...]

Ademais, o Regimento Interno em seu Art.272, dispõe, in verbis:

 “Art. 272. O Regimento Interno poderá ser modificado ou
reformado por meio de projeto de resolução de iniciativa da
Mesa, de Comissão Permanente ou Especial para esse fim
criada, também por um terço dos membros da Assembleia”.

Observa-se que, sob tais parâmetros constitucionais e regimentais
o Projeto de Resolução Legislativa sob exame se encontra consoante o
direito, estando o mesmo redigido em boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Resolução Legislativa nº
021/2017. Assim sendo, opinamos favoravelmente pela sua aprovação.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 021/2017,
nos termos do voto do relator.

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

em 03 de outubro de 2017.

Deputado Marco Aurélio – Presidente
Deputado Levi Pontes- Relator
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 350/2017

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridicidade

do Projeto de Lei Ordinária nº 178/17, de autoria do Senhor Deputado
Adriano Sarney que “institui a Política Estadual de Desenvolvimento
Rural Sustentável da Agricultura Familiar no âmbito do Estado do
Maranhão e dá outras providências.”

A teoria da Separação dos Poderes foi primeiramente pensada por
Aristóteles em sua obra ‘A Política’, porém essas funções (poderes) seriam
exercidas por uma única pessoa, o soberano.

  Montesquieu aprimorou a teoria aristotélica em seu livro ‘ O
espírito das Leis’ identificando o exercício das três funções estatais, cada
uma exercida por um Órgão diverso, que exerceria uma função típica,
inerente à sua natureza, atuando de forma independente e autônoma. Cada
atividade passaria a ser realizadas independentemente por cada órgão,
surgindo, assim, o que se denominou teoria dos freios de contrapesos.

Acontece que além das funções típicas de cada Poder, existem
também as funções atípicas, necessárias para que ocorra um regular
desempenho das referidas funções.

Os Poderes são independentes entre si, cada qual atuando dentro
de sua parcela de competência atribuída pela Constituição quando da
manifestação do poder constituinte originário.

 A atribuição constitucionalmente estabelecida para cada Poder
não poderá ser delegada a outro. Prevalece o princípio da indelebilidade de
atribuições, onde um órgão somente poderá exercer atribuições típicas do
outro quando expressamente previsto na Carta Magna Federal.

Neste contexto, a Constituição Federal em seu art. 61, §1º, delegou
ao Poder Executivo a função atípica de legislar, dentre outras, sobre
criação e extinção de Ministério.

O Estado do Maranhão em seu Poder Decorrente estabeleceu em
sua Constituição Estadual no art. 43, “a competência privativa do Chefe
do Poder Executivo, dentre outras, a criação, estruturação e atribuições
das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual”.

Numa primeira vista, o presente Projeto cria atribuições a uma
Secretaria de Estado ou para um Órgão da Administração Pública Estadual,
porém não é bem assim.

Nota-se que, o Presente projeto não está tratando de normas
estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos administrativo
é chamado de atribuição) e sim de diretrizes a serem tomadas pelo Estado
quando da implantação da politica estadual de desenvolvimento rural
sustentável.

Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade formal
no Projeto em análise, pois pensar diferente é realizar uma interpretação
ampliativa da reserva de iniciativa do Poder Executivo e assim resultar no
esvaziamento da função de legislar do Poder Legislativo dos Estados
Federados.

Já em relação a técnica legislativa se faz necessário realizar alteração
na ementa e art. 1º do Projeto:

Ementa: “Estabelece diretrizes da Politica Estadual de
Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar no
âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.”

“Art. 1º- Estabelece as diretrizes da Politica Estadual de
Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar no
âmbito do Estado do Maranhão, que norteará a elaboração e a
implementação do Plano Estadual de Desenvolvimento Rural
Sustentável da Agricultura Familiar”.

Também é necessário excluir o art. 6º do Projeto por não ter
consonância com o restante do Projeto, e a renumeração o art. 7º e
art. 8º para art. 6º e art. 7º respectivamente.

No tocante a análise da constitucionalidade material também não
há nenhuma irregularidade.

VOTO DA RELATORA:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

178/2017 com as alterações acima propostas.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 178/2017, nos termos do
voto da relatora.

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

em 03 de outubro de 2017.
Deputado Marco Aurélio – Presidente
Deputada Francisca Primo- Relatora
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Eduardo Braide
Deputado Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4686/2017-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, caput, c/c art.13, inciso VI da Lei nº 8.666/
93 e autorizo a contratação direta e emissão da Nota de Empenho com a
empresa NTC - Treinamentos, Eventos e Serviços LTDA – ME, (CNPJ
n° 10.614.200/0001-98), para efetivação das inscrições dos servidores, os
Srs. Alexandre Henrique Pereira da Silva (matrícula n.º 1644228),
Camila Correia Lima de Mesquita (matrícula n° 1636463), Catarina
Delmira Boucinhas Leal (matrícula n° 1624899), Cirilo Antônio
Lemos Júnior (matrícula n.º 1638869), Fernando Fillipe Santos
Marques (matrícula n° 1639665), Gabriel Manzano Dias Marques
(matrícula 1639715), Lincoln Christian Nolêto Costa (matrícula nº.
1630086), Teresa Angélica Batista Assunção Machado (matrícula n.º
1643923), e Thalyta Regina Cruz Sousa (matrícula n° 1623263),
com o fim de participarem do curso  “Como Planejar, Licitar, Contratar
e Fiscalizar a Terceirização de Serviços na Administração Pública –
As Inovações da IN nº. 05/17 e da Lei nº. 13.429/17”  a ser realizado
nesta Cidade, nos dias 27 a 29 de setembro de 2017, no valor total de R$
25.440,00 (vinte e cinco mil quatrocentos e quarenta reais),  visando
proporcionar a melhoria da qualidade das técnicas e procedimentos em
busca de maiores e melhores resultados dos profissionais na execução dos
serviços prestados neste Poder.Determino a publicação do Ato na imprensa
oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia,
consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº 8.666/93.DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO,
SÃO LUÍS- MA,  27  DE  SETEMBRO  DE 2017. Deputado Humberto
Ivar Araújo Coutinho-Presidente ALEMA.

ERRATA

No Diário da Assembleia nº 133 do dia 27 de setembro de 2017,
pag. 04, 2ª Coluna, 3º Quadrante, Linha 03, onde se lê “vinte e cinco de
setembro” leia-se “vinte e seis de setembro”.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 694/2017

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o cumprimento do interstício previsto no art. 13,
parágrafo único da Lei nº 8.838, de 11 de julho de 2008, que determina a
Progressão do servidor ocupante de cargo efetivo desta Casa Legislativa;

Considerando, ainda, a politica de valorização do pessoal desta
Casa.

 R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder a progressão funcional dos servidores do Quadro

de Pessoal da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão que
integralizaram interstícios funcionais, constante do Anexo Único desta
Resolução, com observância das respectivas vigências.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 21 de setembro

de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente. Deputado

RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO REZENDE
- Segundo Secretário

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA nº 701/2017

Homologa o resultado final da Avaliação de
Desempenho no estágio probatório dos servidores
que especifica.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo
em vista o Termo Final da Avaliação de Desempenho dos servidores em
período de estágio probatório do Poder Legislativo do Estado, instituída
pelo art. 23 da Lei Estadual 6.107, de 27 de julho de 1994.

Considerando a aprovação dos servidores no estágio probatório
nos termos definidos no art. 29 da Resolução Administrativa nº. 392/2014,
de 07 de agosto de 2014, publicada no Diário da ALEMA nº 011 de 30 de
janeiro de 2015, com a consequente comprovação da aptidão para o exercício
do cargo efetivo.

RESOLVE:
HOMOLOGAR o resultado final do estágio probatório dos

servidores constantes dos processos informados no ANEXO ÚNICO,
desta Resolução, por terem sidos atendidos os requisitos legais e
regulamentares.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 02 de outubro

de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente. Deputado
RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO REZENDE
- Segundo Secretário
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