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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23/10/2017 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23.10.2017

I – PARECER EM REDAÇÃO FINAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1. PARECER Nº 366/17 DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 198/17, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, QUE DISPÕE SOBRE A
PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA
MARANHENSE PELAS EMPRESAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
PRESTADORAS DE SERVIÇO NO ÂMBITO DO ESTADO DO
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – RELATOR
DEP. DR. LEVI PONTES. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

II – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2. PROJETO DE LEI Nº 215/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE INCLUI NO
CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO ESTADO A DATA
DE 22 DE NOVEMBRO COMO O DIA DA COMUNIDADE
LIBANESA NO MARANHÃO. – COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. – RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO.

III - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

3. REQUERIMENTO Nº 775/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO OTHELINO NETO, REQUER QUE APÓS
APROVAÇÃO DO PLENÁRIO SEJA SUBMETIDO A REGIME
DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA, OS PROJETOS
DE LEI Nº 257 E 270/2017, ENCAMINHADOS PELA MENSAGEM
Nº 083 E 087/17, AMBOS DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

4. REQUERIMENTO Nº 776/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, 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 256/2017, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO
DE CARGOS NO QUADRO DA EMPRESA MARANHENSE DE
ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

5. REQUERIMENTO Nº 777/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDA E VOTADA EM

REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, A
MOÇÃO Nº 17/2017, DE REPÚDIO À PROPOSTA DE
PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS, APRESENTADA
INICIALMENTE PELO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA –
MME, DO GOVERNO TEMER, QUE VISA A REDUÇÃO DA
PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NO PATRIMÔNIO DA EMPRESA.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

6. REQUERIMENTO Nº 778/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDA E VOTADA EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, A
MOÇÃO Nº 21/2017, DE REPÚDIO AO PROCESSO DE
DESESTRUTURAÇÃO, ATRAVÉS DO FECHAMENTO DE
AGÊNCIAS, DO BANCO DA AMAZÔNIA DO ESTADO DO
MARANHÃO – BASA. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

7. REQUERIMENTO Nº 779/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, 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 ORDINÁRIA, O PROJETO
DE LEI Nº 262/2017, ENCAMINHADO PELA MENSAGEM Nº
086/17, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

8. REQUERIMENTO Nº 780/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS
DESTA CASA VOTOS DE CONGRATULAÇÕES COM A
POPULAÇÃO DE ICATU, PELA PASSAGEM DO SEU 403º
(QUADRINGENTÉSIMO TERCEIRO) ANIVERSÁRIO, QUE
OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 26 DE OUTUBRO,
OPORTUNIDADE EM QUE REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ
CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SENHOR JOSÉ
RIBAMAR MOREIRA GONÇALVES (DUNGA) E À CÂMARA
DE VEREADORES DAQUELE MUNICÍPIO, NA PESSOA DO SEU
PRESIDENTE. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

9. REQUERIMENTO Nº 783/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO OTHELINO NETO E RAFAEL LEITOA,
REQUERENDO  QUE DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA
DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA, EM
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS
A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 012/17, DE AUTORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

10. REQUERIMENTO Nº 784/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
E ENCAMINHADOS VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO
ILUSTRÍSSIMO VEREADOR DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE
DO MARANHÃO/MA, SENHOR NETO FIUZA, PELA
PASSAGEM DE SEU 47º (QUADRAGÉSIMO SÉTIMO)
ANIVERSÁRIO, OCORRIDO EM 17 DE OUTUBRO DO ANO
EM CURSO.

11. REQUERIMENTO Nº 785/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
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DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
MAGALHÃES DE ALMEIDA, PELO ANIVERSÁRIO DE
FUNDAÇÃO DA CIDADE OCORRIDO NO DIA 01 DE
OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

12. REQUERIMENTO Nº 786/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
CURURUPU, PELA PASSAGEM DE SEU 176º (CENTÉSIMO
SEPTUAGÉSIMO SEXTO) ANIVERSÁRIO, OCORRIDO NO DIA
03 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

13. REQUERIMENTO Nº 787/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
ZÉ DOCA, PELO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA CIDADE
OCORRIDO NO DIA 04 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

14. REQUERIMENTO Nº 788/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GOVERNADOR ARCHER, PELO ANIVERSÁRIO DE
FUNDAÇÃO DA CIDADE OCORRIDO NO DIA 10 DE
OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

15. REQUERIMENTO Nº 789/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
AMAPÁ DO MARANHÃO, PELO ANIVERSÁRIO DE
FUNDAÇÃO DA CIDADE OCORRIDO NO DIA 10 DE
OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

16. REQUERIMENTO Nº 790/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GRAÇA ARANHA, PELO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA
CIDADE OCORRIDO NO DIA 13 DE OUTUBRO DO CORRENTE
ANO.

17. REQUERIMENTO Nº 791/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
PRIMEIRA CRUZ, PELO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA
CIDADE OCORRIDO NO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE
ANO.

18. REQUERIMENTO Nº 792/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES ÀS SUAS EXCELÊNCIAS OS
DESEMBARGADORES JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS
ANJOS, LOURIVAL SEREJO E MARCELO CARVALHO, ELEITOS
PARA EXERCEREM OS CARGOS, RESPECTIVAMENTE, DE
PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE E CORREGEDOR GERAL DE
JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

IV - REQUERIMENTO(S) À DELIBERAÇÃO DA MESA

19. REQUERIMENTO Nº 781/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA ENCAMINHADO OFÍCIO AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO,
NETO EVANGELISTA, PARA QUE A SECRETARIA DE ESTADO
DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES APRESENTE
INFORMAÇÕES SOBRE O ANDAMENTO DA EXECUÇÃO DAS
OBRAS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E SUAS
RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO NOS POVOADOS DE
SAQUINHO, MURIÇOCA, VARZINHA E BARREIRAS, TODOS

LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE PARAIBANO/MA.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

20. REQUERIMENTO Nº 782/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DAS
SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 03 E 16 DE
OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA ACOMPANHAMENTO
DE FAMILIAR E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME
ATESTADOS EM ANEXO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 23/10/2017 - SEGUNDA-FEIRA

PRIORIDADE  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 276/17, enviado através da Mensagem

Governamental nº 088/17, que cria a Escola dos Conselhos no âmbito
da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular
– SEDIHPOP.

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 277/17, de autoria do Senhhor

Deputado Rafael Leitoa, que estabelece diretrizes de cooperação entre
o Estado e as Associações de Proteção  e Assistência aos Condenados
- APACs

2. PROJETO DE LEI Nº 278/17, de autoria do Senhor
Deputado Rafael Leitoa, que dispõe sobre a criação de vagas no sistema
penitenciário do Estado do Maranhão.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 273/17, de autoria do Senhor

Deputado Rafael Leitoa, que obriga a realização de exame oftamológico
para diagnóstico de miopia, astigmatismo, hipermetropia, daltonismo,
ceratocone e demais patologias oculares em alunos matriculados no 1º
ano do ensino médio, nas escolas da Rede Estadual de Ensino.

2. PROJETO DE LEI Nº 274/17, de autoria do Senhor
Deputado Rafael Leitoa, que dispõe sobre a contratação de percentual
mínimo de trabalhadores idosos nos quadros funcionais de empresas
privadas do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 275/17, de autoria do Senhor
Deputado Carlinhos Florêncio, que considera de Utilidade Pública o
Instituto Educacional de Apoio às Famílias Carentes – IEAFC.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 272/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que institui a “Semana Estadual de
Combate a Corrupção”.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 041/17,
do Senhor Deputado Raimundo Cutrim, que concede Medalha do
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Coronel da Polícia Militar
do Maranhão Sr. Eurico Alves da Silva Filho.

ORDINÁRIA 4ª  E  ULTIMA  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 271/17, de autoria do Senhor

Deputado Zé Inácio, que institui o Dia Estadual das Trabalhadoras
Domésticas no Estado do Maranhão.

2. MOÇÃO Nº 022/17, de autoria do Senhor Deputado Prof.
Marco Aurélio, que envia Moção de Aplausos à Presidente do
CONSEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMA),
Reitora Nair Portela,  pela aprovação da política afirmativa do ingresso
qualificado.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 19/10/17.

Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da
Décima Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia dezenove de outubro de dois mil
e dezessete.
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Presidente, em exercício, Senhor Deputado Fábio Braga.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Eduardo

Braide.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para
fazer a leitura da Ata da sessão anterior e do texto bíblico.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA – Ata lida e considerada aprovada.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 089   /2017

São Luís, 19  de outubro  de 2017.

Senhor Presidente,

Submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
da presente Medida Provisória que altera a Lei nº 10.691, de 26 de
setembro de 2017, que institui o Programa Cartão Transporte
Universitário no âmbito da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos
e Participação Popular - SEDIHPOP e da Secretaria de Estado
Extraordinária da Juventude - SEEJUV.

A medida deriva de fato superveniente envolvendo cidades
maranhenses que efetivamente demandam serviços educacionais em
estados vizinhos.

É o caso, por exemplo, dos alunos moradores do Município de
Araioses que estudam na Cidade de Parnaíba, Piauí. Por deslocarem-se
diariamente de suas casas às instituições de ensino superior, esses
alunos não podem deixar de ser, também, contemplados pelo Cartão
Transporte Universitário, por percorrerem distância superior a 100
(cem) quilômetros.

A urgência revela-se face o risco iminente desses alunos ficarem
sem acesso imediato ao programa, o que geraria prejuízos de dificílima
reparação, considerando a evidente perda do semestre ou ano letivo,
mormente à vista da avassaladora crise econômica.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar
a relevância e a urgência da Medida Provisória em apreço, minha
expectativa é de que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 253 , DE 18 DE OUTUBRO DE 2017.

Altera a Lei nº 10.691, de 26 de setembro de 2017,
que institui o Programa Cartão Transporte
Universitário no âmbito da Secretaria de Estado
dos Direitos Humanos e Participação Popular -
SEDIHPOP e d a Secretaria de Estado
Extraordinária da Juventude - SEEJUV.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no
uso da atribuição que lhe confere o § 1º do art. 42 da Constituição
Estadual, adota a seguinte Medida Provisória, com força de Lei:

Art. 1º O Art. 2º da Lei nº 10.691, de 26 de setembro de 2017,
passa a vigorar acrescido do parágrafo único com a seguinte redação:

“Parágrafo único. Desde que observados os requisitos
previstos nos incisos I, II e III e, após autorização do Chefe
do Poder Executivo, poderão pleitear os benefícios desta
Lei os alunos residentes em municípios maranhenses que
estejam matriculados em IES fronteiriças ao Estado do
Maranhão, inclusive com a publicação de editais específicos,
se for o caso”.

Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS,   DE OUTUBRO DE 2017, 196º DA
INDEPENDÊNCIA E 129º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

PROJETO DE LEI Nº 277 / 17

Estabelece diretrizes de cooperação entre o Estado
e as Associações de Proteção e Assistência aos
Condenados - APACs.

Art.1º - O Poder Executivo entregará, preferencialmente às
Associações de Proteção e Assistência aos Condenados - APACs -  a
administração dos Centros de Recuperação de Presos do Estado.

Art. 2º - As condições para a administração dos Centros de
Recuperação de Presos serão definidas em cada caso, mediante convênio
específico, observado o disposto nesta lei.

Art. 3º - É dever das APACs:
I - administrar os regimes de cumprimento de pena das unidades

que receberem, nos termos definidos em convênio;
II - efetuar contratação de pessoal;
III - responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais,

previdenciários e securitários de pessoal;
IV - oferecer assistência jurídica, médica, odontológica e

psicológica aos recuperandos;
V - manter sob seu controle e vigilância a manutenção e a

conservação do imóvel, dos equipamentos e dos mobiliários da unidade,
bem como responsabilizar-se por eles;

VI - promover junto à Polícia Militar do Maranhão os atos
necessários à segurança externa da unidade;

VII - responsabilizar-se pelo pagamento dos impostos, taxas e
tarifas públicas;

VIII - apresentar relatórios mensais ao Executivo sobre o
movimento dos recuperandos e informar de imediato a chegada de
novos internos e a ocorrência de liberações;

IX - prestar contas mensalmente dos recursos recebidos;
X - aceitar a supervisão do Poder Executivo proporcionando

os meios para acompanhamento e avaliação da execução dos convênios.

Art. 4º - Cabe ao Poder Executivo:
I - repassar os recursos para a administração da unidade, nos

termos do convênio;
II - articular e integrar os demais órgãos governamentais para

uma atuação complementar e solidária de apoio ao desenvolvimento
do atendimento pactuado;

III - fiscalizar e acompanhar a administração das APACs.
Art. 5º - Os recursos de que trata o inciso I do artigo anterior

poderão ser gastos com:
I - pessoal, inclusive obrigações sociais e trabalhistas;
II - reformas e ampliação do prédio;
III - veículos para atendimento da demanda de presos;
IV – móveis, utensílios e equipamentos;
V - alimentação;
VI - medicamentos;
VII - outros, definidos no convênio.
 Art. 6º - As unidades a serem recebidas pelas APACs destinam-

se:
I - aos condenados a regime fechado, semiaberto e aberto com

trânsito em julgado na comarca;
II - aos condenados que residam na comarca com as suas

famílias;
III - aos condenados que tenham praticado crime no âmbito da

comarca.
Parágrafo único - Não será admitido o recebimento de outros

condenados do Estado, salvo com a expressa concordância da
Presidência das APACs e do Juízo das Execuções Criminais.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de

outubro de 2017. - Deputado Rafael Leitoa

PROJETO DE LEI Nº 278 / 17

Dispõe sobre a criação de vagas no sistema
penitenciário do Estado do Maranhão.

Art. 1º – Dos recursos destinados à criação de novas vagas no
sistema prisional, o Estado aplicará no mínimo 20% (vinte por cento)
em estabelecimentos que usam métodos alternativos de cumprimento
de pena.

Art. 2º – Os recursos de que trata o art. 1º desta lei serão
destinados à construção de novos estabelecimentos ou ampliação dos
já existentes, e à aquisição de equipamentos necessários ao seu
funcionamento.

Art. 3º – Os custos de manutenção dos estabelecimentos serão
providos por meio de convênios ou por recursos provenientes de
fundo estadual a ser criado com essa finalidade.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de

outubro de 2017. - Deputado Rafael Leitoa

REQUERIMENTO Nº 783 / 17
REPUBLICAR EM 23/10/2017

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que após aprovação do Plenário, que seja
discutido e votado em Regimento de Urgência, em uma Sessão
Extraordinária a ser realizada logo após a presente Sessão, o Projeto de
Lei Complementar nº 012/17, de autoria do Ministério Público Estadual.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em 17 de outubro de 2017. –
Othelino Neto – Deputado Estadual – Rafael Leitoa – Deputado
Estadual.
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REQUERIMENTO Nº 784 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e
encaminhados votos de congratulações ao Ilustríssimo Senhor Vereador
do Município de Alto Alegre do Maranhão/MA, Senhor NETO FIUZA,
pela passagem de seu 47º (quadragésimo sétimo) aniversário, em 17 de
outubro do ano em curso.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís/MA, 18 de outubro de 2017. - NINA MELO -
Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 23.10.17
EM: 20.10.17

REQUERIMENTO Nº 785 / 17

Senhor Presidente,

Requeiro a Mesa, conforme preconiza o art. 148 do Regimento
Interno, que seja encaminhado Mensagem de Congratulações à
população do município de Magalhães de Almeida, pelo aniversário de
fundação da cidade no dia 01 de outubro do corrente ano.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. -
São Luís, 17 de outubro de 2017 - DEPUTADO SÉRGIO FROTA -
Sergio Frota - Deputado Estadual - PSDB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 23.10.17
EM: 20.10.17

REQUERIMENTO Nº 786 / 17

Senhor Presidente,

Requeiro a Mesa, conforme preconiza o art. 148 do Regimento
Interno, que seja encaminhado Mensagem de Congratulações à
população do município de Cururupu, pela passagem de seu 176º
(centésimo septuagésimo sexto) aniversário, ocorrido no dia 03 de
outubro do corrente ano.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. -
São Luís, 17 de outubro de 2017 - DEPUTADO SÉRGIO FROTA -
Sergio Frota - Deputado Estadual - PSDB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 23.10.17
EM: 20.10.17

REQUERIMENTO Nº 787 / 17

Senhor Presidente,

Requeiro a Mesa, conforme preconiza o art. 148 do Regimento
Interno, que seja encaminhado Mensagem de Congratulações à
população do município de Zé Doca, pelo aniversário de fundação da
cidade no dia 04 de outubro do corrente ano.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. -
São Luís, 17 de outubro de 2017 - DEPUTADO SÉRGIO FROTA -
Sergio Frota - Deputado Estadual - PSDB.
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 23.10.17
EM: 20.10.17

REQUERIMENTO Nº 788 / 17

Senhor Presidente,

Requeiro a Mesa, conforme preconiza o art. 148 do Regimento
Interno, que seja encaminhado Mensagem de Congratulações à
população do município de Governador Archer, pelo aniversário de
fundação da cidade no dia 10 de outubro do corrente ano.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. -
São Luís, 17 de outubro de 2017 - DEPUTADO SÉRGIO FROTA -
Sergio Frota - Deputado Estadual - PSDB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 23.10.17
EM: 20.10.17

REQUERIMENTO Nº 789 / 17

Senhor Presidente,

Requeiro a Mesa, conforme preconiza o art. 148 do Regimento
Interno, que seja encaminhado Mensagem de Congratulações à
população do município de Amapá do Maranhão, pelo aniversário de
fundação da cidade no dia 10 de outubro do corrente ano.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. -
São Luís, 17 de outubro de 2017 - DEPUTADO SÉRGIO FROTA -
Sergio Frota - Deputado Estadual - PSDB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 23.10.17
EM: 20.10.17

REQUERIMENTO Nº 790 / 17

Senhor Presidente,

Requeiro a Mesa, conforme preconiza o art. 148 do Regimento
Interno, que seja encaminhado Mensagem de Congratulações à
população do município de Graça Aranha, pelo aniversário de fundação
da cidade no dia 13 de outubro do corrente ano.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. -
São Luís, 17 de outubro de 2017 - DEPUTADO SÉRGIO FROTA -
Sergio Frota - Deputado Estadual - PSDB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 23.10.17
EM: 20.10.17

REQUERIMENTO Nº 791 / 17

Senhor Presidente,

Requeiro a Mesa, conforme preconiza o art. 148 do Regimento
Interno, que seja encaminhado Mensagem de Congratulações à
população do município de Primeira Cruz, pelo aniversário de fundação
da cidade no dia 16 de outubro do corrente ano.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. -
São Luís, 17 de outubro de 2017 - DEPUTADO SÉRGIO FROTA -
Sergio Frota - Deputado Estadual - PSDB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 23.10.17
EM: 20.10.17
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REQUERIMENTO Nº 792 / 17

Senhor Presidente,

Requeiro a mesa, conforme preconiza o art. 148 do Regimento
Interno, que seja encaminhado Mensagem de Congratulações às
suas excelências os desembargadores José Joaquim Figueiredo dos
Anjos, Lourival Serejo e Marcelo Carvalho, eleitos para exercerem os
cargos respectivamente de Presidente, Vice-Presidente e Corregedor
Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. -
São Luís, 17 de outubro de 2017 - DEPUTADO SÉRGIO FROTA -
Sergio Frota - Deputado Estadual - PSDB.
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 23.10.17
EM: 20.10.17

INDICAÇÃO Nº 1243 / 17
Senhor Presidente,

Nos termos do Artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
para que inclua no Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2018 (PL nº
259/2017), encaminhado a esta Casa Legislativa pela Mensagem n° 84/
2017, o FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, criado
pela Lei n” 8.148, de 15/07/2004. O referido Fundo é destinado a
financiar a implantação e o desenvolvimento da Política Estadual de
Recursos Hídricos e foi regulamentado pela Lei nº 10.411, de 30/11/
2015.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLA TIV A
DO ESTADO DO MARANHÃO, 18 de outubro de 2017. –
VINICIUS LOURO – Deputado Estadual – RAFAEL LEITOA –
Deputado Estadual – ANA DO GÁS – Deputada Estadual –
RAIMUNDO CUTRIM – Deputado Estadual – JÚNIOR VERDE –
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1244 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro que a presente indicação seja encaminhada ao
Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio
Dino e ao Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca,
solicitando a inclusão do Município de Amarante do Maranhão no
Programa Caminhos da Produção, Programa Governamental que
visa melhorar as condições do processo produtivo com a aquisição de
implementos agrícolas ( pá carregadeira ou retroescavadeira, trator de
pneus e seus implementos agrícolas),Kit agrícola para  mecanizar o
plantio da cultura da mandioca e  beneficiamento da produção com
implantação da (Casa de Farinha) e melhoria do escoamento da
produção com recuperação de acessos à produção no município, além
da construção de açude – Tanques Redes  para produção de Peixes.

Além disso, solicitamos capacitação e assessoramento técnico
e gerencial para o desenvolvimento de novas habilidades no sentido de
implementar o processo produtivo, pois,  entre as suas principais
atividades econômicas estão à agricultura arroz, feijão, milho com
predominância para a cultura da mandioca e artesanato.

Desse modo, justifica-se um pacote de ações que contemplem
as necessidades da região com investimentos nas áreas solicitadas de
forma a proporcionar melhor qualidade de vida da população, por
meio do desenvolvimento social e econômico.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 18 de outubro de
2017. - EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual – PSB

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

INDICAÇÃO Nº 1245 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa,
seja encaminhado ofício ao excelentíssimo  Governador do Estado,
senhor Flávio Dino e ao excelentíssimo secretário de Infraestrutura o
senhor Clayton Noleto, solicitando, em caráter de urgência, a inclusão
do município de Turiaçu no  Programa MAIS ASFALTO do Governo
do Estado, para a aquisição de 29 Km de pavimentação asfáltica aos
povoados São Simão, Ponta do Mangue, Capoeira de Gado e povoado
Castelo, bem como 20 km  nos povoados São Salvador e Papagaio,
trecho  ligado aos povoados: Barraca, Campina dos Roxos, São José do
Brito e Campo Grande,  pertencentes ao Programa de Assentamento
Outeiro Turiaçu, os quais se encontram em precárias condições de
acesso.

A inclusão do município no Programa e a consequente melhoria
das estradas irão dotá-las de estruturas que evitem processos erosivos,
promovendo a melhoria da trafegabilidade e mobilidade da população
com a necessária segurança, o acesso aos insumos básicos, ao mercado
consumidor, escoamento da produção e a inclusão produtiva, tendo
em vista que a principal atividade econômica da população é agrícola,
pesca e pecuária, portanto, esse investimento estrutural contribuirá
sobremaneira para o desenvolvimento socioeconômico da região,
assegurando aos moradores daquela localidade, o direito a uma melhor
qualidade de vida.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de outubro de
2017. - EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual – PSB

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

INDICAÇÃO Nº 1246 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro que a presente indicação seja encaminhada ao
Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio
Dino e ao Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca,
solicitando a inclusão do Município de Jenipapo dos Vieiras no
Programa Caminhos da Produção,  Programa Governamental que
visa melhorar as condições do processo produtivo com a aquisição de
implementos agrícolas  ( pá carregadeira ou retroescavadeira, trator de
pneus e seus implementos agrícolas),Kit agrícola para  mecanizar o
plantio da cultura da mandioca e  beneficiamento da produção com
implantação da (Casa de Farinha) e melhoria do escoamento da
produção com recuperação de acessos à produção no município, além
da construção de açude para para captação de água da chuva no sentido
de possibilitar a criação de peixe como diversificação da mão de obra.

Além disso, solicitamos capacitação e assessoramento técnico
e gerencial para o desenvolvimento de novas habilidades no sentido de
implementar o processo produtivo, pois,  entre as suas principais
atividades econômicas estão à agricultura arroz, feijão, milho com
predominância para a cultura da mandioca e artesanato.

Desse modo, justifica-se um pacote de ações que contemplem
as necessidades da região com investimentos nas áreas solicitadas de
forma a proporcionar melhor qualidade de vida da população, por
meio do desenvolvimento social e econômico.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 18 de outubro de
2017. - EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual – PSB

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1247 / 17

Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em

seu Art. 152, requeiro que a presente Indicação seja encaminhada ao
Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio
Dino, para que determine ao Secretário de Estado da Educação, o
Senhor Felipe Costa Camarão, a inclusão da Escola Estadual Indígena
Guajajara da Aldeia do Leite, localizada no município de Jenipapo dos
Vieiras no Programa Escola Digna.

A presente solicitação visa atender aos anseios da comunidade
indígena que reivindica uma escola digna para o local, uma vez que a
escola existente apresenta graves problemas em sua estrutura, pois há
dez anos vem funcionando em um galpão de taipa coberto com palha
construído pelos indígenas, onde funciona em condições precária, no
turno matutino 1ª e 2ª série e no vespertino 3ª e 4ª série do Ensino
Fundamental.

O pleito é objeto de reiteradas solicitações da população,
formalizada pelo Senhor Samir Santana da Silva Guajajara,
Cacique da Aldeia e representante da Associação Comunitária Guajajara
da Terra Indígena Lagoa Comprida Ascalwa da Aldeia Leite localizada
no Município de Jenipapo dos Vieira e ratificada pelo deputado que a
esta subscreve.

Portanto, a inclusão da Escola Estadual Indígena Guajajara da
Aldeia do Leite, propiciará as condições necessárias para viabilizar o
processo educativo, o acesso a uma educação de qualidade e o relevante
cumprimento do papel social da escola.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 17 de outubro de
2017. - EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual – PSB

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

INDICAÇÃO Nº 1248 / 17

Senhor Presidente,

N a forma do que dispõe o Regimento Interno desta
Assernbleia, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvido à Mesa,
seja encaminhada expediente ao Fxmo. Prefeito de São Luís, Sr. Edivaldo
Holanda Júnior, para que providencie a remarcação da faixa de pedestre
na avo Jerônimo de Albuquerque, em frente a Assembleia Legislativa
do Maranhão. A solicitação se faz necessária em face daquele local ser
de intenso tráfego de veículos e a faixa supracitada está C0111 a pintura
desgastada e com pouca visibilidade aos motoristas e pedestres, o que
pode ocasionar graves acidentes neste local.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 17 de Outubro de 2017. – STÊNIO
REZENDE – Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1249 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que seja encaminhado
ao Governador do Estado do Maranhão, solicitando uma maior atenção
dos gestores sobre a situação das pessoas carentes que necessitam do
poder público para a realização da cirurgia de catarata, uma vez que
existe uma demanda grande e tanto a cirurgia como os exames são
caros.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de outubro de
2017. - Sergio Frota - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1250 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, após ouvido
o Plenário, que seja encaminhado, em caráter de urgência, a presente
Indicação ao Governador do Estado, com cópia para o Secretário
Estadual de Educação, solicitando a construção de uma escola na
Comunidade de Palmeiras, localizada em Icatu, a qual beneficiará
diretamente inúmeros jovens daquela localidade. Por oportuno. Friso
que as aulas são ministradas em locais alugados pela Prefeitura em
Comunidades vizinhas.

A referida escola é denominada na Comunidade como Proteção
de Jesus e as aulas são ministradas em locais distantes e não possuem
banheiros e, sequer, possuem acessibilidade para deficientes, além de
que o acesso a esses povoados serem quase intrafegáveis.

Deputada Ana do Gás - PC do B – MA.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA –  Deputado Wellington do Curso, ausente. Deputado
Cabo Campos, ausente. Pediria ao Deputado Eduardo Braide, para
que assumisse a Mesa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE – Pequeno Expediente. Com a palavra, o Senhor
Deputado Fábio Braga, por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
imprensa, todos que nos ouvem, nos assistem pela Rádio e TV
Assembleia, o plenário. Esta semana, nós tivemos a inauguração da
ponte da Cidade de Paulino Neves que fará parte da interligação da
rodovia que ligará a cidade de Paulino Neves a Barreirinhas. Essa ligação
rodoviária fará com que a “Rota das Emoções”, uma rota turística, se
interligará ao Parque dos Lençóis Maranhenses, por meio dessa ligação
e ligando ao Litoral do Piauí, Litoral do Ceará. Com essa interligação e
com mais a interligação que está sendo feita do Povoado Sangue até a
Cidade de Santo Amaro, nós teremos aí quase toda a totalidade do
Munim, toda a totalidade da Região dos Lençóis interligada a “Rota
das Emoções”. Mas, nós temos aí a ainda um entrave para que se
concretize toda essa rota. Nós temos um pedaço de trecho rodoviário
que liga a cidade de Urbano Santos a cidade de Barreirinhas, pouco
mais de 80, 90 km que não tem essa interligação por via asfáltica.
Todos os anos, todos os feriados, todos os dias em que há um fluxo
maior de turista, no Maranhão, eu venho a esta tribuna para alardear,
para reclamar, para suplicar que seja feito esse trecho de rodovia ligando
Urbano Santos a Barreirinhas e por que eu faço? Porque toda parte em
cima está interligada e o Governador agora também fará um
melhoramento da estrada Chapadinha a Pirangi, que eu também venho
batendo e muito nessa tecla aqui e por que faço isso? Primeiro, sou da
região do Itapecuru, região de Vargem Grande, próximo a Chapadinha,
e essa via de acesso é a principal via de acesso do Baixo Parnaíba e da
nossa região até interligar a região à Parnaíba a região do Piauí. E,
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durante todo esse tempo, eu não tenho feito isso não porque sou
deputado e para me vangloriar de que consegui essa ou aquela estrada,
mas eu tenho a certeza de que faço isso porque como filho de
comerciante, como homem público daquela região, eu entendo que essa
interligação  melhora e muito o comércio local,  a geração de renda e
emprego para nossa  região. Entendo que a região de Chapadinha a
Pirangi é uma MA que quando logo saímos de Chapadinha, ela tem um
estreitamento por conta de que você vem numa BR, numa rodovia
federal até Chapadinha, de Chapadinha começa o estreitamento e uma
falta de acostamento. Eu queria pedir ao Secretário Clayton Noleto,
não com aquele pedido de Deputado, mas de homem público, de pai da
família, de pessoa da região e não só como político por conta de voto.
Eu queria pedir que nesse trajeto, o acostamento dos principais trechos
dessa MA seja melhorado. Eu faço isso porque o agronegócio se instalou
ultimamente naquela região de Buriti, de Santa Quitéria, São Bernardo,
Chapadinha, Anapurus, em toda aquela região houve um aumento na
produção de grãos e com a produção de grãos temos um aumento das
carretas, das bitrens que trafegam justamente nesse pedaço de rodovia
que interliga até Chapadinha e que vem até o Porto de Itaqui para que
seja mandado para vários e vários lugares no mundo. Quando essas
rodovias ficam estreitas, em determinado momento, entre Chapadinha
principalmente em Anapurus, as carretas ao passarem perto de carros
normais provocam um balanceamento no carro menor, o que prejudique
e tem provocado inúmeros acidentes e provocado inúmeras mortes na
região. Portanto, essa interligação, essa melhoria na região de Paulino
Neves e Barreirinhas, essa melhoria que vamos fazer, por meio do
Governo do Estado do Maranhão que deve fazer agora, tem também
dois pontos de interligamento: um é entre São Bernardo e Luzilândia,
que a ponte já foi feita pela CODEVASF, pelo Governo do Estado do
Piauí, que vai interligar de novo o Maranhão ao Piauí. Tem só um
pequeno trecho entre São Bernardo e a ponte que não está feito e está
sendo feito agora pelo Governo do Estado. A outra, foi pedido pelo
Governador do Estado do Piauí a mim, ao Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Piauí, Themístocles Filho, que me pediu que
fizesse com que reivindicasse a questão da interligação entre Brejo,
que está aí, do outro lado já é a BR-222 que é a mesma que chega até
Chapadinha, para que se fosse feita a interligação entre Brejo, Matias
Olímpio, Esperantina e chegaríamos até Fortaleza. E digo mais, com
essas interligações, Deputado Eduardo Braide, o Maranhão melhora, e
muito, a questão comercial, a questão turística, a geração de emprego e
renda, facilita uns cem números de negócios e serviços que são feitos
hoje de maneira arriscada, de maneira ainda muito atrasada que faz com
que haja um encarecimento, principalmente na prestação de serviço,
na construção de pequenas obras no estado do Maranhão e
principalmente nessa região do Baixo Parnaíba, do Itapecuru e também
da Região do Munim. Portanto, o que reivindico aqui, a interligação
entre Urbano Santos e Barreirinhas que mais uma vez bato na tecla, é
importantíssimo. Quem sai de Vargem Grande, Coroatá, Peritoró,
Timbiras, Codó, aquela região, a principal via de acesso para que se
chegue aos Lençóis Maranhenses e que faça a interligação até Paulino
Neves é pela região de Urbano Santos a Barreirinhas. Quem vem de
Chapadinha ou que está interligando aquela região que vem de Buriti,
que vai até Palestina, que vai a Anapurus, que vai a Chapadinha e que
vai aos Lençóis, a principal via é a questão de Urbano Santos a
Barreirinhas, esse pequeno trecho, que deve ser feito em breve, para
que se possa interligar, melhorar o comércio, melhorar a questão turística
no Estado do Maranhão. Portanto ficam as reivindicações, a
reivindicação do melhoramento do acostamento na rodovia que está
sendo melhorada, a questão da pavimentação que vai ligar Chapadinha
a Pirangi, para que esses acostamentos não tenham e, principalmente,
para que, ao alargar um pouco em determinados momentos dessa
rodovia esse acostamento, nós temos aí a melhoria do acesso e a
diminuição do perigo naquela MA. Portanto, Senhor Presidente, era
isso que tinha a tratar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE - Com a palavra o Deputado Toca Serra por
cinco minutos sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO TOCA SERRA (sem revisão do
orador) - Bom dia, Senhor Presidente em Exercício Deputado Eduardo
Braide, demais Membros da Mesa, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores da TV – Assembleia. Senhor Presidente, venho hoje a
esta tribuna para agradecer o Governador do Estado do Maranhão
Flávio Dino por ontem ter me recebido no Palácio dos Leões. E com
isso eu estou muito feliz com a audiência em que estive com ele,
acompanhado do líder do Governo, Rogério Cafeteira, que aqui quero
agradecer, acompanhado também do chefe da Casa Civil, Marcelo
Tavares, do Secretário de Comunicação, Márcio Jerry, e do meu irmão,
ex-prefeito de Pedro do Rosário, Irlan Serra. Deputado Marco Aurélio,
eu encontrei V. Ex.ª ontem também no Palácio, e como ouvi V. Ex.ª um
dia usando essa tribuna, falando que estava muito feliz. E hoje digo a
mesma coisa, senhores deputados e senhoras deputadas. Hoje é um dia
para mim de muitas felicidades pela audiência que tive ontem com o
Governador, da forma que fui recebido e com as demandas que pedi a
ele para a minha região da Baixada Maranhense. E ali ele me prometendo
liberar essas demandas para as cidades onde eu moro, que é a cidade de
Pedro dos Rosários, que fica localizada na Baixada Maranhense, entre
Pedro do Rosário e Viana e na região do Alto do Turi, Zé Doca. Pedro
do Rosário, com mais de 24 mil habitantes, é uma cidade que vivia um
isolamento. E graças a Deus e ao Governador Flávio Dino, a estrada
que liga Pedro do Rosário a Cocalinho, município de Zé Doca, ela está
sendo já, está em fase de conclusão agora. Está em acabamento na
parte de sarjeta e meio fio. A pintura da estrada para fazer término na
sinalização. E até novembro para ser entregue para aquela população.
População essa que tanto sonhou com essa estrada, Senhor Presidente,
há mais de 40 anos. Eu vivenciei isso o dia a dia por ser filho de
lavrador e lavradora daquela cidade, e via o semblante no rosto do meu
pai de um dia ver aquela estrada concluída. E hoje, graças a Deus, esse
sonho está sendo realizado. Vai ser entregue àquela população e vai
trazer mais qualidade de vida aquele povo que tanto sofre e hoje já está
aí no rumo certo, que é desenvolvendo para o caminho da alegria. E ao
mesmo tempo na mesma audiência com o Governador tratei da MA-
006, que liga Pedro do Rosário ao Povoado Pacas, município de Pinheiro,
estrada essa que se encontra danificada já com muitos problemas e
como o Governador vai estar inaugurando a estrada de Zé Doca, ele me
prometeu ali que até dia 30 de novembro a MA vai estar recuperada,
estamos com um grande problema dentro dessa danificação, que está
danificada com uma ponte quebrada, que tem um desvio feito nesse
momento, Senhor Presidente, ela está mil maravilha porque estamos
no verão, mas logo, logo está se aproximando o inverno e essa estrada
pode ficar isolada, mas, graças a Deus e graças ao Governador Flávio
Dino, vão estar sendo tomadas as providências para até o final de
novembro esta obra estar sendo concluída e logo ele estará inaugurando
a estrada MA, que liga Pedro do Rosário à Zé Doca e recuperando a
estrada que liga a mesma MA, Pedro do Rosário até Pacas, povoado do
município de Pinheiro. Então, Senhor Presidente, é um momento de
muita alegria para mim ver a minha cidade, a minha Baixada no rumo
certo, no caminho certo e dizer que eu estou muito esperançoso que
tudo vai dar certo porque quem confia em Deus, quem crê Nele tudo
dará certo. Então eu creio em Deus, confio no Governador e tenho
certeza que a minha cidade, que a minha Baixada vai se desenvolver
muito mais. De já, era o que tinha, Senhor Presidente, e muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE – Com a palavra, o deputado Marco Aurélio,
por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Senhoras Deputadas, todos que acompanham a transmissão desta
Sessão. Com alegria, venho nesta oportunidade convidar todos os
parlamentares e também todos os ouvintes, e os que assistem neste
momento esta mensagem, para a grande Conferência Estadual do nosso
Partido, o PCdoB, que será realizada amanhã, dia 20, e também dia 21,
aqui em São Luís. A Conferência Estadual reforça o organismo vivo,
que é o Partido, o PCdoB, partido que tem uma história, partido que
tem na sua luta o sangue de muitos, muitos que se dedicaram à luta pela
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liberdade, pela democracia, em quase 100 anos da história do PCdoB,
pessoas que, de fato, acreditaram nesse ideal, nas ideias do Partido, e
a viveram na prática em momento que não era permitido a liberdade de
expressão, a manifestação desta ideologia, e muitos até perderam suas
vidas. E o Partido atravessou todo esse período e saiu mais forte ainda.
A militância do PCdoB espalhada em todo Brasil, enraizada nos
movimentos sociais, a militância do PCdoB traz um grande diferencial
ao nosso Partido, um Partido de massas, governado por quadros,
quadros políticos a exemplo do Governador Flávio Dino, que muito
nos orgulha em termos, no estado do Maranhão, o primeiro Governador
eleito na história do PCdoB nesses 95 anos. E essa história se traduz
na prática, com ações fortes que conseguem melhorar a qualidade de
vida de milhões de pessoas, como é o caso do fortalecimento na saúde
com a ampliação dos leitos hospitalares em mais de 25%, como é o
caso do Programa Escola Digna que vai construir, até o ano que vem,
300 escolas e já alcançou mais da metade da rede escolar maranhense,
construindo, erguendo novas universidades, reforçando a segurança
pública, é a tradução na prática desses ideais. Mas queremos reforçar
para além do Governo, porque o Partido segue. O Governo fica um
mandato, dois mandatos, pode até continuar o Partido governando,
mas o Partido vai para além do Governo e a militância que faz o
PCdoB, com jovens, com adultos, com movimentos representativos
em segmentos também da sociedade enraizados nas universidades, nos
sindicatos, nos movimentos sociais, o Partido traz essa chama viva e
consegue, a cada ano, se renovar.   Nós terminamos há poucos dias uma
série de Conferências Municipais, em todos os municípios do
Maranhão e na minha Região Tocantina eu participei de quase todas
essas Conferências. E nessas Conferências é um momento muito
oportuno para dialogar com a militância, para dialogar com as pessoas
e reforçar os ideais do Partido, mas, sobretudo, para ouvir as pessoas
cada vez mais e aprender. Porque assim o Partido tem se forjado na
luta, ouvindo, dialogando, aprendendo e compartilhando suas ideias.
Dessa forma, depois de concluída mais essa etapa das Conferências
Municipais, agora vem o grande momento com a Grande Conferência
Estadual, com comunistas de todo o estado do Maranhão, com
representantes políticos de uma bancada que aqui nesta Casa tem 06
parlamentares, dos prefeitos que somam 46, o maior número de prefeitos
do estado do Maranhão dentre os Partidos Políticos, são 46 que foram
eleitos nessa última eleição. Do Deputado Federal Rubens Júnior que
muito orgulha o nosso Partido com sua atuação, coordenador da Bancada
Maranhense, do nosso Governador Flávio Dino, do nosso Presidente
Estadual Secretário Márcio Jerry. Amanhã dia 20 e no sábado dia 21,
amanhã no Espaço Renascença, aqui em São Luís, a partir das 18h, e
no dia 21 aqui na Assembleia Legislativa no Auditório Fernando Falcão,
a partir das 8h da manhã.  Será um momento muito importante onde o
partido novamente se reúne com lideranças de todo o Estado do
Maranhão para discutir metas, para discutir ideias, mas para discutir
também ações. Um partido que em cada ação consegue ampliar não só
consigo mesmo, mas também com os partidos aliados que nos ajudam
a construir o Governo atual que nós tanto temos orgulho. E aí, nesse
sentido, eu venho reforçar o convite a todos que puderem participar
nesta sexta e sábado da Conferência Estadual do nosso partido, o
PCdoB. Esta conferência é também uma preparação para a 14ª
Conferência Nacional do PCdoB, que acontece agora no mês de
novembro, em Brasília. E aí temos certeza que os rumos, as definições
do PCdoB irão sempre de encontro às buscas da nossa população. E é
uma questão de honra, não só para o nosso partido em nível estadual e
tampouco nacional, porque é uma questão de honra para nós, mas
acima de tudo para a população maranhense. É uma questão de honra
continuarmos com esse grande trabalho que o Governador Flávio Dino
tem feito no Maranhão com a sua reeleição no próximo ano em primeiro
turno para continuar avançando nas mudanças, nas melhorias, nas
conquistas sociais para o povo do Maranhão. Muito obrigado,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE – Deputado Rogério Cafeteira, por cinco
minutos, sem direito a partes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
imprensa, galeria. Senhor Presidente, hoje, eu venho aqui para que a
gente possa fazer alguns esclarecimentos sobre uma matéria aprovada
ontem por esta Casa, que trata da aprovação de uma autorização para
que o Governo do Estado possa renegociar parte de sua dívida com o
BNDES. A sessão de ontem se alongou bastante. E até para que a gente
pudesse votar, eu me eximi de fazer o debate. E hoje eu lamento a
ausência do Deputado Adriano Sarney. Mas, por meio de alguns
periódicos, eu vi uma declaração do Deputado que eu não poderia me
calar, até porque ela demonstra ou grande desinformação do deputado
ou má fé. O Deputado chegou aqui ontem a acusar o Governador
Flávio Dino de caloteiro, como se alguma parcela de algum empréstimo,
de alguma operação de crédito do Estado do Maranhão tivesse sido
desonrada pelo atual Governo. Aqui também falou outra asneira de
dizer que o Governador estava preparando, deixando uma dívida para
a próxima governadora pagar. Se eu usasse a mesma régua que o
Deputado usou aqui, eu diria que a ex-governadora, que é tia do
parlamentar, fez uma dívida, gastou o dinheiro todinho e deixou para o
governador atual pagar, o qual ele acusa de caloteiro. Mas como não é
essa minha intenção e nem a minha forma de acusar as pessoas,
injustamente, eu acredito que a ex-governadora utilizou, sim, todo o
recurso obtido ao BNDES em aplicações de interesse do Estado. E
aqui, se o Deputado não sabe, eu vou deixar claro para ele, o valor que
o Estado pode renegociar é de um bilhão quatrocentos e trinta e três
milhões. Esse recurso foi captado, em 2010, e, em 2013, por duas
linhas de crédito, a principal a PROINVEST, que foi de um milhão, e
esse recurso foi utilizado na sua totalidade pelo Governo anterior. Foi
aplicado, quero reiterar, foi aplicado na sua totalidade pelo Governo
anterior. E nós temos aqui que acabar com essa questão de dizer que a
dívida é de A ou de B, a dívida é do Estado e o Estado não tem dono, e
os governadores que entram e saem têm, sim, responsabilidade de
honrar os compromissos do Estado. Mas o que me deixa ainda mais
surpreso é que essa renegociação não foi uma solicitação, Senhores
Deputados, do atual Governo, não foi uma solicitação do Governador
Flávio Dino, foi um benefício concedido pelo Presidente Temer, pelo
Governo Federal do qual o Deputado e sua família são aliados, o
Deputado aqui faz parte da bancada temista, na Assembleia, inclusive
o seu pai é ministro desse Governo e ele aqui acusa que esse programa,
que essa possibilidade de carência de renegociação da dívida é péssima,
vai endividar os estados, vai sacrificar os estados. Ele está fazendo
uma crítica não ao governador, ele está fazendo uma crítica ao governo
federal que ele apoiou e apoia, apoiaram tanto no golpe quanto na
administração, eu acho que essa crítica, caso o Presidente Temer tome
conhecimento, não deve ficar muito satisfeito, porque um benefício
que ele concedeu aos estados diante da crise econômica que o País
passa para que pudesse dar um fôlego aos estados, vem o deputado
Adriano Sarney temista de carteirinha e faz uma crítica contundente
quanto a esse programa, eu acho que o presidente não deve ficar alegre
com esse posicionamento. Porque tenho certeza de que a intenção dele
era ajudar os estados, e é de ajudar os estados, essa possibilidade de
carência é benéfica a todos os estados, principalmente no momento
como esse de grande aperto financeiro para todas as unidades da
Federação, então, Senhor Presidente, respeitando o meu tempo, eu
vou fazer o encerramento e espero que até segunda-feira o deputado
Adriano possa vir aqui para que a gente possa debater esse tema e
deixar muito transparente a situação. Aqui não foi o governador que
captou esse recurso, não foi o governador que aplicou, gastou o recurso,
nós estamos apenas pagando e o Governo do Estado se habilitando a
usufruir de um benefício oferecido pelo Governo Federal, não foi uma
proposição do Governo atual de pedir para que fosse estendido o
prazo de pagamento, então que fique bem claro, o Governo do Estado
do Maranhão está utilizando um benefício que foi oferecido pelo
BNDES e pelo Governo Federal, muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Eu quero parabenizar, com um dia de atraso, a Deputada
Nina Melo, pelo nosso dia, Nina, que foi ontem. E V. Ex.ª em especial
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por ser a única médica desta Assembleia que ainda exerce com muito
amor o sacerdócio da medicina. Meus parabéns de coração.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) – Verdade, Senhor Presidente. E quero aqui aproveitar para
ratificar as suas palavras e destacar que inclusive lá na CCJ fico muito
feliz de acompanhar os Projetos voltados para a área da Saúde
apresentados pela Deputada Nina Melo. E tenho certeza que se ela faz
isso é exatamente pela sua profissão de médica.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, ela é merecedora de tudo isso.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO (questão de ordem)
– Senhor Presidente, quero agradecer de coração a sua sensibilidade e o
seu carinho, assim como o Senhor tem com todos os parlamentares
aqui, em reconhecer o meu amor pela medicina. Muito agradecida.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – V. Ex.ª merece. Com a palavra o Deputado Júnior
Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Mensagem Bíblica: A ninguém devais coisa alguma, a não
ser o amor com que vos amei uns aos outros. Porque quem ama aos
outros cumpre a lei (Apóstolo Paulo, aos Romanos 13.18). Com essa
mensagem saúdo a todos os Exmos Senhores e Senhoras Deputados,
de forma especial o nosso Presidente Humberto Coutinho,
cumprimentando também a imprensa, galeria, a todos que nos
acompanham em todo o estado do Maranhão. Que Deus nos abençoe.
Senhor Presidente, eu gostaria de destacar na manhã de hoje, uma
audiência que participamos nesta Casa, na Sala das Comissões,
conduzida inclusive pelo Deputado Vinícius Louro, pertinente a
preocupação com as águas do nosso Estado, com os recursos hídricos
do nosso Estado e de forma especial com todas as nossas bacias
hidrográficas, todas as bacias, desde o Pindaré ao Itapecuru, passando
pelo Mearim. Nós precisamos ter essa preocupação e a Comissão do
Meio Ambiente, quero destacar inclusive o trabalho que tem sido feito,
obstinado, desta Casa em relação à defesa do Meio Ambiente. Nós
precisamos defender o meio ambiente. Até porque a nossa preocupação
tem que ser também para geração futuras, não podemos pensar em
uma sociedade melhor sem pensar na condicionante ambiental, que é
essencial para a vida, que é essencial para que os nossos filhos, os
nossos netos tenham uma vida plena e digna. E é essencial, como nós
estamos fazendo. E tudo que precisa no formato da lei, nas
condicionantes e discussões pertinentes às questões ambientais, a
comissão tem feito. E nesse sentido eu queria destacar que nesta
audiência pública que reuniu representantes de vários municípios, de
Arari, municípios importantes como Bacabal, todos os municípios
que ali precisam dos seus rios, que precisam da essência, que é a água,
para de fato terem uma sociedade melhor. E, nesse aspecto, as
discussões vieram em torno de algo que é fundamental, que é a proteção
dos nossos recursos hídricos. E, nesse sentido, quando nós ali nos
pronunciamos sobre a temática, que é importante, dessa defesa das
bacias hidrográficas, nós aproveitamos para destacar a necessidade de
nós conciliarmos as questões naturais com o desenvolvimento social.
É o desenvolvimento socioambiental que é fundamental para que nós
possamos de fato pensar nas melhorias de toda e qualquer sociedade.
O equilíbrio ambiental condicionado à geração de emprego e renda, às
oportunidades. Porque se nós não tivermos também aqueles que estejam
ali com oportunidades, nós não vamos cumprir o nosso papel. E, nesse
sentido, eu destaquei a necessidade e  parabenizei, inclusive, aqueles
que estavam ali discutindo o assunto. E, claro, foi uma reunião de
conselheiros, uma reunião de defensores ambientais, inclusive com
representações da Sagrima, de vários órgãos do Estado, da Sema, com
o mesmo foco que era de fato poder direcionar esforços no sentido de
encontrar soluções para a nossa crise hídrica. Nós sabemos que o
Maranhão, em  certo período do tempo, tem os seus rios com um
volume considerado de água. Há uma época em que os rios até

transbordam aqui no Estado do Maranhão, mas existe uma época...
Recentemente, inclusive, destacamos, Senhor Presidente, recente nós
temos visto rios quase mortos, secos, que têm um volume de água
muito baixo, que infelizmente inviabilizam a pesca, inviabilizam a
navegação, inviabilizam, inclusive, até a utilização da água para a
agricultura familiar ou para a agricultura. E isso tem causado para nós
o desconforto, até por que nós pensamos no desenvolvimento do
nosso Estado. E queremos que a cada dia nós possamos gerar
oportunidades às pessoas, tanto para a questão dos agricultores
familiares, os nossos pescadores como também para aqueles que utilizam
as águas para outras formas, de outras maneiras, mas que claro sempre
com essa preocupação. Por isso que participamos dessa importante
iniciativa e ali formalizamos alguns encaminhamentos importantes. E
entre esses encaminhamentos, inclusive, nós subscrevemos uma
Indicação que é a Indicação nº 001/2017, que estabelece o seguinte.
Senhor Presidente, eu quero ler, ipsis litteris para que todos
compreendam que por essa Indicação e o Governo do Estado tomando
essa providência, porque nós precisamos preservar os nossos recursos.
Precisamos direcionar os nossos olhares também para as gerações
futuras. Nesse sentido, eu subscrevi com muita honra, que é a
necessidade, e encaminhamos ao Governador do Estado do Maranhão
para inclua no Projeto de Lei Orgânica Anual 2018, PL 259/2017, que
ele possa incluir. Foi encaminhado, inclusive, pela Mensagem 84/2017
para esta Casa o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, criado pela Lei
8.148 de 15/07/2004. Então o referido Fundo é destinado a financiar a
implantação e o desenvolvimento da política estadual de recursos
hídricos e foi regulamentado pela Lei 10.411 de 30/11/2015. Então
com essa Indicação nós encaminhamos, inclusive, subscrita pelo
Deputado Vinícius Louro, Rafael Leitoa, Ana do Gás, Raimundo Cutrim.
E nós que subscrevemos essa Indicação que visa a consolidação das
políticas de atendimento ao meio ambiente no tocante à questão dos
nossos recursos hídricos. Por isso que fazemos este apelo ao Governo
para que possa incluir no conjunto da Lei Orçamentária Anual 2018
esta iniciativa, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Meu
muito obrigado e que Deus nos abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Vou suspender a Sessão por três minutos, para encerrar
o tempo do Pequeno Expediente.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Não há quórum regimental. Está incluído para a próxima
segunda-feira, o requerimento 784/2017, de autoria da Deputada Nina
Melo e os requerimentos nº 785/786/787/788/789/790/791/792, de
autoria do Deputado Sérgio Frota. Eu queria comunicar aos senhores
deputados e às senhoras deputadas que terá uma sessão solene, às 11h
desta manhã para entrega de medalha Manuel Beckman ao senhor José
de Ribamar Barbosa Melo, a pedido do Deputado Max Barros.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Não há oradores inscritos. Eu peço agora aos líderes
dos partidos só usarem o tempo de cinco minutos porque vamos ter
uma sessão especial, às 11h. Os líderes estão de acordo? Bloco
Parlamentar Democrático, por cinco minutos. Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão, por cinco minutos. Bloco Parlamentar
Independente. Declina. Bloco Parlamentar de Oposição. Declina.
Partido Verde. Deputado Adriano Sarney, por cinco minutos com
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, galeria, telespectadores da TV Assembleia, imprensa,
maranhenses. O líder do Governo Deputado Rogério Cafeteira quer
que eu polemize com ele, quer que o foco não seja o Governo Comunista
que é a maior decepção que este Maranhão já teve. Ele quer que eu não
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faça o meu trabalho de opositor para debater com ele. Muito bem,
como não sou leviano trago aqui a esta tribuna provas. O Deputado
Cafeteira ainda bem que retornou a esta Casa, porque eu quero que ele
me ouça atentamente com as provas que tenho em minha mão, porque
ontem ele faltou com a verdade. Disse aqui que utilizei palavras, se
referiu ao Regimento Interno e aqui vou me referir também ao Regimento
Interno. O Deputado Rogério Cafeteira, líder do Governo, a mando de
Flávio Dino, ontem faltou com a palavra. Está aqui. Primeiro, disse
que a minha Emenda não foi aceita porque tinha erro de redação.
Submeto aqui, Senhor Presidente, a minha Emenda para qualquer
professor de Letras, para qualquer expert, se aqui tiver na Casa, que ele
faça uma leitura da minha Emenda e veja se tem algum erro de escrita,
alguma questão fora do normal. Em segundo lugar, eu trouxe aqui
também cópia do Diário da Assembleia, do dia 05 de outubro, que foi
publicada a Emenda do Deputado Rogério Cafeteira. E aqui, Senhor
Presidente, não tem nenhum representante do defensor público na
Emenda do Deputado Rogério Cafeteira. Eu vou colocar no meu
Facebook para que todos possam ler e ver. Nesse mesmo dia eu estava,
a pedido da Associação dos Defensores Públicos, conversando com
eles e puxei a Emenda do Deputado Rogério Cafeteira publicada em
Diário, e disse a eles: ‘olha, senhores e senhoras, aqui não tem defensores
públicos. Eu vou entrar hoje com uma Emenda e vou complementar e
vou colocar na Emenda os defensores públicos’. E entrei com a Emenda.
E ontem revendo a Emenda que entrei, que foi publicada no dia 09 de
outubro, eu até fiquei feliz, Senhor Presidente, porque aqui na emenda
eu não apenas coloquei os defensores públicos, mas eu coloquei todos
os outros servidores que estavam no CONSUP e que o Governo
comunista retirou de forma injusta. E ontem a oposição ganhou e
conseguiu reverter o caso e colocar os representantes dos servidores
de volta, graças a nossa articulação e a minha Emenda. E da minha
Emenda do dia 09 de outubro, eu coloco não apenas a defensoria
pública, mas insiro também todos os outros representantes. Então,
Senhor Presidente, quero aqui dizer a todos que com uma grata surpresa
a inclusão desses representantes, ontem, foi graças a uma articulação
da Oposição e graças à Emenda que eu coloquei aqui nesta Casa e que
foi publicada no dia 09 de outubro. Não obstante, Senhor Presidente,
e aqui é uma reclamação que eu já ia fazer a esta Casa, Senhor Presidente,
a minha Emenda que foi publicada no dia 09 de outubro foi republicada,
Senhor Presidente, no dia 10 de outubro. Por que minha Emenda foi
republicada no dia 10 de outubro? Aqui eu deixo essa pergunta à Mesa.
Por que minha Emenda foi republicada no dia 10 de outubro? Porque
no dia 10 de outubro a minha Emenda de nº 03 foi republicada, porque
republicaram também a Emenda... Peço mais cinco minutos pela
liderança, Senhor Presidente, por favor. Porque publicaram a Emenda
do Deputado Rogério Cafeteira no dia 10 de outubro. Ou seja, o
Deputado Rogério Cafeteira olhou que publicou minha Emenda dia 09
de outubro correta, com todos os representantes que retornaram ao
CONSUP. Solicitou, eu não sei o que aconteceu, não sei que mágica foi
essa, que republicassem a minha Emenda no dia 10 de outubro, minha
Emenda de nº 3, para republicar. E ele publicou uma Emenda de 4, ou
seja, após a minha Emenda de nº 3, a Emenda de nº 4 idêntica a minha
Emenda. E quer dizer aqui  que eu peguei carona em coisa dele. Mas
está aqui a prova. Eu não sou  leviano. Eu não sou leviano de forma
alguma. Está aqui a prova para todo mundo ver. Então quando eu digo
que o Deputado Rogério Cafeteira falta com a verdade, aqui eu tenho a
prova.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, foi republicada porque não tinha o número,
só por isso.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Foi
republicada porque não tinha número. Então, muito bem, foi publicada
no dia 10 de outubro porque não tinha número. Então foi colocado o
número, número 4. Emenda nº 3 e depois, ou seja, a minha Emenda de
número 3 foi publicada antes da Emenda do Deputado Rogério Cafeteira
de nº 4. Está aqui, está aqui. Então eu pego aqui a fala do Deputado
Rogério Cafeteira de ontem, e vejo aqui duas incoerências. Primeira,
ele diz: “veja bem, aqui foi colocado que o Deputado Adriano...” Eu

nem estou falando dele. Eu nem quero saber de Rogério Cafeteira. Eu
quero saber é de criticar governo, de cobrar governo. Eu para mim
Rogério Cafeteira é líder dos governistas, eu não sou liderado por ele,
não quero saber dele, se ele tem problema com alguns opositores, que
não é comigo, porque comigo ele não tem problema, eu não tenho
problema com ele, mas ele tem problema com alguns opositores, porque
eu sei disso, mas é problema só dele de ego, que vem desde o Governo
passado aí, de quem é melhor, de quem é pior, eu não entro nisso,
porque eu sou magnânimo a isso. Mas muito bem, aí ele veio aqui e
falou ontem, está aqui cópia da sua fala, muito infeliz a sua fala, infeliz
demais. E fala abre aspas, veja bem, “aqui foi colocado que o Deputado
Adriano falou que ele recolocou uma Emenda dos defensores públicos
do conselho do FEPA”, e aqui eu quero corrigir o que ele falou. Eu não
recoloquei só dos conselhos, a minha Emenda, foi a Emenda que recolocou
todos os funcionários de volta ao CONSUP. Está aqui para que todos
possam ver, no dia 09 de outubro, sem número e no dia 10 de outubro,
já com número. E aí, não eu quero me arvorar da Emenda, mas a
Emenda que acredito que foi mais contemplada foi a minha. Foi a dele?
Quem está querendo tomar carona, eu não estou, estou na minha. Foi
a dele? A dele de número quatro? Após a minha ser publicada de
número três? Muito bem, senhores, eu acho que o Governador Flávio
Dino, ele tem que prestar mais atenção em quem ele escolhe para
liderar o seu bloco, o seu Governo. Então, eu continuo, Senhor
Presidente, para não ser leviano, em mais uma injustiça que o deputado
Cafeteira falou ontem aqui. Então, não vamos querer aparecer de pai
da criança quando não somos, que fique bem claro, muito bem. Aí
depois em um segundo momento muito infeliz, Senhor Presidente, ele
diz o seguinte: Senhor Presidente, eu não quero dizer que o Deputado
Adriano Sarney faltou com a verdade, eu não prefiro acreditar que a
cópia da minha Emenda... E aí começa falar essas coisas aí que eu
simplesmente... E aqui, em determinado momento, ele diz que a minha
Emenda tem erro de português ou erro de redação, e por isso não foi
aceita. Faltou, é mal informado, mas já encaminhei, inclusive para
nosso grupo aqui que mandasse, muito bem. “Eu não quero inclusive
dizer que sua emenda foi com erro de redação, ela nem poderia ter sido
aprovada, ela foi com erro de redação.” Senhoras e senhores
maranhenses, está aqui minha Emenda, repito, publicada no dia 09 de
outubro e republicada no dia 10 de outubro, antes da Emenda do
deputado, contemplando não apenas a Defensoria Pública, mas todos
os servidores, reafirmando e recolocando-os no CONSUP, está aqui.
Se alguém achar algum erro de português ou de redação, Senhor
Presidente, que me diga, que farei uma melhor na próxima vez, mas
aqui eu até peço se puder e se quiser algum professor da UFMA ou de
alguma escola conceituada, que possa fazer uma Banca e que possa
avaliar os erros de redação aqui. Senhor Presidente, eu peço desculpas
ao Senhor, porque eu não gosto, para finalizar, Senhor Presidente, eu
não gosto de subir a esta tribuna para tratar de coisinhas pequenas,
mas eu me sinto na obrigação porque esse é meu trabalho, Senhor
Presidente, e me sinto na obrigação de fazer tudo, fazer meu trabalho
direito. Fazer as coisas direito, dar entrada nas Emendas de forma
correta, dentro do tempo, subir nesta tribuna e falar realmente o que
aconteceu, é isso, por isso que estou aqui e estou aqui só colocando a
verdade, só pontuando a verdade. E não retornarei mais para debater
com ninguém. Se o Governador Flávio Dino quiser debater comigo,
que ele venha debater comigo. Não falo mais com líder de Governo, até
porque não tem a qualificação para ser líder de Governo nesta Casa.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, pela liderança do Governo?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Expediente Final. Deputado Othelino Neto com a
palavra.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Eu
pediria pela liderança do Governo antes, Senhor Presidente?
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO

COUTINHO – Depois do deputado Othelino. V. Ex.ª está inscrito no
Expediente Final?

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – Presidente,
é porque estou inscrito no Expediente Final. Quem pediu pela liderança
foi o Deputado Rogério. Se V. Ex.ª puder...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Rogério, por cinco minutos sem direito a
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
ouvi o pronunciamento do Deputado Adriano, acho até que é uma
coisa tão pequena, mas me sinto na obrigação de vir aqui esclarecer.
Basta ver o Projeto aprovado e a Emenda apresentada, é simples. É
simples, Deputado. Eu sinceramente até poderia pedir de novo uma
nota técnica para a Comissão de Constituição e Justiça, V. Ex.ª fez um
encaminhamento colocando, salvo engano, eu também não quero entrar
nisso porque a intenção de V. Ex.ª, e acredito nela, que era repor um
erro e colocar os defensores públicos que procuraram não só a Oposição
quanto ao Governo, para que fosse reparado. E acho que isso aí foi um
consenso. V. Ex.ª apresentou, o Deputado Braide, salvo engano,
apresentou também proposta no substitutivo e eu apresentei. Eles me
procuraram e eu tentei fazer a correção e a redação, Deputado Adriano,
que pudesse contemplar a maioria dos Deputados, que era: a de inclusão
dos defensores públicos e a da paridade, que também era outra
reivindicação das classes. Então sinceramente acho essa discussão estéril.
Hoje vamos ter uma sessão, mas gostaria que V. Ex.ª, e era até esse o
tema que imaginei que V. Ex.ª viesse trazer aqui à tribuna, que era sobre
a acusação que V. Ex.ª fez, V. Ex.ª como um deputado temista, sobre a
questão da renegociação do BNDES. E V. Ex.ª disse aqui que o Governo
estava deixando dívida para uma próxima Governadora pagar. Deputado,
cuidado com os devaneios. Mas eu lhe espero na segunda, vou lhe dar
esse período para V. Ex.ª estudar sobre o assunto e se informar melhor
para que a gente possa fazer uma discussão em alto nível, sem termos
como “abrir perna”, porque V. Ex.ª acha que o Parlamento é para
aprimorar. Quando vocês são atendidos V. Ex.ª vem aqui dizer que o
Governo é fraco, que abriu as pernas. Olha, eu não seria pequeno a
ponto de lhe mostrar o que é Governo forte e Governo fraco. Para lhe
mostrar, se eu fosse pequeno, usasse de pequenez, V. Ex.ª passava até
o fim do seu mandato sem aprovar nada aqui. Mas eu não usarei esse
tipo de coisa para lhe mostrar, porque quem tem força não precisa
ficar mostrando. Sobre a escolha minha para líder do Governo, eu acho
melhor V. Ex.ª cuidar da sua Oposição. Cuide do seu time, deixe o time
dos outros, porque V. Ex.ª entrou no momento da política em que o seu
time está extremamente desarrumado. E não fui eu que fiz. Eu, ao
contrário, eu, ao contrário de muitos do seu grupo que foram
extremamente beneficiados pelo governo da sua tia, eu fui até o fim em
um barco que eu já sabia que estava furado, porque eu não sou
oportunista. Eu não mudo no meio do caminho. Eu fui até o fim. Eu
não apoio golpe em quem eu apoiei para Presidente. Então eu espero
que a gente continue mantendo o respeito que sempre tivemos, mas
cuide do seu lado que eu cuido do meu. Cuide da sua Oposição, que eu
cuido do Governo. Muito obrigado, Senhor Presidente.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Concedo palavra ao Deputado Othelino Neto, dez
minutos com direito a apartes.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Concedo palavra ao Deputado Adriano Sarney.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Concedo palavra ao Deputado Professor Marco
Aurélio.

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

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

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

Neto.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Antônio Pereira, Cabo
Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson
Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca Primo, Glalbert
Cutrim, Graça Paz, Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho,
Júnior Verde, Marcos Caldas, Max Barros, Othelino Neto, Paulo Neto,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo
Rios, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Stênio Rezende,
Toca Serra, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes
os Senhores (as) Deputados (as): Andréa Murad, Bira do Pindaré,
Carlinhos Florêncio, Fábio Macêdo, Hemetério Weba, Léo Cunha,
Nina Melo, Rigo Teles, Sousa Neto e Valéria Macêdo. O Presidente,
Senhor 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 Deputados:
Júnior Verde, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Fábio Braga,
Ana do Gás, Eduardo Braide e César Pires. Esgotado o tempo regimental
destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente informou que as
inscrições dos Deputados Cabo Campos e Wellington do Curso ficaram
transferidas para a próxima Sessão e declarou aberta Ordem do Dia
anunciando os Projetos de Lei Complementar nºs 007 e 008/2017, de
autoria do Poder Executivo e os Projetos de Lei nº 213 e 126/2017,
também de autoria do Poder Executivo, suspendendo a Sessão para
que as competentes Comissões se manifestassem sobre os mesmos.
Reabertos os trabalhos, o Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Deputado Professor Marco Aurélio, informou
que os Projetos de Lei Complementar nºs: 007 e 008/2017, foram
aprovados nas Comissões que rejeitaram as Emendas a eles
apresentadas, assim como foram aprovados os Projetos de Lei nºs 213
e 126/2017. Dando continuidade à Ordem do Dia, o Presidente informou
que o Parecer nº 366/2017, da CCJC em redação final ao Projeto de Lei
nº 198/2017, ficou transferido para a próxima Sessão, devido à ausência
do autor. Nesta oportunidade, a pedido do Deputado Eduardo Braide,
foi feita verificação de “quórum”. Depois da confirmação de que havia
número regimental para apreciar a matéria constante da Ordem do Dia,
foi colocado em votação, o pedido de destaque do Deputado Eduardo
Braide a Emenda nº 001/2017, de sua autoria, ao Projeto de Lei
Complementar nº 007/2017. Este pedido de destaque foi discutido
pelo autor, que solicitou votação nominal, o que foi rejeitado, assim
como foi rejeitado o pedido de destaque para a referida Emenda. Na
sequência, foi submetido a deliberação do Plenário, em primeiro e
segundo turnos, regime de urgência, o Projeto de Lei Complementar nº
007/2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação
do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão.
Este Projeto de Lei Complementar foi discutido pelos Deputados
Adriano Sarney e Max Barros, que se manifestaram contrariamente à
sua aprovação e encaminhado à votação pelo Deputado Eduardo Braide,
que o fez no mesmo sentido, sendo o mesmo aprovado contra os votos
dos Deputado Adriano Sarney e Max Barros e com abstenção do
Deputado Eduardo Braide, sendo encaminhado à redação final devido
ao acolhimento de Emenda. Quando o Presidente anunciou o Projeto
de Lei Complementar nº 008/2017, do Poder Executivo, foi feita nova
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verificação de quórum a pedido do Deputado Eduardo Braide.
Confirmada a existência de quórum, o Presidente submeteu a
deliberação do Plenário o pedido de destaque do Deputado Eduardo
Braide a Emenda Substitutiva nº 001/2017, de sua autoria, ao Projeto
de Lei Complementar nº 008/2017. O Requerimento de Destaque foi
discutido pelo autor e foi rejeitado pelo Plenário. Continuando os
trabalhos, foi apreciado em primeiro e segundo turnos, regime de
urgência, o Projeto de Lei Complementar nº 008/2017, do Poder
Executivo, que dispõe sobre a criação, composição e o funcionamento
do Conselho Administrativo do Fundo de Benefícios dos Servidores
do Estado do Maranhão. Discutido pelos Deputados Adriano Sarney,
Eduardo Braide e Max Barros, que se manifestaram contrariamente à
sua aprovação e encaminhado à votação pelo Deputado Eduardo Braide,
que o fez no mesmo sentido, este Projeto de Lei Complementar foi
aprovado contra os votos dos Deputados Adriano Sarney, Edilázio
Júnior, Eduardo Braide, Max Barros e abstenção do Deputado Cabo
Campos. Em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, o Presidente
anunciou o Projeto de Lei nº 213/2017, Mensagem nº 068/2017, que
autoriza o Poder Executivo a renegociar as operações de crédito firmadas
com o recurso do BNDES e concedeu a palavra ao Deputado Adriano
Sarney que o discutiu contrariamente à sua aprovação. Posto em
votação, foi o mesmo aprovado contra o voto deste Deputado. Na
sequência, o Plenário apreciou o Projeto de Lei nº 126/2017, ainda de
autoria do Poder Executivo, que cria o Conselho Universitário do
Maranhão. Com parecer favorável da CCJC, este Projeto foi discutido
pelo Deputado Eduardo Braide, aprovado e encaminhado à Redação
Final, em virtude do acolhimento de Emenda. Em seguida, foram
aprovados em único turno, o Parecer nº 360/2017, da CCJC à redação
final do Projeto de Lei nº 126/2017, também de autoria do Poder
Executivo. Sujeitos à deliberação do Plenário, foram aprovados os
Requerimentos nºs 729 e 730/2017, de autoria da Deputada Ana do
Gás, encaminhando Mensagem de Congratulações à população dos
Municípios de Governador Archer e Cururupu, pela passagem de seus
aniversários comemorados no mês de outubro; Requerimentos nº 734
e 735/2017, de autoria do Deputado Sérgio Frota, encaminhando
Mensagem de Congratulações à população dos Municípios de Igarapé
do Meio e Santa Helena, pela passagem de seus aniversários
comemorados no mês de setembro; Requerimento nº 769/2017, de
autoria do Deputado Sérgio Frota, encaminhando Mensagem de
Congratulações ao senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado
do Maranhão,  José de Ribamar Caldas Furtado, pela comemoração
dos 70 anos de fundação da Instituição; Requerimento nº 773/2017, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, encaminhando Mensagem
de Congratulações e aplausos a Senhora Sônia Almeida, Professora e
Escritora, que atualmente está proferindo palestra na Universidade de
Pisa. Nesta oportunidade, a pedido do Deputado Max Barros, foi feita
verificação de “quórum”, quando foi constatada que não existia número
regimental para apreciar o restante da Matéria constante de Ordem do
dia, que ficou transferida para a próxima Sessão. Na forma do Artigo
113 do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 776/2017, de autoria do
Deputado Professor Marco Aurélio; 777 e 778/2017, de autoria do
Deputado Bira do Pindaré; 779/2017, de autoria do Deputado Rafael
Leitoa; 780/2017, de autoria da Deputada Francisca Primo; 781/2017,
de autoria da Deputada Nina Melo; 782/2017, de autoria do Deputado
Adriano Sarney e 783/2017, de autoria do Deputado Othelino Neto.
Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente,
assim como não houve indicações dos Líderes no Tempo dos Partidos
e Blocos. Não havendo oradores inscritos no Expediente Final e nada
mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado o presente
Resumo que lido e aprovado será devidamente assinado. Plenário
Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
19 de outubro de 2017.

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

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

Braide.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Marcos

Caldas.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio
Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César Pires, Edilázio Júnior,
Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga, Glalbert Cutrim,
Hemetério Weba, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Marcos
Caldas, Max Barros, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa,
Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Stênio Rezende, Valéria Macêdo,
Vinícius Louro e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as):
Carlinhos Florêncio, Doutor Levi Pontes, Edson Araújo, Fábio Macêdo,
Francisca Primo, Graça Paz, Humberto Coutinho, Léo Cunha, Nina
Melo, Ricardo Rios, Sousa Neto e Wellington do Curso. O Presidente
em exercício, Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, em
nome do povo e invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura
do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado
e do Expediente a seguir: Projeto de Lei nº 254/17, de autoria do
Deputado Sérgio Frota, que considera de Utilidade Pública o Instituto
Jerdson Gomes Rodrigues; Requerimento nº 728/17, do  Deputado
Wellington do Curso ao Senhor Governador do Estado, Flávio Dino e
ao Senhor Diretor-Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental
do Maranhão, Carlos Rogério Araújo, solicitando que encaminhe a esta
Casa, relatórios técnicos referentes à cobertura do serviço de
saneamento básico, em todos os municípios sob a responsabilidade da
CAEMA; Requerimentos nºs: 729 e 730/17, da Deputada Ana do Gás,
enviando Mensagem de Parabéns às Cidade de Governador Archer e
Cururupu, pela passagem de seus aniversários comemorados no mês
de outubro; 731/17, do Deputado Marcos Caldas, solicitando que seja
submetido a deliberação do Plenário o Parecer nº 330/2017, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, contrário ao Projeto de Lei nº
233/2017, de sua autoria; 732/17, do Deputado Othelino Neto,
solicitando que seja votada em uma Sessão extraordinária, em regime
de urgência, o Projeto de Lei  nº 213/2017, de autoria do Poder Executivo;
733/17, do Deputado Júnior Verde, ao Senhor Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social, Neto Evangelista, bem como ao Senhor
Secretário de Estado da Agricultura Familiar, Adelmo Soares, e a Senhora
Secretária de Planejamento, Cynthia Celina Lima e ao Chefe da Casa
Civil, Marcelo Tavares, solicitando informações a respeito da execução
do “Programa Água para Todos”; Requerimentos nºs: 734 e 735/17,
ambos do Deputado Sérgio Frota encaminhando Mensagem de
Congratulações à população dos Municípios de Igarapé do Meio e
Santa Helena, pela passagem de seus aniversários comemorados no
mês de setembro; Requerimento nº 736/17, do Deputado Rogério
Cafeteira, solicitando que seja votado em uma Sessão Extraordinária,
em regime de urgência, o Projeto de Lei Complementar nº 007/2017, de
autoria do Poder Executivo; Requerimentos nºs: 737 e 738/2017, ambos
do Deputado Bira do Pindaré, solicitando que sejam votados em uma
Sessão Extraordinária, em regime de urgência o Projeto de Decreto
Legislativo nº 009/2017 e o Projeto de Lei nº 198/2016, de sua autoria;
739/17, do Deputado César Pires, solicitando que seja justificada sua
ausência das Sessões Plenárias realizadas nos dias 18 e 24 do mês de
abril, assim como dos dias 11, 17, 18 do mês de maio do corrente ano,
conforme atestados médicos; 740/17, do Deputado Roberto Costa,
para que seja convocada uma Sessão Solene, em data a ser definida,
para homenagear o Sampaio Correa Futebol Clube, que obteve a
classificação para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e
Requerimento nº 741/17, Deputado Othelino Neto solicitando que
seja votado em uma Sessão Extraordinária, em regime de urgência o
Projeto de Resolução  Legislativa nº 037/17, de sua autoria. Indicações
nºs: 1184/17 do Deputado Júnior Verde ao Senhor Prefeito de São
Luís, Edvaldo Holanda Júnior, com cópia ao Senhor Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, Antônio Araújo, e para a
Senhora Presidente do Comitê Gestor de Limpeza Urbana, Carolina
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Estrela, para que procedam a construção de uma praça pública no
Residencial Alexandra Tavares, zona rural do Município de São Luís;
1185/17, do Deputado Júnior Verde, ao Governador do Estado, com
encaminhamento para o Senhor Secretário de Estado da Agricultura e
Pecuária, Márcio José Honaiser, e ao Senhor Secretário de Estado de
Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando que disponibilizem uma
Motoniveladora para o Município de Vitória do Mearim, por meio do
Programa “Caminhos da Produção”; 1186/17, do Deputado Bira do
Pindaré, ao Prefeito de São Luís, solicitando a implantação de Cemitério
Público na região do bairro Cidade Olímpica no Município de São
Luís; Indicações nºs: 1187/17, do Deputado Bira do Pindaré, ao Senhor
Governador do Estado do Maranhão, para que determine o
abastecimento de água nos bairros São João da Boa Vista, Argola e
Tambor, Cidade Nova,  São Raimundo, Gapara, Bacelar e Residencial
Primavera, no Município de São Luís; 1188/17, do mesmo Deputado
ao Prefeito de São Luís, para que proceda a realização de serviço de
posteamento e instalação de iluminação pública no Residencial Santos
Dumont, em São Luís; 1189/17, ainda do Deputado Bira do Pindaré,
ao Senhor Presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Magalhães
Occhi, solicitando que seja incluído o bairro da Cidade Olímpica, no
Município de São Luís, no próximo edital para a implantação de Casa
Lotérica; 1190/17, ainda do Deputado Bira do Pindaré, ao Governador
do Estado do Maranhão, para que determine ao Senhor Secretário de
Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto, que promova a inclusão no
Programa Mais Asfalto do Governo Estadual dos bairros Vila América,
Vila Janaína e Geniparana e Indicação nº 1191/17, do Deputado Antônio
Pereira ao Governador do Estado do Maranhão e ao Secretário de
Estado de Desenvolvimento Social, solicitando a instalação de um
poço artesiano com o sistema de distribuição de água no Bairro Cibrazen
localizado na sede do Município de São Domingos do Maranhão. Não
havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou à
publicação o Expediente lido, deferiu as Indicações acima mencionada
e concedeu a palavra ao Deputado Bira do Pindaré que confirmou a
realização de uma audiência pública para tratar sobre o tema fechamento
de agências do Banco da Amazônia no Estado do Maranhão e criticou
veementemente a possibilidade de privatização da Eletrobrás. O
Deputado Zé Inácio destacou a inauguração de escolas e de obras do
Programa Mais Asfalto nos Municípios de Buriticupu, Santa Luzia e
Bom Jesus das Selvas. Por sua vez, a Deputada Valéria Macêdo
discorreu sobre inauguração do Hospital Geral de Balsas e parabenizou
o trabalho do Governador Flávio Dino e os investimentos realizados
na área da Saúde do Estado, com a construção e entrega de unidades
hospitalares e programas que atendem à necessidade da população. Na
sequência, o Deputado Rafael Leitoa discorreu sobre o êxito e
importância da Primeira Feira da Agricultura Familiar do Município de
Timon. Em seguida, ouviu-se o Deputado Edivaldo Holanda que
enalteceu o trabalho realizado pelo professor José Augusto Medeiros
Silva, uma ação social da mais alta envergadura, no Município de Codó.
Na Tribuna, o Deputado Rigo Teles relatou que se reuniu com o
superintendente do IBAMA, Pedro Leão, com o secretário do Meio
Ambiente, Marcelo Coelho e com o comandante do Corpo de
Bombeiros, coronel Célio Roberto para tratar sobre as queimadas. Por
fim, o Deputado Júnior Verde lamentou a exposição do sistema de
segurança pública no que tange às estruturas das delegacias no Estado
do Maranhão. 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 251/2017
(Mensagem nº 075/17), de autoria do Poder Executivo, que institui o
Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais Relacionados ao Imposto
Sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Em seguida, o Deputado
Max Barros solicitou a verificação de quórum. Confirmando-se a
existência de número regimental necessário para votação da Medida
Provisória nº 251/2017, com parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, que foi aprovada e encaminhada à
promulgação. Na sequência, foi anunciada a Medida Provisória nº 252/
17 (Mensagem nº 077/17), de autoria do Poder Executivo, que institui
a 2ª Edição do programa “Moto Legal”, concedendo benefícios para
pagamento do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores
e da Taxa de Licenciamento, que também foi aprovada e encaminhada

à promulgação. Em primeiro e segundo turnos, o Presidente anunciou
o Projeto de Lei nºs: 245/2017, de autoria do Poder Executivo, que
dispõe sobre a organização administrativa da Universidade Estadual
da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL), cria cargos efetivos
e cargos em comissão;  o Projeto de Lei nº 237/2017, de autoria do
Deputado Eduardo Braide, que institui o dia 04 de outubro como o
“Dia Estadual da Adoção Animal” e a Moção nº 012/2017, de autoria
do Deputado Adriano Sarney, que repudia a decisão do Presidente
Nicolas Maduro de reescrever a Constituição da Venezuela, bem como,
a perseguição a prisão de dirigentes da oposição ao Governo Chavista.
Nesse momento, o Presidente suspendeu a Sessão para que as
Comissões emitissem os respectivos pareceres. Reabertos os trabalhos,
o Presidente da CCJC, Deputado Professor Marco Aurélio informou
que as matérias foram aprovadas nas respectivas Comissões. Assim, o
Presidente da Mesa, anunciou a discussão e votação, em primeiro e
segundo turnos, regime de urgência dos Projetos de Lei nºs: 245/2017,
de autoria do Poder Executivo e 237/2017, de autoria do Deputado
Eduardo Braide, que foram aprovados e encaminhados a Sanção
Governamental. Em primeiro turno, tramitação Ordinária e com parecer
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, foi
aprovado o Projeto de Lei nº 216/2016, de autoria do Deputado Vinícius
Louro, que eleva os festejos do Santuário de São Benedito em Pedreiras
à condição de Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Maranhão.
Ainda em primeiro turno, tramitação Ordinária, o Plenário aprovou os
Projetos de Resolução Legislativa nºs: 033/2016, de autoria da Mesa
Diretora, que altera a Resolução Legislativa nº 800/16, que dispõe
sobre o Parlamento Estudantil no âmbito da Assembleia Legislativa do
Maranhão e 035/2016, de autoria do Deputado Vinícius Louro, que
concede a medalha do Mérito Legislativo “Manoel Bequimão” ao
Tenente Coronel Everaldo Coutinho Morais, ambos com parecer
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Em único
turno, tramitação ordinária, foi aprovada contra os votos dos Deputados
Othelino Neto e Zé Inácio, a Moção nº 012/2017, de autoria do Deputado
Adriano Sarney. A Moção nº 015/2017, de autoria do Deputado
Professor Marco Aurélio, de aplauso ao Senhor José de Ribamar Bastos
Ramos, Presidente do Conselho Estadual de Educação, com parecer
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania foi aprovada
por unanimidade. Em seguida, foram aprovados os Requerimentos nºs:
726/2017 e 727/2017, ambos de autoria da Deputada Valéria Macêdo.
O Requerimento nº 726/2017 solicita que seja discutido e votado o
Projeto de Lei nº 217/17, em regime de urgência em uma Sessão
Extraordinária a realizar-se logo após a presente Sessão e o
Requerimento nº 727/2017 que solicita a realização de uma Sessão
Solene no dia 07 de dezembro de 2017, para entrega de título de Cidadão
Maranhense ao Senhor Anselmo Castelli.  Os Requerimentos nºs: 717/
2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso; 627, 668 e 677/
2017, de autoria do Deputado Edson Araújo; 692, 694 e 695/2017, de
autoria do Deputado Sousa Neto, ficaram transferidos para a próxima
Sessão Ordinária devido a ausência dos respectivos autores. Sujeitos a
deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs: 724/2017,
de autoria do Deputado Adriano Sarney, solicitando que seja justificada
sua ausência na Sessão Plenária realizada no dia 25 de setembro do
corrente ano, conforme atestado médico. Na forma do Artigo 113 do
Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária os Requerimentos nºs: 728/2017, de autoria do Deputado
Wellington do Curso; 729 e 730/2017, de autoria da Deputada Ana do
Gás; 731/2017, de autoria do Deputado Marcos Caldas; 732/2017, de
autoria do Deputado Othelino Neto; 733/2017, de autoria do Deputado
Júnior Verde; 734 e 735/2017, de autoria do Deputado Sérgio Frota;
736/2017, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira e os
Requerimentos nºs 737 e 738/2017, de autoria do Deputado Bira do
Pindaré. No primeiro Horário do Grande Expediente não houve orador
inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos o Deputado Professor Marco
Aurélio falando pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão relatou
sua satisfação pela aprovação do Projeto de Lei nº 245/2017, de autoria
do Poder Executivo, que reforça a estrutura administrativa da
Universidade Estadual da Região Tocantina, através da criação do
campus de Estreito, criando cargos administrativos e vagas para serem
preenchidas através de concurso público para professores nos campi
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de Imperatriz, Açailândia e Estreito. Pelo Bloco Parlamentar
Independente, o Deputado Eduardo Braide lamentou o pedido de
urgência para a votação do Projeto de Lei Complementar n° 007/2017,
de autoria do Governo do Estado, que trata da criação do Instituto de
Previdência dos Servidores do Maranhão, destacando que a  criação do
IPREV é de suma importância para o servidor do Estado, mas o projeto
de autoria do Governo, veio em sua forma original com uma série de
inadequações técnicas e supressão de direitos, como a retirada de
representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, do próprio
Poder Legislativo e até da Polícia Militar, portanto, não se justifica a
urgência. O Deputado Vinícius Louro pelo Bloco Parlamentar
Democrático relatou sua participação em uma reunião com o
Governador Flávio Dino, na Cidade de Pedreiras para entrega de 21
patrulhas agrícolas, títulos de terra que beneficiarão 158 famílias e
recursos de chamadas públicas para incrementos de cadeias da juçara,
coco babaçu, entre outros. Pela Liderança do Governo, o Deputado
Rogério Cafeteira refutou o pronunciamento do Deputado Eduardo
Braide, afirmando que o remanejamento orçamentário que o Executivo
fez no Fundo Estadual de Previdência e Aposentadoria é uma ação
permitida pela lei e que o governador seria incapaz de cometer uma
ilicitude. No Expediente Final, não houve orador inscrito. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão determinando que
fosse lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente
assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 28 de setembro de 2017. Deputado Othelino
Neto - Presidente, em exercício. Deputado Eduardo Braide - Primeiro
Secretário, em exercício. Deputado Marcos Caldas - Segundo Secretário,
em exercício.

Ata da Centésima Vigésima Segunda 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 e 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. O Presidente
em exercício, Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, em
nome do povo e invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura
do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado
e do seguinte Expediente: à publicação. Em seguida, concedeu a palavra
aos Senhores (as) Deputados (as): Raimundo Cutrim, Júnior Verde,
Wellington do Curso, Francisca Primo, Professor Marco Aurélio, Graça
Paz e Edilázio Júnior. Esgotado o tempo regimental destinado ao
Pequeno Expediente o Presidente suspendeu a Sessão para que a
Comissão de Constituição Justiça e Cidadania emitisse parecer sobre
Projeto de Lei nº 217/2017, de autoria da Deputada Valéria Macêdo,
que dispõe sobre instituição do “Dia Estadual de Combate ao
Feminicídio”. Concluída a análise do referido Projeto de Lei, a CCJC
manifestou-se favoravelmente a aprovação do mesmo. Na sequência, o
Deputado Max Barros solicitou verificação de “quórum”, constatando-
se que não havia número regimental necessário à apreciação da Matéria,
que ficou transferida para a próxima Sessão. Sujeitos a deliberação da
Mesa, foram indeferidos os Requerimentos nºs 694/2017, de autoria
do Deputado Sousa Neto ao Secretário de Estado da Saúde, para que

apresente junto a esta Casa a perícia e laudo da junta médica oficial do
Estado do Maranhão que deram ensejo à licença da Servidora Alana
Valéria Lopes Coelho Almeida; 728/2017, de autoria do Deputado
Wellington do Curso ao Governador do Estado do Maranhão e ao
Diretor Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do
Maranhão, solicitando-lhes que encaminhe a esta Casa, relatório
completo referente à cobertura do serviço de saneamento básico, em
todos os municípios sob a responsabilidade da CAEMA e 733/2017,
de autoria do Deputado Júnior Verde ao Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social, bem como ao Secretário de Estado da
Agricultura Familiar, a Secretária de Planejamento e ao Chefe da Casa
Civil, solicitando informações a respeito da execução do “Programa
Água Para Todos”. Os respectivos autores recorreram da decisão da
Mesa e estes Requerimentos foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão para apreciação do Plenário. Em seguida, foram
deferidos os Requerimentos nºs 731/2017, de autoria do Deputado
Marcos Caldas, solcitando que seja submetido a deliberação do Plenário
o Parecer nº 330/2017, contrário ao Projeto de Lei nº 233/2017, oriundo
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; 739/2017, de autoria
do Deputado César Pires, solicitando que seja justificada sua ausência
nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 18 e 24 do mês de abril, assim
como dos dias 11, 17, 18 do mês de maio do corrente ano, conforme
atestado médico; 742/2017, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda,
solicitando que lhe seja concedida licença para tratamento de saúde
pelo prazo de 121 (cento e vinte e um) dias, no período compreendido
entre 03/10/2017 a 31/01/2018, conforme atestado médico; 743/2017,
de autoria do Deputado Rigo Teles, solicitando que seja justificada sua
ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 21, 22 e 27 de
setembro do corrente ano, período em que esteve em Brasília
representando esta Casa e o Requerimento nº 744/2017, de autoria do
Deputado Max Barros, solicitando que seja consignada nos Anais desta
Casa e encaminhada Mensagem de Pesar aos familiares do Coronel
Carlos Alberto Salim Duailibe. Na forma do Artigo 113 do Regimento
Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária
os Requerimentos nºs: 745 e 746/2017, de autoria do Deputado Júnior
Verde e 747 e 748/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso.
No primeiro Horário do Grande Expediente não houve orador inscrito.
Da mesma forma ocorreu no tempo dos Partidos e Blocos e no
Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a
Sessão determinando que fosse lavrada a presente Ata que lida e
aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel,
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 03 de outubro de 2017.
Deputado Othelino Neto - Presidente, em exercício. Deputado Sousa
Neto - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado César Pires -
Segundo Secretário, em exercício

SESSÃO ESPECIAL
DO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2017 ÀS 11h30min

ASSUNTO: Celebração aos 45 anos de ação do SEBRAE no
País

O SENHOR PRESIDENTE DA SESSÃO ESPECIAL
DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Declaro aberta a sessão especial,
convocada através do Requerimento nº 718/2017, de minha autoria, em
celebração aos 45 anos de ação do SEBRAE no país. Convido a compor
a Mesa João Batista Martins, diretor superintendente do SEBRAE no
Maranhão; o senhor Raimundo Coelho de Sousa, vice-presidente do
Conselho Deliberativo do SEBRAE, neste ato representando o
presidente do Conselho, Dilson Baldez; o senhor Ingo Kobarg Júnior,
superintendente estadual do Banco do Brasil; o senhor Claudio Azevedo,
vice-presidente da FIEMA. Eu queria pedir ao Deputado Júnior Verde,
que assumisse a presidência enquanto eu faço o meu discurso, por
favor, deputado, que é um grande incentivador também da nossa causa
e secretário da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa na
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

JÚNIOR VERDE - Concedo a palavra ao Deputado Adriano Sarney,
autor do requerimento de convocação desta sessão especial, que fará,
em nome do Poder Legislativo, as suas considerações acerca deste
momento tão especial ao que representa hoje o incentivo para o Estado,
a micro e pequena empresa, e que tem feito um grande trabalho, um
trabalho de relevância e fortalecimento da nossa economia através dos
incentivos. Com a palavra, o Deputado Adriano Sarney.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Muito
obrigado, Senhor Presidente Excelentíssimo Senhor Deputado Júnior
Verde. Eu quero saudar o senhor João Batista Martins, superintendente,
diretor Superintendente do SEBRAE do Maranhão. Saudar também o
senhor Raimundo Coelho de Sousa, vice-presidente do Conselho
Deliberativo do SEBRAE, neste ato representando o Presidente do
conselho, doutor Edilson Baldes. Saudar o senhor Ingo Kobarg Júnior,
superintendente Estadual do Banco do Brasil. Saudar também o senhor
Cláudio Azevedo, vice-presidente da FIEMA e também ex-presidente
do Conselho do SEBRAE. Senhoras e Senhores Presentes, funcionários,
servidores do SEBRAE, da FIEMA, micro empreendedores, pequenos
empresários funcionários desta Casa, telespectadores da TV
Assembleia, maranhenses, empreendedores, pequenos empreendedores
que estão nos ouvindo nessa manhã histórica, porque o que eu considero
do SEBRAE, o que eu considero da bandeira do micro e pequeno
empreendedor é algo que vai muito além do papel, digamos assim, de
instituição social privada que faz o SEBRAE. Ele vai muito além,
porque eu considero o SEBRAE uma política de Estado. Eu considero
que faz o SEBRAE um equivalente a uma Secretaria de Estado, ou um
Ministério do Governo Federal. Eu considero que o trabalho social
que o SEBRAE faz é mais importante do que o Bolsa Família, do que
um programa desses assistencialistas de transferência de renda, porque
o trabalho que o SEBRAE faz é um trabalho sustentável, é um trabalho
durável. Ele dá apoio àqueles que geram rendas, àqueles que geram
rendas para si, mas também àqueles que empregam e fomentam a
economia de uma forma geral. O SEBRAE é um órgão importante que
fomenta a política social do Estado brasileiro. É muito mais do que
uma Instituição vinculada a entidades empresariais. Ele é essencial
para uma nova ordem que estamos vendo no mundo. O ex-presidente
dos Estados Unidos Barack Obama esteve no começo deste mês aqui
no Brasil, fez uma palestra muito boa em São Paulo a convite do Jornal
Valor Econômico, que repercutiu enormemente em todo empresariado
brasileiro e em toda a sociedade de forma geral. Ele precisou vir dos
Estados Unidos para trazer de lá uma visão que só aquele que foi o
maior líder planetário pode ter, porque aquele que tem o olho de águia,
que viu coisas que a gente raramente, nós pobres mortais, não, vamos
conseguir ver. As informações que ele detém, aquilo que ele passou na
vida propicia com que ele possa nos trazer hoje uma visão de mundo
que nós aqui não podemos ter. E o ponto principal da palestra que ele
deu lá em São Paulo - e, hoje, eu entendo porque é tão caro você pagar
por um grande líder fazer uma palestra, porque mudou a vida de muita
gente, como está mudando a minha e talvez pode mudar a de muitos de
vocês que vão ouvir agora o que ele pensou. Ele pensou e ele falou em
uma nova economia, mas não é uma nova economia, a economia verde
a economia sustentável. Sim ele fala disso também, da nova economia
das energias renováveis e tudo, mas ele fala da urgência e da necessidade
de uma nova economia. Ele disse que, sim, essa nova economia vai ser
uma economia capitalista, porque o capitalismo trouxe para o mundo
uma riqueza em benefícios que nenhum outro tipo de mentalidade
trouxe ao mundo. Trouxe o desenvolvimento como nunca antes essa
nova economia. Sim, ela é uma economia capitalista, ela é capitalista.
Mas o capitalismo trouxe muitas desigualdades como todos nós sabemos
e aqueles também que conhecem a teoria. E não é possível que hoje 1%
da população global detém metade ou mais da metade do que toda a
riqueza que é produzida pela população global, pela economia global.
Isso está gerando o quê? Conflitos políticos, conflitos geopolíticos.
Está gerando o início de movimentos políticos importantes e perigosos
em todo o mundo, extremistas, a extrema direita de um lado a extrema
esquerda de outro lado, conflitos importantes, que nós precisamos
combater. Barack Obama falou que é importante que uma nova ordem

mundial, uma nova economia floresça. E é essa economia, a economia
que prega a igualdade maior, a economia que clama pelo
empreendedorismo, Senhor Presidente, essa é a economia que o Barack
Obama, que veio lá dos Estados Unidos, veio nos pregar aqui, o
empreendedorismo. Cada vez mais as empresas, as indústrias, aquelas
indústrias que precisam de muitos funcionários, que fazem aqueles
trabalhos repetitivos, essas indústrias estão acabando, estão se
reduzindo cada vez mais. Hoje em dia nós estamos na era digital, nós
estamos na era das empresas mais enxutas, das empresas menores e
das empresas que precisam de mais conhecimento. Essa é a era em que
nós estamos, é a era do empreendedorismo, é a era do conhecimento,
da informação, da tecnologia. Então isso serve para o Maranhão também.
Porque eu estou falando tudo isso? Por que eu estou querendo inserir
essa conversa toda do Barack Obama nesse discurso sobre o SEBRAE?
Porque o SEBRAE é, hoje, e provavelmente será pelos próximos anos,
da forma que está se fortalecendo a cada ano que passa, a principal
entidade, o principal órgão, para fomentar essa nova ordem econômica
que virá por aí, e eu acredito que virá. Então é necessário festejar os 45
anos do SEBRAE. É necessário saudar esses 45 anos do SEBRAE, e
também incentivar, apoiar, a continuidade desse que, em um futuro
não muito longe, fará um papel primordial, como já está fazendo para
a economia brasileira. É um avanço enorme. É uma importância enorme
que nós temos a falar. Eu trouxe um monte de números para falar e
enaltecer o SEBRAE. Eu trouxe um monte de números para enaltecer
o micro e pequeno empreendedor, mas isso eu vou deixar talvez para
outros oradores, porque o que eu queria passar era justamente uma
visão de futuro, uma visão diferenciada do que eu acho do SEBRAE e
da importância que eu tenho desse órgão, que certamente conduzirá o
presente, já conduz o presente, e conduzirá ainda mais o futuro do
Brasil nessa nova ordem econômica que nós estamos visualizando. E o
Maranhão, é importantíssimo pensarmos que o Maranhão, falamos
tanto de desigualdade, falamos tanto de pobreza, mas sabemos que o
Maranhão é um estado de empreendedores. Sabemos que o Maranhão,
e aí é uma teoria que eu tenho, e é o que me move todos os dias ao
acordar, a vir para essa Assembleia, a lutar. Todos nós estamos
desmotivados com a política, é verdade, até eu mesmo de vez em
quando, me desmotivo com a política. Mas o que me motiva é saber
que existe uma esperança. E a esperança não está na máquina pública.
A esperança está na iniciativa privada, está no fomento a essa iniciativa
privada, está na independência da população. E a independência da
população da iniciativa privada é um pensamento liberal que eu tenho,
porque eu acredito nisso. Ele passa necessariamente pelo
empreendedorismo. E é só assim que vamos conseguir que o Maranhão
consiga dar um salto maior, consiga se desenvolver, desenvolvendo as
pessoas, dando apoio técnico às pessoas, aproveitando os potencias
econômicos das nossas regiões. Porque isso o SEBRAE faz muito
bem, com o programa de desenvolvimento territorial. E nós temos que
ampliar cada vez mais essas situações. E aqui a Frente Parlamentar em
defesa do micro e pequeno empresário que foi instalado este ano na
Assembleia Legislativa só existe porque teve o apoio, teve o incentivo
do SEBRAE. Hoje nós temos 17 deputados que apoiam essa iniciativa
da Frente Parlamentar. Nós já fizemos algumas reuniões importantes.
Nós fiscalizamos o Governo, mas também nós propomos projetos de
lei, requerimentos, criamos também o dia Estadual do Micro e Pequeno
Empreendedor, que não existia. Participamos de importantes reuniões.
Lutamos pela reconstrução e reforma da Rua Grande também junto
com a classe empresarial. Porque é importante frisar que se hoje foi
assinada ordem para a reforma da Rua Grande, partiu não dos políticos,
mas de uma pressão da classe empresarial, uma pressão importante da
classe empresarial. Eu sei que políticos querem ganhar o bônus de
tudo, mas o bônus desse avanço certamente saiu da classe empresarial,
que eu vejo a cada vez mais, João Martins, eu vejo a cada dia mais
fortalecida. E eu sei que nós vivemos em um estado que é um estado
em que precisamos avançar demais. Mas a classe empresaria precisa se
fortalecer, precisa se fortalecer sem medo de governo, sem medo se ser
atrelada a algo. E se fortalecer para que ela tenha a força que hoje esses
estados e esses países em que tenham um reconhecimento real do que
é o empresariado, tenha o reconhecimento real do que é a importância
da iniciativa privada, para que a gente possa, sim, avançar. E aí, sim,
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nós vamos conseguir avançar de uma vez por todas no desenvolvimento
do nosso estado, e incentivando a iniciativa privada, é incentivando o
empreendedor. R esse é um papel fundamental do SEBRAE e de todas
as entidades empresariais. O SEBRAE, que eu repito aqui, se fosse
uma Secretaria de Estado estaria fazendo melhor para o nosso estado
do que várias Secretarias que já passaram, que já estão aí e fazem hoje.
Porque o SEBRAE, tanto nacional quanto estadual, tem feito um
excelente trabalho para o nosso estado e para o Brasil. Parabéns pelos
45 anos de história, uma história bonita, uma história limpa, uma
história verdadeira, uma história de progresso, de verdadeiro progresso,
de verdadeiro progresso no Brasil e no Estado do Maranhão. Parabéns,
João Martins. Parabéns, Cláudio Azevedo. Quero parabenizar também
ao Edilson Baldez, que ele não está aqui presente; ao Banco do Brasil,
que tem dado apoio também com micro crédito aos micro e pequenos
empresários. E só tenho a dizer que como sempre terão total apoio da
Assembleia Legislativa, porque hoje essa homenagem não é do Deputado
Adriano Sarney. Apenas encaminhei o pedido da homenagem. Mas foi
aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa, por todos os
deputados essa homenagem e, claro, com o aval do nosso Presidente,
Humberto Coutinho, que esteve hoje pela manhã. Disse que não pode
participar porque vai ter um tratamento médico agora, mas pediu para
falar também, em nome dele, em nome de todos os deputados aqui
presentes. Muito obrigado e parabéns. Vamos em frente, a luta é grande,
mas terão o nosso apoio para que a gente possa seguir fazendo o
melhor para o Maranhão e transformando o Maranhão e o Brasil nessa
nova ordem econômica, segundo o que falou Barack Obama. Um grande
abraço a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JÚNIOR VERDE – Neste momento, faremos a entrega de uma placa
comemorativa em homenagem aos 45 anos do SEBRAE. Antes de
devolver aqui a presidência ao nobre Deputado Adriano Sarney, que é
o autor do Requerimento 718, aprovado por unanimidade nesta Casa,
eu não poderia deixar de fazer algumas considerações e participar dessa
iniciativa tão louvável, tão importante como o reconhecimento de um
trabalho relevante que o SEBRAE tem feito por esse Estado e por este
país. Então aqui, em nome do João, cumprimentar a Mesa, também
saudando a todos os senhores e as senhores, dizendo realmente que o
SEBRAE merece essa homenagem, tanto pela questão econômica
porque tem feito um trabalho formidável em vários segmentos sociais.
E eu sou testemunha porque o SEBRAE é um grande parceiro desde a
aquicultura, desde que eu sou Superintendente Federal do Ministério
da Pesca, hoje como Deputado que estamos da Aquicultura a
Apicultura. Então passando por todas as cadeias produtivas, o SEBRAE
está lá dando apoio, dando suporte, no curso de formação com parceria
e realizando o que é fundamental para o desenvolvimento econômico
do Estado, que é justamente agregar valores e fazendo com que os
outros órgãos compreendam que a união, a interação entre eles é
fundamental para o desenvolvimento econômico. Então o SEBRAE
tem esse know-how. Até porque nós precisamos unir esforços
realmente em defesa da nossa economia, de tudo o que nós fazemos. E
o SEBRAE compreende isso muito bem e leva para os seus cursos de
formação, para as suas áreas mais diversas desse incentivo a micro e
pequena empresa, mas também a todas as cadeias produtivas do Estado.
Então eu quero parabenizar. Não poderia deixar de participar deste
momento, João. E também externar aqui os nossos parabéns, as
felicitações desse trabalho grandioso que realiza toda a sua equipe de
trabalho, que está lá na ponta, aqueles homens e mulheres obstinados,
dedicados realmente a essas causas tão nobres, tão importantes que
fortalece nossa economia. O Deputado Adriano Sarney ainda há pouco
fez referência a um grande estadista e de fato para fomentarmos, para
desenvolver um Estado temos que pensar no alicerce do que faz este
Estado hoje, que é um princípio que não podemos fugir dele, que é um
princípio econômico que deve nortear este Estado e ao falar da economia
precisamos falar daqueles que fazem essa economia, que são justamente
aqueles que desenvolvem as suas atividades quer seja em uma pequena
empresa, quer seja em uma cadeia produtiva realizando o seu trabalho
do dia a dia. Então essa compreensão tem que ser de Estado. O Estado
precisa de fato entender essa dinâmica, fomentar e desenvolver, buscar

de fato por meio do SEBRAE e de outros parceiros esse
desenvolvimento que nós tanto queremos. Até porque a verdadeira
política tem que ser uma política social e o trabalho obstinado que o
SEBRAE faz, ele faz política, é a verdadeira política que aqui falou
ainda há pouco o Deputado Adriano Sarney, quem faz a verdadeira
política neste Estado é o SEBRAE, porque é a política social. Parabéns
SEBRAE, parabéns a todos vocês, que Deus os abençoe. Muito
obrigado. E devolvo agora a palavra, quebrando aqui o protocolo, me
permita chamar aqui o nobre Presidente Adriano Sarney.

O SENHOR PRESIDENTE DA SESSÃO ESPECIAL
DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Registro a presença da Exma
Deputada Francisca Primo, que é grande defensora do SEBRAE e dos
micros e pequenos empresários. É empresária também. Passo agora a
palavra ao Senhor Cláudio Azevedo.

O SENHOR CLÁUDIO AZEVEDO – Bom dia a todos. É um
prazer, uma satisfação estar aqui presente neste momento tão
importante da história de uma entidade que eu tive o prazer e a satisfação
de fazer parte. Quero cumprimentar o Deputado Adriano Sarney por
esta iniciativa de estar aqui nesta Casa homenageando essa entidade
tão importante na vida empresarial maranhense, que é justamente o
SEBRAE. Parabéns, Deputado, pela sua iniciativa. Eu cumprimento
ao mesmo tempo o Deputado Júnior Verde que o antecedeu, a Deputada
Francisca Primo, obrigado também pela presença. Cumprimento o
Superintendente do SEBRAE João Batista e o cumprimento pelo
belíssimo trabalho que vem fazendo à frente da Superintendência. Quero
cumprimentar também meu amigo, fraternal amigo Raimundo Coelho e
que aqui representa o Presidente Edilson Baldez, e é uma satisfação,
Raimundo, vê-lo novamente. Cumprimento também o Sebastião
Anchieta, diretor da Agência de Defesa Agropecuária, tem feito também
um belíssimo trabalho em prol da pecuária maranhense. Eu faço aqui
uma saudação especial a todos os gerentes regionais que tive o prazer
de encontrar aqui e que vejo com muita alegria, com muita satisfação,
cumprimento todos vocês. E também um cumprimento especial a todos
os colaboradores do SEBRAE, todos aqui presentes. Realmente o
tempo que eu tive no SEBRAE vi o quanto que vocês vestem a camisa
dessa instituição. Vocês estão de parabéns. Esses 45 anos é de vocês.
Peço aqui uma salva de palmas para vocês. Parabéns, gente, essa festa
é de vocês. Eu gostaria de dizer, Deputado, que o SEBRAE é uma
entidade da iniciativa privada. SEBRAE não é Governo, o SEBRAE é
mantido com recursos da iniciativa privada. Recurso da indústria, do
comércio, do serviço, do setor da agricultura e nós tivemos,
recentemente, uma grande ameaça em Brasília, que o Governo Federal
tentava ali lançar mão dos recursos do SEBRAE, nós tivemos uma
mobilização muito grande e foi muito importante. Eu faço parte da
Confederação Nacional da Indústria e tivemos, visitamos 18 Deputados,
3 Senadores, inclusive seu pai, o Ministro Sarney Filho, e todos votaram
contra o Governo Federal lançar mão dos recursos do SEBRAE. Assim
do SEBRAE como de todo Sistema S. Então foi uma vitória muito
grande para nós de reconhecimento, que o SEBRAE faz parte sim e é
da iniciativa privada e tem que sugerido pela iniciativa privada. Isso
que é importante que os Governos entendam dessa forma. O SEBRAE,
como disse o Senhor, hoje é responsável praticamente por 99% das
empresas maranhenses, porque 99% das empresas maranhenses são
pequenas e micro empresas. E temos exemplos vários, aqui no
Maranhão, de pequenos empresários, começaram pequeno, me lembro
ainda do próprio Regis, da Cabana do Sol, começou pequeno ali em
Imperatriz vendendo lanche à margem de Belém-Brasília e hoje se
tornou um grande empresário na área de culinária. O Francisco Oliveira
também começou ali no Km 17 sendo chapa, pegando frete de caminhões
para levar mercadoria para o Ceará e hoje é um grande empresário no
setor da indústria. E foi fundamental para ele o apoio do SEBRAE.
SEBRAE que atua na área do turismo, na área do comércio, da ara da
indústria, na área do artesanato, tudo que se tem hoje realizado no
Maranhão, grande parte do que tem, talvez 90% o SEBRAE está
presente e tem história do SEBRAE, seja na piscicultura, seja na
agricultura, seja na questão do mel, enfim, são projetos que nasceram
ali dentro do SEBRAE e hoje estão caminhando com suas próprias
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pernas. Então fico muito feliz de ter feito parte dessa equipe. Gostaria
só de dizer aqui que fiquei, uma época, muito emocionado quando eu
participava de uma oficina SEBRAE de empreendedorismo, no
município de Vitória do Mearim, e nesse dia o SEBRAE estava dentro
de um ginásio, a OSE, Oficina do SEBRAE Empreendedorismo
capacitando quase mil pequenos comerciantes em Vitória do Mearim.
E lá eu via um depoimento final de um mecânico, dono de oficina, onde
ele dizia: “se eu tivesse tido a oportunidade de ter conhecido o SEBRAE
antes, de ter participado de uma OSE antes eu não teria perdido o
dinheiro que já perdi na minha vida com negócios errados. Hoje estou
vendo o quanto foi importante eu ter participado desse curso da OSE,
que é Oficina SEBRAE Empreendedorismo, que foi durante uma
semana”. E ele dava esse testemunho para todos nós. Então fico muito
feliz em um momento como este quando a gente vê, liga a televisão e
você ver tantas histórias de corrupção neste país em todos, praticamente
em todos os órgãos do governo e em vários Ministérios, mas você não
vê falar em corrupção com o SEBRAE. Você não vê isso. Então eu
quero aqui pedir uma salva de palmas para vocês também, pelo
belíssimo trabalho e seriedade que vocês desenvolvem neste país. E eu
gostaria de, como o senhor disse que tinha que ter um modelo, o senhor
como político e os demais políticos aqui presentes, que o Governo,
não só o Governo Federal, mas o Governo Estadual adotasse o modelo
gestão do SEBRAE para a sua administração. Eu tenho certeza que os
resultados seriam outros, porque o SEBRAE conhece, o SEBRAE
veste a camisa, o SEBRAE faz realizar e realiza o sonho de inúmeros
maranhenses. E tem realizado e com certeza irá realizar. Então parabéns
ao SEBRAE pelos seus 45 anos de existência e de luta em defesa da
micro e pequena empresa, em defesa do empreendedorismo. Muito
obrigado a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JÚNIOR VERDE - Concedo a palavra ao Senhor Raimundo Coelho de
Sousa, vice-Presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE.

O SENHOR RAIMUNDO COELHO DE SOUSA - Bom dia
a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o Deputado Adriano
Sarney e manifestar a nossa alegria e a nossa satisfação em estar aqui,
hoje, graças ao seu Requerimento para homenagear os micros e pequenos
empresários do estado do Maranhão por meio dessa renomada e
reconhecida instituição chamada SEBRAE. Cumprimentar o Deputado
Júnior Verde, também conheço seu trabalho na área de apoio ao pequeno
piscicultor e ao pequeno apicultor, está até tramitando nesta Casa um
regulamento, um estatuto ou um projeto de lei, mas tem um instrumento
que está tramitando nesta Casa em busca de uma reorganização ou
organização da piscicultura aqui no estado do Maranhão, na qual eu
tive a honra de participar das discussões. Cumprimentar a Deputada
Francisca Primo, que também lá na sua região, na pré-Amazônia
maranhense, no bioma da Amazônia do Maranhão tem dado a sua
contribuição para os pequenos e médios empresários, que eu gosto de
chamar de pequenos e médios empreendedores, porque inclui também
aqueles que não são formalizados, que são muito mais do que os
formalizados. Quero cumprimentar o João Batista, o nosso gestor do
SEBRAE. E aqui aproveito para dizer aos colegas técnicos do SEBRAE
e aos presentes, que o SEBRAE tem essa forma de ser admirada por
todos, porque ele tem dois órgãos de comando. Tem um conselho
deliberativo, quem delibera as políticas, os projetos, ações, que faz um
papel de governança, governa as ações do SEBRAE, lá nas diversos
segmentos da economia do Brasil. E também tem a diretoria que faz a
gestão e neste momento cumprimento os três diretores aqui presentes
que fazem essa gestão muito bem, nessa gestão nossa do momento,
que é o João Batista, o superintendente; a Raquel Jordan, diretora
Administrativa e Financeira; e aqui também registrar a ausência do
Moraes, que é o nosso diretor técnico. Cumprimento também os
conselheiros Igor, do Banco do Brasil, importante Instituição na
contribuição das discussões das nossas ações, lá no conselho, e também
na hora de financiar os empreendimentos dos pequenos empresários,
pequenos empreendedores do estado do Maranhão. Cumprimentar
também o nosso conselheiro presente Círio Arruda, empresário da
região de Lago da Pedra, mas muito dedicado aqui, sempre junto conosco

nas discussões das programações, das políticas interessantes para o
desenvolvimento do pequeno empreendimento no estado do Maranhão.
Quero cumprimentar também o Sebastião Anchieta, que também
trabalha com pequenos produtores rurais, pequenos pecuaristas,
sempre na busca da segurança alimentar por meio da sanidade animal e
vegetal. E por último deixei para cumprimentar o amigo e companheiro
Cláudio Azevedo, vice-Presidente da Federação das Indústrias do
Estado do Maranhão. Bom, deram tempo para o Deputado e agora
estão dando tempo para mim também, que honra. O próprio Cláudio
Azevedo que também contribuiu muito para esta Instituição quando
no conselho que ele presidiu. O microempresário está em todos os
segmentos da economia: está na agricultura, está na indústria, está no
comércio, ele está no serviço, e no estado do Maranhão especificamente
quem puxa essa carruagem, quem pilota essa carruagem é o agronegócio.
E quando eu falo de agronegócio estou falando do pequeno agronegócio,
do médio agronegócio e do grande agronegócio. Em toda região em que
o agronegócio chega e começa a desenvolver suas atividades você vai
buscar para trás muitos insumos, mão de obra e ali começa a surgir
serviços, comércios em prol daquele empreendimento do agronegócio.
E vocês podem olhar o Maranhão hoje, o desenho do Maranhão hoje,
onde tem agronegócio crescendo tem comércio crescendo, tem indústria
crescendo, tem serviço crescendo. Então, Deputado, é muito importante
que esse carro-chefe, tanto nas políticas de desenvolvimento do Estado,
do país, quanto também da nossa Instituição SEBRAE seja nesse
sentido de que tem que começar pelo agronegócio para avançar nas
outras Instituições que prestam serviços para a economia brasileira.
Não é à toa que a maioria hoje dessas microempresas está no comércio,
mas elas não sobreviverão se não houver o investimento no setor do
agronegócio para sustentar. Até grandes empresas para que elas possam
ter agilidade nos seus processos, processos de compra, processos de
venda é importante que estejam em torno delas muitas microempresas
e pequenas empresas, que elas serão os fornecedores e serão também
consumidores daqueles produtos produzidos eventualmente por uma
grande empresa. Agora pasmem vocês, gestores do SEBRAE nas
diversas regiões e técnicos aqui presentes, ainda há políticos neste
país querendo acabar o Sistema S. E o Sistema S está presente em
todos os segmentos da economia brasileira, recebendo contribuição
das pessoas do segmento econômico, dos empresários, no caso rural
dos produtores rurais, no caso da indústria das indústrias, no caso do
comércio dos comércios, no caso do serviço dos serviços e mantendo
esse serviço de formação profissional para toda essa comunidade de
forma técnica, ensinando a fazer, fazendo. Levantando a economia
maior deste país porque agrega mais pessoas e ainda tem gente querendo
derrubar o Sistema S, acabar o Sistema S. Eu tenho a impressão que é
preciso, Deputado, esta Casa se manifestar expressamente, mostrando
as qualidades do Sistema S, mostrando a necessidade do Sistema S,
mostrando o que o Sistema S já fez por este Estado e pelo país, para
que a gente possa ter mais ainda o apoio da sociedade, porque com o
apoio da sociedade temos certeza que esses eventos não prosseguirão.
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO ADRIANO
SARNEY – Senhor Raimundo, o senhor pode ter a certeza, e aí surgiu
uma ideia muito boa agora, nós vamos fazer pela Frente Parlamentar,
vamos fazer aqui um Requerimento para enviar a Brasília, ao Congresso
Nacional, da Assembleia Legislativa para que a gente possa pontuar
essas questões sobre o Sistema S. Porque como eu disse há pouco
nesse nosso discurso, a entidade pública, o SEBRAE é uma entidade
privada, mas é mais importante do que muitas entidades públicas.
Então se esse recurso público sair do Sistema S para ir para a máquina
pública, certamente eles não terão a eficiência, nunca terão a eficiência
e terão a presteza de atacar o problema como o Sistema S faz. Então
certamente essa transferência do Sistema S para qualquer outro órgão
público, certamente será um desperdício de recursos públicos. Então
vamos pontuar essas questões e vamos dar entrada semana que vem
nesse Requerimento para o Congresso Nacional e para o Presidente da
República. Concedo a palavra ao Senhor João Batista Martins, Diretor
Superintende do SEBRAE no Maranhão.
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O SENHOR JOÃO BATISTA MARTINS – Muito boa tarde

a todos. Estava verificando justamente o horário para saber se eu daria
bom dia ou boa tarde. Permita-me a quebra de protocolo, deputado.
Queria fazer uma saudação especial para iniciar o nosso discurso ao
excelentíssimo senhor deputado Adriano Sarney, autor do requerimento,
propositor desta sessão especial em alusão aos 45 anos do SEBRAE.
Agradeço em nome do corpo técnico do SEBRAE, do corpo
administrativo do SEBRAE, deputado Adriano Sarney. Fazer uma
saudação ao deputado Júnior Verde, à deputada Francisca Primo,
presentes neste recinto e agradecer pelo reconhecimento a nossa
instituição. Fazer uma saudação ao Dr. Raimundo Coelho de Sousa,
vice-presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, presidente da
FAEMA, defensor do sistema S. Nós conversamos agora há pouco ali
bem baixinho ali, não é isso, Dr. Raimundo, neste ato aqui
representando o nosso presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Edilson
Baldez. Queria fazer uma saudação também ao senhor Ingo Kobarg
Júnior, superintendente estadual do Banco do Brasil, membro do
Conselho deliberativo do SEBRAE, representando aqui as instituições
financeiras, extremamente importantes para a independência das micro
e pequenas empresas. Por oportuno, saudar também conselheiro Cirilo
Arruda, aqui membro do conselho deliberativo do SEBRAE; conselheiro
Fernando Carvalho, da Universidade Federal, está ali atrás também,
agradecer pela presença, queria também saudar o representante do
Tribunal de Contas da União, representando o doutor Alexandre, muito
agradecido pela presença. Eu queria fazer uma saudação aqui ao doutor
Claudio Azevedo, vice-presidente da Federação das Indústrias, ex-
presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, um grande defensor
do empreendedorismo neste Estado, fazer uma saudação muito especial
ao presidente da AGED, doutor Sebastião Anchieta, que tenho com
muito orgulho e posso confidenciar aos senhores que foi o meu primeiro
chefe, não é isso ? Saudar o vice-prefeito da cidade de Bequimão,
senhor Sidney Nogueira, representando o prefeito Zé Martins; doutora
Carol, representando o prefeito Luís Fernando, da cidade de São José
de Ribamar, muito agradecido pela sua presença também. São
representantes de Prefeituras, onde temos uma parceria significativa
aos pequenos negócios. Representar um ex-companheiro de empresa,
o doutor Emanoel, aqui representando a CODEVASF, representando
aqui o doutor Jhones Braga, Superintendente da empresa, tal qual o
SEBRAE uma grande empresa de desenvolvimento regional e territorial.
Fazer uma saudação muito, mas muito especial à doutora Raquel Jordão,
companheira de diretoria, representando aqui também o Dr. Moraes,
que não pôde se fazer presente neste momento. O doutor Moraes
neste momento está participando de uma reunião dos preparativos de
uma missão que acontecerá uma parceria com o Governo do Estado,
SEBRAE e Federação das Indústrias para uma caravana empresarial
que levará empreendedores e empresários para a China. Em nome da
doutora Raquel, eu queria fazer uma saudação extremamente significativa
aos funcionários do SEBRAE. A todos vocês, colegas, gerentes,
analistas, assistentes, gestores de projetos que estão aqui presentes,
assessores, e como já foi falado aqui pelo doutor Cláudio Azevedo,
pelo deputado Adriano Sarney, sem vocês que estão à frente das ações,
com certeza, o SEBRAE não poderia ser essa empresa de resultados,
essa empresa que luta para permanecer como referência de gestão,
como referência de resultados, como referência de parcerias, como
referência de apoio e suporte aos verdadeiros geradores de emprego e
renda nesse país, que são os pequenos negócios. Então, uma salva de
palmas para todos os senhores. Eu costumo, Deputado, abrir mão do
protocolo dos discursos, mas eu fui chamado atenção ontem pelo
Ernesto, que é da nossa Assessoria de Comunicação, ele disse que não
era para eu falar de público que eu abriria mão do discurso. Mas hoje
eu vou fazer valer o esforço dos colegas que escreveram esse discurso
aqui. Vou ler o discurso na integra, até porque isso é uma Sessão
Especial e eu tenho cumprir o protocolo e a formalidade. O SEBRAE
sente-se muito honrado com essa homenagem dessa Casa Legislativa
por meio da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, na
pessoa do seu presidente deputado estadual Adriano Sarney. Nós que
integramos o quadro de funcionários do SEBRAE nos sentimos
extremamente orgulhosos por trabalharmos em uma instituição que há
45 anos sonha junto com o empreendedor brasileiro e o ajuda a dar os

primeiros passos na disciplina do empreendedorismo, a organizar a
sua ideia e planejar o seu negócio, a orientar a gestão administrativa e
financeira da empresa, a buscar resultados qualitativos com processos
inovadores e dessa forma aumentar a sua produtividade, a dar a ênfase
necessária à inovação e à tecnologia como incrementos para a
competitividade, a buscar novos nichos de mercado sejam dentro ou
fora da sua região do estado ou do País, aumentar a sua lucratividade e
manter-se sustentável e a criar um relacionamento contínuo para que
esse empreendedor tenha o SEBRAE como referência quando pensar
em mudar, capacitar-se, melhorar processos, ser mais competitivo,
inovar e acessar novos mercados. Durante esses 45 anos, nós nos
especializamos em pequenos negócios, passamos por diversas
transformações até chegarmos a este momento, estamos mais maduros,
experientes e cada vez mais focados em quem é essencial para a execução
do nosso trabalho, ou seja, o empreendedor. Tenho segurança em dizer
sem falsa modéstia que nenhuma instituição nesse país e peço não
reconhecer essas palavras como prepotência ou pretensão que
conhecemos com profundidade sobre o detalhe das micro e pequenas
empresas, foi para isso que mudamos tantas vezes durante essas quatro
décadas e meia para nos adequarmos aos novos tempos e sermos uma
instituição de referência no Brasil e no Maranhão quando o assunto é
micro e pequena empresa. É para isso que continuamos a mudar por
sermos uma instituição que antecipa tendências e preparamos os
empreendedores para vivenciá-las, temos a obrigação de mudar, de
estarmos antenados com o mercado e com suas expectativas. Durante
o período mais nefasto da crise econômica, por exemplo, estivemos
vigilantes para orientarmos da melhor maneira o empreendedor e para
buscarmos a referência para que o consumo fosse dirigido a esse micro
empreendedor, como no caso da Campanha Compre do Pequeno
Negócio. No cenário do caos apontamos sempre as oportunidades,
reformulamos o nosso Plano Plurianual da época dentro das novas
perspectivas e seguimos em frente, Plano Plurianual esse onde nós
temos a participação do Conselho Deliberativo do SEBRAE e
principalmente dos nossos clientes e parceiros que opinam e que
sugerem e que validam esse Plano Plurianual com o qual seguiremos as
nossas ações nos anos subsequentes. Hoje, com um pouco de fôlego o
país vislumbra de maneira mais concreta uma retomada da economia.
Este ano novamente estamos redirecionando as velas, ajustando as
engrenagens, aparando as arestas e aprendendo a fazer mais com menos
sem prejudicar a nossa entrega para o empreendedor, o dono de um
pequeno negócio que hoje congrega 12 milhões de empreendimentos
no país, sendo no Maranhão 170 mil micro e pequenos
empreendimentos. Um segmento que gera riquezas, que faz girar a
economia, e cria um círculo virtuoso de desenvolvimento local, por
isso quando esta Casa pensou em criar a Frente Parlamentar da Micro
e Pequena Empresa, estivemos juntos desde o início, apoiando desde a
formulação às pautas do interesse do nosso público comum e estaremos
sempre dispostos a contribuir com todos os projetos que por ventura
sejam gerados e validados dentro da Frente Parlamentar da Micro e
Pequena Empresa. Deputado falou ainda há pouco do protagonismo
das entidades empresarias na decisão da assinatura da ordem de serviço
da revitalização do corredor de negócio da Rua Grande. Realmente
houve uma participação muito acentuada da Câmara de Dirigentes
Lojistas, da Associação Comercial, todos eles imbuídos e buscando os
nossos representantes em Brasília e fazendo não uma pressão, mas
fazendo uma sinalização de que o empresariado maranhense está atendo,
participando e que dessa forma doravante será muito mais protagonista
naquilo no que diz respeito, pois estamos buscando criar ambiente
favorável para que as empresas possam gerar os empregos que são
necessários para a economia voltar a crescer e se manter sustentável. O
nosso segmento, o segmento que nós atendemos, ele gera riquezas e ele
faz girar a economia. Nós entendemos perfeitamente a importância do
envolvimento do Poder Legislativo maranhense na causa dos pequenos
negócios, pois o Estado carece de políticas públicas eficazes para
garantir ao segmento mais benefícios e a sua sustentabilidade no
mercado. Nós ressaltamos que apoiamos, aliás, toda e qualquer iniciativa
que venha ao encontro das expectativas dos pequenos negócios que
lhes traga benefícios. Hoje ao completarmos 45 anos continuamos a
acreditar e a apostar na força deste segmento e nos resultados
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transformadores que ajudamos a promover na vida de quem empreende,
de quem acredita no seu sonho, de quem busca informação, capacitação
e inovação. Continuaremos ajudando o empreendedor maranhense,
brasileiro, em especial a escrever suas histórias de sucesso, porque em
qualquer tempo sob quaisquer circunstâncias - em qualquer tempo sob
quaisquer circunstâncias, nós somos o SEBRAE, especialistas em
pequenos negócios. Eu queria finalizar a minha fala agradecendo aos
profissionais da imprensa que nos ajudam a divulgar as ações, as ações
transformadoras do SEBRAE, as ações transformadoras que acabam
por sensibilizar os agentes públicos a serem parceiros dessas ações,
queria agradecer também aos servidores da Assembleia, todos os
servidores da Assembleia em suas mais diversas ocupações pelo apoio
nesta sessão especial e no apoio quando buscamos esta Casa e batemos
à porta dos parlamentares para buscar validação, para buscar suporte
às demandas que o empresariado nos traz e que nós fazemos chegar até
esta Casa do Povo. Queria agradecer à minha esposa que está aqui
representando a minha família e agradecer pelo seu apoio diuturno, o
seu apoio diuturno enquanto minha companheira de desafios. Por fim,
senhores e senhoras, agradecer a Deus, que nos mantêm, que nos provêm
e que com certeza sempre nos fortalecerá, para que nós sejamos agentes
de desenvolvimento, para que nós sejamos vetores de transformação
em apoio a todas as instituições públicas e privadas do Estado do
Maranhão, que possamos passar pela nossa vida e verificar que
realmente nós, enquanto servidores e funcionários do SEBRAE, nós
cumprimos com a nossa obrigação contratual e com a nossa missão
enquanto ser humano de trabalhar pelo desenvolvimento das pessoas,
pelo desenvolvimento do nosso Estado. Muito obrigado a todos, eu
queria finalizar, Deputado, se o senhor me permite fazer uma coisa
que nós fizemos lá no auditório do SEBRAE, na segunda-feira. Eu
queria pedir a todos os presentes no recinto, que, por gentileza, que se
levantassem e aplaudissem os funcionários do SEBRAE. Muito
obrigado a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO SARNEY - Também já quebramos tanto protocolo vou
quebrar mais uma vez, eu queria, claro, oferecer essa Sessão obviamente
os 45 anos do SEBRAE para os funcionários do SEBRAE e fazer aqui
uma homenagem ao grande querido líder, Juca Martins, pai de João
Martins, eu que vou chorar agora, viu João, que foi uma liderança em
nosso Estado. Um grande empreendedor social público que
transformou o município e transforma até hoje pela sua família e que
criou esse grande líder, esse grande homem, que é o João Martins.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO    DO ANO DE 2017, ÀS 8
HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

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

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 146/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

050/2017 – DISPÕE sobre a instalação por parte das concessionárias
e permissionárias de serviços públicos de transporte coletivo de
pessoas, de dispositivos de pânico que gera a mensagem “Socorro”!

Assalto nas loterias luminosos dos veículos para informar a ocorrência
de assaltos e dá outras providências

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ANTONIO PEREIRA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 346/2017 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLÇÃO LEGISLATIVA Nº 035/2017, que propõe a Medalha do
Mérito Legislativo “Negro Cosme” ao Senhor José Raimundo dos
Santos Aroucha.

AUTORIA: Deputado ZÉ INÁCIO
RELATORIA: Deputado ROBERTO COSTA
DECISÃO: Aprovado por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator.
PARECER Nº 352/2017 – Emitido ao Projeto de Lei nº 196/

2017, - QUE Considera de Utilidade o Instituto Social Beneficente
Ebenézer – ISBE, com sede e foro no Município de São Luís, no
Estado do Maranhão

AUTORIA: Deputado LÉO CUNHA
RELATORIA: Deputado ROBERTO COSTA
DECISÃO: Aprovado por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 354/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI

251/2017 – QUE Considera de Utilidade Pública a Sociedade em Defesa
da Baixada Maranhense, com sede e foro no Município De São Luís,
no Estado do Maranhão

AUTORIA: Deputado RAIMUNDO CUTRIM
RELATORIA: Deputado ROBERTO COSTA
DECISÃO: Aprovado por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 358/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

242/2017- QUE dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento
gratuito de pulseira de identificação à criança de até 12 anos em eventos
públicos realizados em locais abertos no Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado RIGO TELES
RELATORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
DECISÃO: Aprovado por unanimidade, nos termos do voto

do Relator
PARECER Nº 362/2017 – Emitido ao PROJETO DE LEI

186/2017 -  QUE dispõe sobre parcelamento de multas taxas de reboque
e diárias de permanecia nos pátios de apreensão vinculados ao
DETRAN/MA.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado LEVI PONTES
DECISÃO: Rejeitado por unanimidade, nos termos do voto

do Relator
PARECER Nº 363/2017 – Emitido ao Projeto de Lei 254/2017

– Que considera de Utilidade Pública Estadual o Instituto Jerdson
Gomes Rodrigues – IJGR, com sede e foro no Município de São Luís,
no Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado SERGIO FROTA
RELATORIA: ROBERTO COSTA
DECISÃO: Aprovado por unanimidade, nos termos do voto

do Relator
PARECER Nº 364/2017 – Emitido ao Projeto de Lei nº 252/

2017 – Que Considera de Utilidade Pública a Associação Esportiva
Amadora do Munícipio de Aldeias Altas, com sede e foro no Município
Aldeias Altas, no Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado RIGO TELES
RELATORIA: Deputado ROBERTO COSTA
DECISÃO: Aprovado por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 365/2017 – Emitido ao Projeto de Resolução

Legislativa 039/2017 – Que propõe a Medalha do Mérito Legislativo
“ Manoel Bequimão” ao Pastor Eudes Raulino Saraiva.

AUTORIA: Deputado CÉSAR PIRES
RELATORIA: Deputado Levi Pontes
DECISÃO: Aprovado por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
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PARECER Nº 367/2017 – Emitido ao Projeto de Lei nº 261/

2017 – Que Institui no calendário oficial de eventos do Estado do
Maranhão, o “Dia da Reforma Protestante”.

AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATORIA: Deputado LEVI PONTES
DECISÃO: Aprovado por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 368/2017 – Emitido ao Projeto de Lei nº 258/

2017, - 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.

AUTORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputado ANTONIO PEREIRA
DECISÃO: Aprovado por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 18 de outubro de 2017. DULCIMAR CUTRIM FONSECA -
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
CONJUNTAMENTE COM AS COMISSÕES DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE E
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÃO DO TRABALHO;  REALIZADA AOS 18  DIAS DO
MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2017, ÀS  10 HORAS E 30
MINUTOS, NO PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS
“ DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO .

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
EDUARDO BRAIDE
ROBERTO COSTA
ANA DO GÁS
CABO CAMPOS
JÚNIOR VERDE
VINICÍUS LOURO
 FÁBIO BRAGA
 WELLIGTON DO CURSO
 LEVI PONTES
 FRANCISCA PRIMO
 EDSON ARAÚJO
 GRAÇA PAZ
 GLALBERT CUTRIM
MAX BARROS
JÚNIOR VERDE

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

COMPLEMENTAR Nº 007/2017 -  que DISPÕE sobre a Criação do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão-IPREV
e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado LEVI PONTES
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Orçamento,

Finanças, Administração Pública, Seguridade Social e Relações do
Trabalho.

DECISÂO: APROVADO, por maioria, nos   termos   do  voto
do relator, tendo o Senhor Deputado Eduardo Braide, apresentado
voto em separado nos termos da Emenda substitutiva por ele
apresentada.

PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR   Nº 008/2017 – que DISPÕE sobre a Criação,
composição e o   funcionamento do Conselho Administrativo do Fundo

de Benefícios dos Servidores do Estado do  Maranhão  e dá outras
providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado LEVI PONRES
DECISÃO: APROVADO, por maioria, nos termos do voto do

relator, tendo o Senhor Deputado Eduardo Braide, apresentado voto
em separado nos termos da Emenda substitutiva por ele apresentada.

PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO  de Lei Nº 213/
2017 – que AUTORIZA o Poder Executivo Estadual a Renegociar as
operações de Crédito firmadas com o Recurso do BNDS.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado LEVI PONTES
DECISÃO: APROVADO, por maioria,  nos termos  do voto

do relator, tendo o Senhor Deputado Eduardo Braide voto nos termos
da Emenda por ele apresentada.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 17 de outubro de 2017. DULCIMAR CUTRIM FONSECA -
Secretária de Comissão

RESENHA DA VOTAÇÃO DE PROPOSIÇÕES DE LEI
NA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABALHO

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DO TRABALHO, REALIZADA AOS 18 DIAS DO
MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2017, ÀS 10 HORAS E 30
MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO
FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

  PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
Deputado Wellington do Curso - Presidente e Relator
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Levi Pontes
Deputado Glalberth Cutrim
Deputado Edson Araujo

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER VERBAL – Emitido ao Projeto de Lei n° 126/2017,

de autoria do Poder Executivo, que Cria o Conselho Universitário do
Maranhão e á outras providencias.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado WELLINGTON DO CURSO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 19 de outubro de 2017. NADJA FERREIRA DA SILVA - Secretária
da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 24/10/2017 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 08h30min
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE

01 - PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 262/2017 (Parecer
Conjunto com a Comissão de Orçamento), de autoria do Poder
Executivo , que Autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, no
valor de US$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de dólares
americanos) e dá outras providências - RELATOR DEPUTADO
LEVI PONTES;

02 - PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 255/2017 (Parecer
Conjunto com a Comissão de Orçamento), de autoria do Poder
Executivo, que Regulamenta o Fundo Estadual da Pessoa com
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Deficiência - FEPD, cria o Comitê Gestor do Fundo Estadual da Pessoa
com Deficiência, e dá outras providências. - RELATOR DEPUTADO
LEVI PONTES;

03 - PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 264/2017, de autoria
do Senhor Deputado Edson Araújo, que Dispõe sobre a
obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais, empresas
públicas e privadas, obrigadas a utilizarem canudo e copo
fabricados com produtos biodegradáveis na forma que menciona
- RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

04 - PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 249/2017 , de autoria
do Senhor Deputado Eduardo Braide, que Dispõe sobre as Diretrizes
da Política Estadual de Estímulo, Incentivo e Promoção ao
Desenvolvimento Local de Startups - RELATORA DEPUTADA
FRANCISCA PRIMO;

05 - MOÇÃO Nº 016/2017, de autoria do Senhor Deputado
Raimundo Cutrim, 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 - RELATOR DEPUTADO EDUARDO
BRAIDE;

06 - MOÇÃO Nº 018/2017, de autoria da Senhora Deputada
Nina Melo, 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
estreia do 35º Panorama de Arte Brasileira - RELATORA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO;

07 - MOÇÃO Nº 019/2017, de autoria do Senhor Deputado
Sousa Neto, MOÇÃO de “Aplausos” ao Senhor Antônio César
Perri Carvalho, Ex-presidente da Federação Espírita Brasileira
e todo Movimento Espírita Estadual - RELATOR DEPUTADO
ANTONIO PEREIRA;

08 - MOÇÃO Nº 017/2017, de autoria do Senhor Deputado
Bira do Pindaré, MOÇÃO de “Repúdio” à Proposta de Privatização
da Eletrobrás, 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
- RELATOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

09-  MOÇÃO Nº 020/ 2017,  de autoria da Senhora Deputada
Andrea Murad, MOÇÃO de Repúdio ao Promotor de Justiça, Paulo
Roberto Barbosa, por referências feitas em sua Rede Social, em
clara violação aos preceitos constitucionais da defesa das garantias
e direitos fundamentais - RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES.

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 19 de outubro de 2017. Máneton Antunes de Macêdo -
Diretor Legislativo.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 374 /2017

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção nº 017/2017, apresentada pelo Senhor

Deputado Bira do Pindaré, que propõe o envio de “Mensagem de
Repúdio” à proposta de privatização da Eletrobrás, proposta esta
apresentada inicialmente pelo Ministério de Minas e Energia – MME
do Governo Temer, que visa à redução da participação da União no
Patrimônio da Empresa.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a
manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando,
aplaudindo ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

 Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os
requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída,
necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe

analisar, manifestamo-nos  favoravelmente pela aprovação da Moção
n.º 017/2017 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção n.º 017/2017, nos termos do voto do
Relator.

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

em 19 de outubro de 2017.

Deputado Pro. Marco Aurélio- Presidente e Relator
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Eduardo Braide
Deputada Francisca Primo

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4862/2017-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788,
de 09 de agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio
de 2010 e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos, Ratifico a
inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, inciso II, c/c art.13,
inciso VI da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão
da Nota de Empenho com o profissional, o Sr.  Marcos Antônio
Barroso Soares, para ministrar o curso de “Oratória Fundamental”,
a ser realizado nos dias 06 a 10 de novembro de 2017, nesta Assembleia
Legislativa, com o valor total de R$ 3.840,00 (três mil oitocentos e
quarenta reais), visando proporcionar o aperfeiçoamento técnico e
proporcionar melhores resultados dos profissionais na execução dos
serviços prestados neste Poder.Determino a publicação do Ato na
imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua
eficácia, consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº 8.666/93.DÊ-SE
CIÊNCIA, PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 17  DE OUTUBRO DE 2017.
Deputado Humberto Ivar Araújo Coutinho-Presidente ALEMA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0096/2017-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO – CPL torna público que a Sessão Pública de Recebimento
e Abertura do Pregão Presencial nº 016/2017-CPL/AL, cujo objeto
trata da Contratação de empresa especializada para prestação de serviço
de telefonia nos Sistemas Fixo (STFC – Serviço Telefônico Fixo
Comutado) e Móvel (SMP – Serviço Móvel Pessoal), para atender às
necessidades da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
anteriormente adiado, será realizado às 09:30 horas do dia 06 de
novembro de 2017, na Sala de Licitações da CPL, localizada no térreo
do prédio da sede da Assembleia, sito no Palácio Manoel Bequimão,
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor, Calhau, nesta
Capital. O Edital Alterado e seus anexos estão à disposição dos
interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação de 2ª a 6ª
feira das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser consultados e obtidas
cópias gratuitamente. Esclarecimentos adicionais deverão ser
protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no horário de
expediente. O Aviso de Licitação assim como cópia do Edital estarão
disponíveis também para consulta, no site da ALEMA
www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São Luís, 19 de outubro de
2017. SHEILA MARIA TENÓRIO DE BRITTO. Presidente da CPL,
em exercício



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                       SEGUNDA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2017 25



SEGUNDA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2017                                                                              DIÁRIO DA ASSEMBLEIA26



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                       SEGUNDA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2017 27

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

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

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

HUMBERTO COUTINHO
Presidente

CARLOS ALBERTO FERREIRA
Diretoria de Comunicação

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

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

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário Legislativo

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

Núcleo de Suporte de Plenário
RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO
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Núcleo de Diário Legislativo

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

Núcleo de Suporte de Plenário
RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO
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