
 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                            TERÇA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2017 1

ANO XLIV - Nº 147 - SÃO LUÍS, TERÇA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2017. EDIÇÃO DE HOJE: 24 PÁGINAS
182º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

131.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 3.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18.ª LEGISLATURA

RELAÇÃO DE ORADORES.........................................................03

ORDEM DO DIA..........................................................................03

PAUTA...........................................................................................04

SESSÃO ORDINÁRIA.................................................................05

MENSAGEM..................................................................................05

MEDIDA PROVISÓRIA...............................................................06

PROJETO DE LEI.........................................................................06

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR.........................................08

SUMÁRIO

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
PALÁCIO MANUEL BECKMAN

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

REQUERIMENTO..........................................................................12

INDICAÇÃO.................................................................................12

RESUMO DA ATA..........................................................................20

AVISO DE LICITAÇÃO................................................................20

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO...................................................20

SOLICITAÇÃO.............................................................................20

COMUNICADO............................................................................21

OFÍCIO.........................................................................................21

01. Deputada Ana do Gás (PC do B)
02. Deputado Antônio Pereira (DEM)
03. Deputado Bira do Pindaré (PSB)
04. Deputado Cabo Campos (DEM)
05. Deputado Dr. Levi Pontes (PC do B)
06. Deputado Edson Araújo (PSB)
07. Deputado Fábio Braga (SD)
08. Deputado Fábio Macedo (PDT)
09. Deputada Francisca Primo (PC do B)
10. Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
11. Deputado Humberto Coutinho (PDT)
12. Deputado Júnior Verde (PRB)
LÍDER
Deputado Rafael Leitoa

MESA DIRETORA

13. Deputado Othelino Neto (PC do B)
14. Deputado Paulo Neto (PSDC)
15. Deputado Professor Marco Aurélio (PC do B)
16. Deputado Rafael Leitoa (PDT)
17. Deputado Raimundo Cutrim (PC do B)
18. Deputado Ricardo Rios (SD)
19. Deputado Rogério Cafeteira (PSB)
20. Deputado Stênio Resende (DEM)
21. Deputado Toca Serra (PTC)
22. Deputada Valéria Macedo (PDT)
23. Deputado Zé Inácio (PT)

VICE-LÍDERES
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Fábio Braga

BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO

01. Deputada Andréa Murad (PMDB)
02. Deputada Nina Melo (PMDB)
03. Deputado Roberto Costa (PMDB)
04. Deputado Sousa Neto (PROS)

BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO

01. Deputado Eduardo Braide (PMN)
BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE

02. Deputada Graça Paz (PSL)
03. Deputado Max Barros (PRP)
04. Deputado Wellington do Curso (PP)

01. Deputado Adriano Sarney (PV)
02. Deputado Edilázio Júnior (PV)
03. Deputado Hemetério Weba (PV)
04. Deputado Rigo Teles (PV)

PV

PEN
01. Deputado César Pires (PEN)

LÍDER DO GOVERNO
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Professor Marco Aurélio (Vice-Líder)

BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO
01. Deputado Carlinhos Florêncio (PHS)
02. Deputado Josimar de Maranhãozinho (PR)
03. Deputado Léo Cunha (PSC)
04. Deputado Marcos Caldas (PSDB)
05. Deputado Sérgio Frota (PSDB)
06. Deputado Vinicius Louro (PR)

LÍDER
Deputado Vinicius Louro

LICENCIADOS
Deputado Neto Evangelista (PSDB)
Deputado Alexandre Almeida (PSD)
Deputado Edivaldo Holanda (PTC)

Deputado Humberto Coutinho (PDT)
Presidente

1.  Vice-Presidente: Deputado Othelino Neto (PC do B)
2.° Vice-Presidente: Deputado Fábio Macedo (PDT)
3.° Vice-Presidente: Deputado Josimar Maranhãozinho (PR)
4.° Vice-Presidente: Deputado Adriano Sarney (PV)

° 1.° Secretário: Deputado Ricardo Rios (SD) 
2.° Secretário: Deputado Stênio Resende (DEM)
3.° Secretário: Deputado Zé Inácio (PT)
4.° Secretário: Deputada Nina Melo (PMDB)

LÍDER
Deputado Max Barros

VICE-LÍDER
Deputado Eduardo Braide



TERÇA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2017                                                                                    DIÁRIO DA ASSEMBLEIA2

Titulares
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Roberto Costa

Suplentes
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Cabo Campos
Deputado Max Barros
Deputado Vinicius Louro
Deputada Andréa Murad

COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA    
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)

I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle

REUNIÕES:
Terças-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Glacimar Melo Fernandes

Titulares
Deputado Glalbert Cutrim
Deputada Ana do Gás
Deputado Cabo Campos 
Deputado Fábio Braga
Deputada Graça Paz
Deputado Vinicius Louro
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Júnior Verde
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Antonio Pereira
Deputado Max Barros
Deputado Léo Cunha
VAGA BPO - PV

Titulares
Deputado Júnior Verde
Deputada Francisca Primo
Deputado Fábio Braga
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Wellington do Curso
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputado Cabo Campos

Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Paulo Neto
Deputado Eduardo Braide
Deputado Léo Cunha
VAGA BPO - PV

Titulares
Deputada Ana do Gás

Deputado Edson Araújo
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Wellington do Curso
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Andréa Murad

Suplentes
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Júnior Verde
Deputado Paulo Neto
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Léo Cunha
Deputado Sousa Neto

III - Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia
IV - Comissão de Administração Pública, 
Seguridade Social e Relações de Trabalho

Titulares
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Antonio Pereira
Deputado Edson Araújo
Deputado Paulo Neto
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Andréa Murad

Suplentes
Deputada Francisca Primo
Deputado Cabo Campos
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Fábio Braga
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputado Sousa Neto

Titulares
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Paulo Neto
Deputado Cabo Campos
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Eduardo Braide
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputada Francisca Primo
Deputado Fábio Braga
Deputado Edson Araújo
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Max Barros
Deputado Carlinhos Florêncio
VAGA BPO - PV

V - Comissão de Saúde

Titulares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputado Roberto Costa

Suplentes
Deputada Francisca Primo
Deputado Júnior Verde
Deputado Bira do Pindaré

Deputada Graça Paz
Deputado Sérgio Frota
Deputado Hemetério Weba

Titulares
Deputado Fábio Braga
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Raimundo Cutrim

Deputado Max Barros
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputada Ana do Gás
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Antônio Pereira
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Eduardo Braide
Deputado Vinicius Louro
VAGA BPO - PV

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional

Titulares
Deputado Rafael Leitoa
Deputada Ana do Gás
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Raimundo Cutrim
Deputada Graça Paz
Deputado Léo Cunha
Deputado Sousa Neto

Suplentes
Deputado Paulo Neto

Deputado Edson Araújo
Deputado Fábio Braga
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Vinicius Louro
Deputado Roberto Costa

Titulares
Deputada Francisca Primo
Deputado Paulo Neto
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Glalbert Cutrim
Deputada Graça Paz
Deputado Léo Cunha
Deputado Hemetério Weba

Suplentes
Deputado Júnior Verde
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Edson Araújo
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Vinicius Louro
Deputado Edilázio Júnior

VII - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos

X - Comissão de Ética

Titulares
Deputado Júnior Verde
Deputado Edson Araújo
Deputado Antonio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Vinicius Louro
Deputado Edilázio Júnior

Suplentes
Deputada Ana do Gás
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Wellington do Curso
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Sousa Neto

Titulares
Deputado Júnior Verde
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Cabo Campos
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Sérgio Frota
Deputado Sousa Neto

Suplentes
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputado Roberto Costa

XI - Comissão de Assuntos Econômicos XII - Comissão de Segurança Pública

PRESIDENTE
Dep. Prof. Marco Aurélio

VICE PRESIDENTE-
Dep. Dr. Levi Pontes

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Leibe Barros

PRESIDENTE
Dep. Glalbert Cutrim

VICE PRESIDENTE-
Dep. Ana do Gás

PRESIDENTE
Dep. Sérgio Frota

VICE PRESIDENTE-
Dep. Bira do Pindaré

PRESIDENTE
Dep. Dr. Levi Pontes

VICE PRESIDENTE-
Dep. Alexandre Almeida

PRESIDENTE
Dep. Bira do Pindaré

VICE PRESIDENTE-
Dep. Sérgio Frota

PRESIDENTE
Dep. Léo Cunha

VICE PRESIDENTE-
Dep. Graça Paz

PRESIDENTE
Dep. Francisca Primo

VICE PRESIDENTE-

PRESIDENTE
Dep. Edilázio Júnior

VICE PRESIDENTE-
Dep. Rafael Leitoa

PRESIDENTE
Dep. Wellington do Curso

VICE PRESIDENTE-
Dep. Glalbert Cutrim

PRESIDENTE
Dep. Fábio Braga

VICE PRESIDENTE-
Dep. Sérgio Frota

PRESIDENTE
Dep. Roberto Costa

VICE PRESIDENTE-
Dep. Rafael Leitoa

REUNIÕES:
Terças-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Nadja Silva

PRESIDENTE
Dep. Júnior Verde

VICE PRESIDENTE-
Dep. Cabo Campos

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIO
Antônio Guimarães

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Valdenise Dias

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Elizabeth Lisboa

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Dulcimar Cutrim

REUNIÕES:
Quintas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Silvana Almeida

REUNIÕES:
Terças-Feiras | 08:30 H

SECRETÁRIA
Eunes Maria Borges

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Célia Pimentel

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIO
Carlos Alberto

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Lúcia Furtado



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                            TERÇA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2017 3
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24/10/2017 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24.10.2017

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
DEPUTADO DOUTOR LEVI PONTES.  - TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
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. -
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

III – MOÇÃO EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3. MOÇÃO Nº 017/2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO
BIRA DO PINDARÉ, DE REPÚDIO À PROPOSTA DE
PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS, APRESENTADA
INICIALMENTE PELO MINISTRO DE MINAS E ENERGIA –
MME, DO GOVERNO TEMER, QUE VISA A REDUÇÃO DA
PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NO PATRIMÔNIO DA EMPRESA.
– COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO.

IV - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

4. 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
QUÓRUM REGIMENTAL.

5. 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 QUÓRUM 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 QUÓRUM 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 QUÓRUM
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
(QUADRINGEN TÉSIMO 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 QUÓRUM REGIMENTAL.

 9. REQUERIMENTO Nº 783/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO OTHELINO NETO E RAFAEL LEITOA, REQUER
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
QUÓRUM 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. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
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ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR
FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

11. REQUERIMENTO Nº 785/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
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. - TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

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. - TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

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. -
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUÓRUM REGIMENTAL.

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. - TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

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. - TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL.

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. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR
FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

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. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR
FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

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. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR,
POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

19. REQUERIMENTO Nº 793/2017, 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 SENHOR REMI RIBEIRO, PELA PASSAGEM
DE SEU 76º (SEPTUAGÉSIMO SEXTO) ANIVERSÁRIO EM 22
DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

20. REQUERIMENTO Nº 766/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO CONVITE AO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, MARCELLUS
RIBEIRO ALVES, PARA COMPARECER AO PLENÁRIO DESTA
CASA ÀS 11 HORAS DO DIA 25 DE OUTUBRO DO PRESENTE
ANO, PARA PRESTAR INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO
DE LEI Nº 262/2017, QUE PEDE A AUTORIZAÇÃO DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO PARA
CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – BID
PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO
DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DO MARANHÃO –
PROFISCO II – MA. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO
DIA 16.10.17 A PEDIDO DO AUTOR.

V - REQUERIMENTO(S) À DELIBERAÇÃO DA MESA

21. 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
QUÓRUM REGIMENTAL.

22. 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 QUÓRUM REGIMENTAL.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 24/10/2017 - TERÇA-FEIRA

PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 279/17, enviado pela Mensagem Nº

12/2017, de autoria do Poder Judiciário, que altera as tabelas de
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vencimentos dos cargos efetivos, em comissão e das funções gratificadas
do Quadro Único de pessoal do Poder Judiciário do Maranhão
constantes do Anexo IV da Lei Nº 8.715, de 19 de novembro de 2007
e dos Anexos I e II da Lei Nº 8.727, de 07 de dezembro de 2007, para
incorporar os percentuais decorrentes da conversão dos mesmos em
URV e das ações ajuizadas em face da Lei Estadual Nº 8.369, de 29 de
março de 2006.

2. PROJETO DE LEI Nº 280/17, enviado pela Mensagem Nº
16/2017, de autoria do Poder Judiciário, que altera a redação do art. 1º
da Lei Nº 8.710, de 16 de novembro de 2003, para acrescentar ao art.
10 os parágrafos 1º, 2º e 3º.

3. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 013/17, enviado
pela Mensagem Nº 13/2017, de autoria do Poder Judiciário, que altera
a redação de dispositivos da Lei Complementar Nº 14, de 17 de
dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do
Estado do Maranhão) e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 014/17, enviado
pela Mensagem Nº 14/2017, de autoria do Poder Judiciário, que altera
a redação de dispositivos da Lei Complementar Nº 14, de 17 de
dezembro de 1991 (Código e Divisão e Organização Judiciária do Estado
do Maranhão); acrescenta dispositivos à mesma Lei Complementar e
dá outras providências.

5. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 015/17, enviado
pela Mensagem Nº 15/2017, de autoria do Poder Judiciário, que altera
a redação de dispositivos da Lei Complementar Nº 14, de 17 de
dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciária do
Estado do Maranhão); acrescenta dispositivos à mesma Lei
Complementar e dá outras providências.

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 281/17, de autoria do Senhor

Deputado Eduardo Braide, que altera o artigo 1º da Lei Nº 3754, de 27
de maio de 1976, que institui o Dia da Mulher Maranhense, e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LE Nº 282/17, de autoria do Senhor Deputado
Carlinhos Florêncio, que considera de Utilidade Pública a Associação
dos Moradores do Povoado Lago da Cabaça.

3. PROJETO DE LEI Nº 283/17, de autoria do Senhor
Deputado Júnior Verde, que considera de Utilidade Pública ao
Movimento de Mulheres Vila Dom Luis – MOVILA.

PRIORIDADE  2ª 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  2ª 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 3ª 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 4ª E ÚLTIMA 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 23/10/17.

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

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

Caldas.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio

Macêdo.

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

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO (lê texto bíblico e ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária para
fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MARCOS CALDAS – (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.
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MENSAGEM Nº 12/2017

São Luís,19 de outubro de 2017.

Temos a honra de submeter à apreciação e votação dessa
Augusta Assembleia Legislativa o incluso Projeto de Lei Ordinária que
altera a as tabelas de vencimentos dos cargos efetivos, em comissão e
das funções gratificadas do Quadro Único de Pessoal do Poder Judiciário
do Maranhão constante do Anexo IV da Lei nº 8.715, de 19 de novembro
de 2007 e dos Anexos I e II da Lei 8.727, de 07 de dezembro de 2007,
para incorporar os percentuais decorrentes da conversão dos mesmos
em URV e das ações ajuizadas em face da Lei Estadual nº 8.369, de 29
de março de 2006.

Justifica-se o presente Projeto com fulcro no art. 169 da Carta
Cidadã e nos artigos 18, 19 e 23 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, arts.47 e seguintes da Lei 6.107, de 27 de julho de 1994,
e em homenagem aos princípios insculpidos no artigo 37, caput da

Carta Magna Brasileira, sem descurar a valorização do servidor do
Poder Judiciário do Maranhão.

Com estes argumentos, submeto à apreciação do presente
projeto de Lei, para o qual solicito precioso apoio à aprovação.

Registre-se que a proposta aqui apresentada foi devidamente
submetida e aprovada pelo Pleno do Tribunal de Justiça, em sua sessão
do dia 18 de outubro do corrente, deliberando, também, sobre o envio
da pertinente mensagem à Assembleia Legislativa.

Cabe acentuar que a aprovação do projeto em apreço não causará
aumento de despesas com pessoal (GND1) por parte do Poder
Judiciário, conforme impacto financeiro, anexo.

Com estas considerações, Senhor Presidente, a nossa
expectativa é de que a proposta terá a boa acolhida e a necessária
aprovação dessa nobre Instituição Legislativa.

Valemo-nos do ensejo para apresentar a Vossa Excelência e aos
seus eminentes pares nossos votos de uma legislatura fértil em
realizações proveitosas à sociedade maranhense.

Atenciosamente,

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça

PROJETO DE LEI N.º 279 DE 19 DE OUTUBRO DE 2017.

Altera as tabelas de vencimentos dos cargos
efetivos, em comissão e das funções gratificadas
do Quadro Único de pessoal do Poder Judiciário
do Maranhão constantes do Anexo IV da Lei n.º
8.715, de 19 de novembro de 2007 e dos Anexos I
e II da Lei n.º 8.727, de 07 de dezembro de 2007,
para incorporar os  percentuais decorrentes da
conversão dos mesmos em URV e das ações
ajuizadas em face da Lei Estadual nº 8.369, de 29
de março de 2006.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia

Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam incorporados aos vencimentos dos servidores
do Poder Judiciário os percentuais decorrentes da conversão dos
mesmos em URV e das ações ajuizadas em face da Lei Estadual nº
8.369, de 29 de março de 2006, concedidos por meio de decisões
judiciais, conforme tabelas referidas nos artigos 2º e 3º desta Lei.

§1º Em razão da concessão feita por meio do artigo 4º, da Lei
nº8.369, de 29 de março de 2006, não será incorporado aos analistas
judiciários o percentual concernente à diferença de reajuste prevista no
referido diploma legal.

§2º A incorporação prevista no caput deste artigo não assegura,
entretanto, o direito ao pagamento de valores retroativos aos servidores
e nem traz prejudicialidade às ações ajuizadas que trata a Lei Estadual
n.º8.369, de 29 de março de 2006.

Art. 2º A tabela de vencimentos dos cargos efetivos do Quadro
de Pessoal do Poder Judiciário do Maranhão constante do Anexo IV da
Lei n.º 8.715, de 19 de novembro de 2007, em razão do disposto no
artigo 1º passa a vigorar na forma do Anexo I desta Lei.

Art. 3º As tabelas de vencimentos dos cargos em comissão e
das funções gratificadas do Poder Judiciário do Maranhão constantes
dos Anexos I e II da Lei n.º 8.727, de 07 de dezembro de 2007, em
razão do disposto no artigo 1º passam a vigorar na forma dos Anexos
II e III desta Lei.

Art. 4º O parágrafo único, do artigo 6º da Lei nº 8.715, de 19 de
novembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.6º …
Parágrafo único. O servidor custeará o vale-transporte com
0,70%(zero vírgula setenta pontos percentuais) de seu
vencimento base, cabendo ao Poder Judiciário cobrir o
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excedente entre esse percentual e sua despesa mensal de
transporte. “

Art. 5º Em conformidade com o artigo 1º, eventuais despesas
para consecução desta Lei correrão por conta de dotação orçamentária
própria do Poder Judiciário do Maranhão.

Art. 6º A implementação do disposto nesta Lei observará o
previsto no art. 169 da Constituição Federal e das normas pertinentes
da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram
e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O
Excelentíssimo Senhor Secretário - Chefe da Casa Civil a faça publicar,
imprimir e correr.

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

GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO
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MENSAGEM Nº 13/2017

São Luís,19 de outubro de 2017.

Temos a honra de submeter à apreciação e votação dessa
Augusta Assembleia Legislativa o incluso Projeto de Lei Complementar,
que altera a redação de dispositivos da Lei Complementar nº 14, de 17
de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do
Estado do Maranhão).

Justifica-se o presente Projeto em razão da necessidade do
Poder Judiciário regulamentar a Justiça de Paz no Estado do Maranhão,
conforme preceitos ínsitos nos arts. 98, II e 30 do ADCT da
Constituição da República.

É de grande relevância a função do juiz na sociedade maranhense,
haja vista sua atuação relativa aos processos e celebrações de casamentos
civis, em toda sua extensão, audiências de conciliações, sem caráter
jurisdicional, dentre outras, o que certamente conduzirá a satisfação
do direito com maior celeridade.

Diante desse quadro, mostra-se imperioso a conversão em lei
complementar deste projeto, para garantia da valorização da cidadania,
com novos paradigmas institucionais.

Registre-se que a aprovação do projeto em apreço causará
impacto financeiro no orçamento do Judiciário Estadual, conforme
documento anexo. Cabe acentuar que a proposta aqui apresentada foi
devidamente submetida e aprovada pelo Pleno do Tribunal de Justiça,
em sua sessão do dia 06 de setembro de 2017, deliberando, também,
sobre o envio da pertinente mensagem à Assembleia Legislativa.

Com estas considerações, Senhor Presidente, a nossa
expectativa é de que a proposta terá a boa acolhida e a necessária
aprovação dessa nobre Instituição Legislativa.

Valemo-nos do ensejo para apresentar a Vossa Excelência e aos
seus eminentes pares nossos votos de uma legislatura fértil em
realizações proveitosas à sociedade maranhense.

Atenciosamente,

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 013 DE 19 DE
OUTUBRO DE 2017.

Altera a redação de d ispositivos da Lei
Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991
(Código de Divisão e Organização Judiciárias do
Estado do Maranhão) e dá outras providências.

Artigo 1º. O artigo 61 da Lei Complementar n° 14, de 17 de
dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do
Estado do Maranhão, passa a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 61. A Justiça de Paz será exercida por juízes de paz
remunerados, eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato
de quatro anos, permitida uma reeleição.

Parágrafo único – Haverá um juiz de paz para cada Serventia
Extrajudicial de Registro Civil existente no Estado do Maranhão.

Artigo 2º. O artigo 61-A da Lei Complementar n° 14, de 17 de
dezembro de 1991(Código de Divisão e Organização Judiciárias), passa
a vigorar com a seguinte redação:

Art. 61 – A. As datas para realização das eleições e posse de
juiz de paz serão marcadas pelo Tribunal de Justiça do Estado, através
de resolução.

Artigo 3º. Ficam acrescentados à Lei Complementar n° 14, de
17 de dezembro de 1991(Código de Divisão e Organização Judiciária)
os artigos 61-B, 61-C, 61-D, 61-E, 61-F, 61-G, 61-H, 61-I, 61-J, 61-L,
61-M, 61-N, com a seguinte redação:

Art. 61 – B. O processo eleitoral para a eleição do juiz de paz
será presidido pelo juiz  eleitoral da comarca a qual a serventia
extrajudicial esteja vinculada, considerando-se eleito juiz de paz o
candidato que obtiver maioria de votos, e seus suplentes os dois que se

seguirem na ordem decrescente da votação, aplicando-se,
subsidiariamente, o Código Eleitoral e a legislação específica que não
conflitar com esta lei.

Parágrafo único Em caso de empate na votação, considerar-se-
á eleito o candidato mais idoso, aplicando-se o mesmo critério na
eleição dos suplentes.

Art. 61 – C. As candidaturas serão registradas perante o juiz
eleitoral competente para a realização das eleições, obedecidas às
normas estabelecidas pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Art. 61 – D. São condições para o exercício do mandato:
I - ser brasileiro nato ou naturalizado;
II - estar em pleno exercício dos direitos civis e políticos;
III - estar em dia com as obrigações eleitorais;
IV - se do sexo masculino, estar quite com as obrigações

militares;
V - possuir domicílio eleitoral, há pelo menos um ano antes da

data da eleição, no município sede da serventia;
VI - ser maior de 21 (vinte e um) anos de idade;
VII - ser pessoa moralmente idônea, mediante atestação de

autoridade judiciária;
VIII- ensino médio completo;
IX - não ser filiado a partido político.
X- não ter processo criminal em andamento ou condenação

criminal.
Art. 61- E.  O juiz de paz eleito e diplomado entrará em exercício

perante o juiz de direito diretor do fórum da comarca a que estiver
vinculada a serventia extrajudicial.

Art. 61- F. Caberá ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do
Maranhão expedir as instruções relativas à regulamentação da eleição,
bem como definir os locais de votação correspondentes a cada serventia.

Art. 61-G. O mandato de juiz de paz se extingue:
I - pela morte;
II - pela renúncia;
III - pela perda do cargo.
§ 1º A renúncia se procede mediante declaração de vontade do

renunciante, apresentada por escrito ao juiz de direito diretor do fórum.
§ 2º A perda do mandato de juiz de paz ocorrerá:
I - pelo abandono das funções, configurado pela ausência

continuada e injustificada por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, ou
mais de 90 (noventa) intercaladamente, em 01 (um) ano;

II - pelo descumprimento das prescrições legais ou normativas;
III - por procedimento incompatível com a função exercida;
IV - por sentença judicial transitada em julgado.
Art. 61-H. A perda do cargo decorrente das hipóteses alinhadas

no § 2º do artigo anterior, incisos I, II, e III, deve ser precedida da
instauração de processo administrativo, a ser presidido pelo juiz de
direito diretor do fórum, assegurada a ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes, na forma estabelecida  neste código e
subsidiariamente no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado.

Parágrafo único. Decidida a perda do cargo, o juiz de direito
diretor do fórum afastará o juiz de paz do exercício de suas funções e
fará imediata comunicação ao Tribunal de Justiça do Maranhão.

Art. 61-I. A extinção do mandato do juiz de paz, em todos os
casos previstos no art.61-I, será decretada pelo Tribunal de Justiça do
Maranhão que designará o suplente.

Art. 61-J. Inexistindo suplente para a convocação, se faltarem
mais de 2 (dois) anos para o término do mandato, o juiz de direito
diretor do fórum comunicará o fato ao Tribunal de Justiça do Maranhão,
que fixará o dia e expedirá as instruções para a realização da eleição
suplementar no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

Art. 61-L. Nos casos de falta, impedimento ou ausência eventual
do juiz de paz, a sua substituição é feita pelo suplente.

Parágrafo único - Nos casos de falta, ausência ou impedimento
do juiz de paz e de seus suplentes, caberá ao juiz de direito da comarca
diretor do fórum a nomeação de Juiz de Paz ad hoc.

Art. 61- M. Compete ao juiz de paz em exercício na sede da
Serventia Extrajudicial presidir o processo de habilitação e a solenidade
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da celebração do casamento, atribuições conciliatórias, sem caráter
jurisdicional, além de outras reguladas por resolução do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão.

Art. 61- N. Somente serão realizadas eleições para a função de
Juiz de Paz em nos municípios onde existirem serventias extrajudiciais
instalada.

Artigo 4º. A indenização mensal pelos serviços prestados pelo
juiz de paz é o equivalente a FG1.

Parágrafo único - As despesas decorrentes desta lei correrão
por conta do Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário
– FERJ.

Artigo 5º. O Tribunal de Justiça do Maranhão regulamentará,
no prazo de 180 dias, por resolução, o previsto nesta Lei.

Artigo 6º. Enquanto não realizada a eleição de que trata esta
Lei Complementar, os juízes das varas de família de todas as comarcas
designarão um juiz de paz temporário com o fim exclusivo de celebração
de casamentos, sendo decididas pelo juiz da vara de família as
impugnações apresentadas ao processo de habilitação e os pedidos de
suprimento de idade.

§1º Para cada serventia de registro civil das pessoas naturais
será designado um juiz de paz temporário.

§2º Havendo mais de um juiz de vara de família, a designação
do juiz de paz temporário competirá ao titular da vara mais antiga.

§3º O serviço prestado pelo juiz de paz temporário é gratuito
e constitui serviço publico honorífico.

Artigo 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 14/2017

São Luís,19 de outubro de 2017.

Temos a honra de submeter à apreciação e votação dessa
Augusta Assembleia Legislativa o incluso Projeto de Lei Complementar,
que altera a redação e acrescenta dispositivos da Lei Complementar nº
14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização
Judiciárias do Estado do Maranhão).

Justifica-se o presente Projeto em razão da necessidade do
Poder Judiciário do Maranhão prestar serviços com maior agilidade e
eficiência, alterando competências e sob a ótica dos princípios
constitucionais preconizados no art. 37 da Carta Magna Brasileira.

Diante desse quadro, mostra-se imperioso a conversão em lei
complementar deste projeto, para garantia da prestação jurisdicional
célere, eficiente com novos paradigmas e exigências institucionais,
garantindo, dessa forma, a valorização da cidadania.

Registre-se que a aprovação do projeto em apreço causará
impacto financeiro no orçamento do Judiciário Estadual, doc. anexo.
Cabe acentuar que a proposta aqui apresentada foi devidamente
submetida e aprovada pelo Pleno do Tribunal de Justiça, em sua sessão
do dia 18 de outubro de 2017, deliberando, também, sobre o envio da
pertinente mensagem à Assembleia Legislativa.

Com estas considerações, Senhor Presidente, a nossa
expectativa é de que a proposta terá a boa acolhida e a necessária
aprovação dessa nobre Instituição Legislativa.

Valemo-nos do ensejo para apresentar a Vossa Excelência e aos
seus eminentes pares nossos votos de uma legislatura fértil em
realizações proveitosas à sociedade maranhense.

Atenciosamente,

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça
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MENSAGEM Nº 15/2017

São Luís,19 de outubro de 2017.

Temos a honra de submeter à apreciação e votação dessa
Augusta Assembleia Legislativa o incluso Projeto de Lei Complementar,
que altera a redação e acrescenta dispositivos da Lei Complementar nº
14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização
Judiciárias do Estado do Maranhão).

Justifica-se o presente Projeto em razão da necessidade do
Poder Judiciário do Maranhão oferecer condições mínimas para a
representação dos trabalhadores em mandato sindical, constituindo-se
o direito efetivo de organização sindical, compatível com os princípios
dos direitos sociais, preconizados nos arts. 8º, 37, VI da Carta Magna
Brasileira c/c 152 e seguintes da Lei 6.107, de 27 de julho de 1994  e a
Convenção nº 135 da Organização Internacional do Trabalho.

Diante desse quadro, mostra-se imperioso a conversão em lei
complementar deste projeto, para garantia dos direitos sociais e a
valorização sindicalismo de defesa dos direitos do servidor do Poder
Judiciário do Maranhão.

Registre-se que a aprovação do projeto em apreço não causará
impacto financeiro no orçamento do Judiciário Estadual. Cabe acentuar
que a proposta aqui apresentada foi devidamente submetida e aprovada
pelo Pleno do Tribunal de Justiça, em sua sessão do dia 18 de outubro
de 2017, deliberando, também, sobre o envio da pertinente mensagem
à Assembleia Legislativa.

Com estas considerações, Senhor Presidente, a nossa
expectativa é de que a proposta terá a boa acolhida e a necessária
aprovação dessa nobre Instituição Legislativa.

Valemo-nos do ensejo para apresentar a Vossa Excelência e aos
seus eminentes pares nossos votos de uma legislatura fértil em
realizações proveitosas à sociedade maranhense.

Atenciosamente,

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça
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MENSAGEM Nº 16/2017

São Luís, 19 de outubro de 2017.

Temos a honra de submeter à apreciação e votação dessa
Augusta Assembleia Legislativa o incluso Projeto de Lei Ordinária que
altera a redação do artigo 1º da Lei 8.710, de 16 de novembro de 2003,
que alterou a Lei nº 8.032, de 10 de dezembro de 2003, para acrescentar
ao art. 10 os   parágrafos 1º, 2º e 3º.

Justifica-se o presente Projeto com fulcro no art. 37, I e V da
Carta Cidadã que amplia a acessibilidade aos cargos, funções e empregos
públicos, estabelecendo que as funções de confianças devem ser
exercidas, exclusivamente, por servidores ocupantes de cargos efetivos
e os comissionados (direção, chefia e assessoramento), nos casos e
condições e percentuais mínimos previstos em lei.

Assim, em homenagem ao princípio da moralidade
administrativa, e visando o reconhecimento e a valorização dos
servidores de carreira do Poder Judiciário, submeto à apreciação do
presente projeto de Lei, para o qual solicito precioso apoio à aprovação.

Registre-se que a proposta aqui apresentada foi devidamente
submetida e aprovada pelo Pleno do Tribunal de Justiça, em sua sessão
do dia 02 de agosto do corrente, deliberando, também, sob o envio da
pertinente mensagem à Assembleia Legislativa.

Cabe acentuar que a aprovação do projeto em apreço não causará
aumento de despesas com pessoal (GND1) por parte do Poder
Judiciário, tendo em vista que a ocupação do cargo em comissão, por
servidor efetivo, é mais econômico ao Poder Judiciário. Impacto
financeiro, anexo.

Com estas considerações, Senhor Presidente, a nossa
expectativa é de que a proposta terá a boa acolhida e a necessária
aprovação dessa nobre Instituição Legislativa.

Valemo-nos do ensejo para apresentar a Vossa Excelência e aos
seus eminentes pares nossos votos de uma legislatura fértil em
realizações proveitosas à sociedade maranhense.

Atenciosamente,

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça

PROJETO DE LEI Nº 280/17

Altera a redação do art. 1º da Lei nº 8.710, de 16
de novembro de 2003, que alterou a Lei nº 8032,

de 10 de dezembro de 2003, para acrescentar ao
art. 10 os parágrafos 1º, 2º e 3º.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no
uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os seus habitantes que
a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art. 1°. O art. 1º da Lei nº 8.710, de 16 de novembro de 2007,
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Ficam alterados os parágrafos 2º e 3º do art. 10 da
Lei 8.032, de 10 de dezembro de 2003, com a seguinte
redação:
Art. 10. (…)
§ 1º (…)
§ 2º Em cada unidade do Tribunal, até 2020 – pelo menos
20% dos cargos comissionados devem ser ocupados por
servidores efetivos e até 2022, pelo menos 30% dos cargos
comissionados devem ser ocupadas por servidores efetivos.
§ 3º Em todo Tribunal deve-se atingir, em 5 anos, o
percentual mínimo de 50% de ocupação dos cargos
comissionados por servidores efetivos, nos seguintes termos:
I – Até dezembro de 2018 – pelo menos 35% dos cargos
comissionados devem ser ocupados por servidores efetivos;
II – Até dezembro de 2019 – pelo menos 40% dos cargos
comissionados devem ser ocupados por servidores efetivos;
III – Até dezembro de 2020 – pelo menos 43% dos cargos
comissionados devem ser ocupados por servidores efetivos;
IV – Até dezembro de 2021 – pelo menos 48% dos cargos
comissionados devem ser ocupados por servidores efetivos;
V – Até dezembro de 2022 – pelo menos 50% dos cargos
comissionados devem ser ocupados por servidores efetivos.

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI Nº 281 / 17

Altera o artigo 1° da Lei n° 3754, de 27 de maio de
1976, que institui o Dia da Mulher Maranhense, e
dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:

Art. 1º - Fica alterado o artigo 1° da Lei n° 3754, de 27 de maio
de 1976, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1° – “Fica instituído o dia 11 de março como o Dia da
Mulher Maranhense”.

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

JUSTIFICATIVA
Este Projeto de Lei altera artigo 1° da Lei n° 3754, de 27 de

maio de 1976, que instituiu o Dia da Mulher Maranhense, e dá outras
providências.

A Lei em questão, criada para homenagear as mulheres
maranhenses, faz alusão à data de nascimento de Maria Firmina dos
Reis – 11 de outubro de 1825 -, primeira romancista brasileira e que
nasceu em São Luís do Maranhão. Contudo, em pesquisas recentes
realizadas no Arquivo Público do Estado do Maranhão, descobriu-se
que o nascimento de Maria Firmina dos Reis ocorreu, na verdade, em
11 de março de 1822.

Por solicitação da presidente da Academia Ludovicense de
Letras-ALL, Dilercy Adler, em ofício enviado a este Gabinete, foi
proposta a alteração da Lei 3754D 1976, para que assim seja corrigido
o mencionado erro.  Fundada em 2013, a Academia Ludovicense de
Letras tem na figura de Maria Firmina dos Reis a sua Patrona.
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No Documento AUTOS DE JUSTIFICAÇÃO DO DIA DE

NASCIMENTO DE MARIA FIRMINA DOS REIS, datado de 25 de
junho de 1847, Câmara Eclesiástica D  Episcopal, série 26, Caixa n°
114 – Documentos D  Autos n° 4171 – ano 1847 (em anexo), assim se
encontra escrito:

“Diz Maria Firmina dos Reis, filha natural de Leonor Fillipa
dos Reis, que ela quer justificar por este juiso que nasceo no
dia 11 de março do anno de 1822 e que só teve lugar o seu
baptismo no dia 21 de Desembro de 1825 (...)”. *(conforme
redação original de 1847).

A petição de justificação do dia de nascimento foi deferida no
dia 14 de julho de 1847, sendo então aceita a data de nascimento
requerida, a de 11 de março de 1822.

Maria Firmina dos Reis, além de escritora, também foi
professora. Aos 25 anos, publicou o primeiro romance, o qual a tornou
a primeira romancista brasileira, a única do século XIX. O conjunto de
sua obra é de notável reconhecimento e bastante significativa, tanto em
quantidade quanto em variedade de gêneros literários e vertentes das
artes: romances, crônicas, contos, poesias, composições (letra e
música), enigmas, epígrafes, folclores, entre outras. Sua principal obra,
Úrsula, em que narra a condição da população negra no Brasil, é
considerada um dos primeiros romances abolicionistas da literatura
brasileira. Convém evidenciar também, entre tantas obras de valor, a
composição do hino em louvor à “Libertação dos escravos”.

Como educadora foi nomeada a primeira professora de letras
do sexo feminino da Vila de Guimarães, no interior do Estado, além de
ter sido responsável pela inauguração de uma escola mista e gratuita no
povoado de Maçarico, o que causou grande polêmica naquela época.
Posteriormente, a escola acabou sendo fechada.

No entanto, apesar de Maria Firmina ter sido bem recepcionada,
no início, pela imprensa maranhense com palavras de entusiasmo e
estímulo, posteriormente foi totalmente esquecida. Graças a José
Nascimento Morais Filho, escritor maranhense, e também ao escritor
paraibano Horácio Almeida, a obra de Maria Firmina dos Reis voltou
a ganhar destaque. Convém enfatizar que foi Morais Filho, com
incansável pesquisa sobre a autora, quem a colocou de volta no lugar a
ela devido na historiografia cultural maranhense e brasileira.

O ano de 1975 é considerado o marco do retorno de Maria
Firmina dos Reis. Nesse ano de muitas homenagens, foi apresentado
na Assembleia Legislativa do Maranhão o Projeto de Lei do Deputado
Celso Coutinho, instituindo o dia do aniversário de nascimento da
escritora, até então 11 de outubro, como sendo o Dia da Mulher
Maranhense. O projeto em questão foi transformado em lei no ano de
1976.

A presente proposta visa assim corrigir a data de nascimento
da escritora para 11 de março. Desse modo, através da figura de Maria
Firmina dos Reis, uma mulher muito a frente de seu tempo, pretende-
se homenagear todas as mulheres maranhenses.

Por fim, frisa-se que no ano de 2017, em 11 de novembro,
comemora-se o seu centenário de falecimento.

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

Sala das Sessões, em 19 de Outubro de 2017. - Eduardo Braide
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 282 / 17

Considera de Utilidade Pública a Associação dos
Moradores do Povoado Lago da Cabaça

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública Associação dos
Moradores do Povoado Lago da Cabaça com sede e foro no Povoado
Lago da Cabaça, S/N, Zona Rural, Município de Lago da Pedra, neste
Estado.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 17 de outubro de 2017. -
Carlinhos Florêncio - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 283 / 17

Considera de Utilidade Pública ao Movimento de
Mulheres Vila Dom Luis – MOVILA.

Art. 1 – Fica considerada de utilidade pública o Movimento de
Mulheres Vila Dom Luis –MOVILA, com sede na área Itaqui Bacanga,
município de São Luís/MA.

Art. 2 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se disposições contrarias.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 19 de outubro de 2017 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

REQUERIMENTO Nº 793 / 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 REMI
RIBEIRO, pela passagem de seu 76º (septuagésimo sexto) aniversário,
em 22 de outubro do ano em curso.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís/MA, 19 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. 24.10.17
EM: 23.10.17

INDICAÇÃO Nº 1251 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a vossa excelência que seja
encaminhado ofício ao Ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho
Filho, para que disponibilize recursos financeiros suficientes para a
realização do programa Luz para Todos no Maranhão que atenda a
pelo menos 25.000 famílias no Estado.

A presente indicação se justifica no fato de que desde o início
do programa Luz para Todos no Maranhão já foram atendidas cerca de
350 mil famílias com a aplicação de recursos públicos da ordem de R$
2 bilhões. Com esse montante, foi possível elevar a 99,5% o nível de
atendimento do programa, o que contribuiu para melhoria da qualidade
de vida dos maranhenses menos favorecidos.

Não obstante aos avanços já alcançados, é de conhecimento
que a CEMAR possui capacidade de executar um programa de maior
amplitude, porém o Ministério de Minas e Energia sinalizou para um
contrato de apenas 7.200 ligações, número que aumentará
significativamente o déficit de fornecimento de energia às 48 mil famílias
que ainda não são atendidas pela rede elétrica em nosso Estado, segundo
dados do IBGE.

Considerando que o programa Luz para Todos tem previsão
legal de encerramento no final de 2018 e a importância da energia
elétrica para a inclusão social dessa população carente que se vê privada
de serviço tão essencial, apresento a presente indicação, solicitando a
ampliação do número de 7.200 para 25.000 de ligações.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 19 de outubro de 2017. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 4º Vice-Presidente
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1252 / 17

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 152,
153 e 154 do Regimento Interno, que após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Senhor Secretário de Infraestrutura,
Sr. Clayton Noleto, solicitando a implantação do Programa “Mais
Asfalto” no Povoado Santana, localizado no município de Santa Rita/
MA.

O Programa “Mais Asfalto” consiste em, melhorar a qualidade
de vida da população maranhense, através do investimento em
pavimentação asfáltica, problemática atual de grande parte das estradas
que cortam o Estado, bem como no perímetro urbano de diversos
municípios.

Nesse sentido, solicitamos por meio desta indicação a
pavimentação asfáltica de 1km (um quilômetro) de vias do povoado
Santana, situado as margens da BR 135, no trecho conhecido como
ramal do Kelrú, no município de Santa Rita. Trata-se de um dos maiores
povoados do município de Santa Rita, de população
predominantemente carente, que ainda necessita de intervenções, tais
como a pavimentação de suas principais vias.

Poeira, buracos e erosões são alguns dos problemas que
comprometem o acesso e a trafegabilidade na supracitada comunidade.
Situação que causa inúmeros transtornos e prejuízos materiais aos
moradores da região.

Desse modo, torna-se necessário o investimento em obras de
pavimentação asfálticas no aludido município, especialmente no
Povoado Santana, com o objetivo de mudar vidas e proporcionar
dignidade aos diversos moradores que serão beneficiados com esse
importante investimento, justificando assim a imprescindibilidade da
demanda.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, São Luís, 16 de outubro de 2017 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO N° 1253 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Flávio Dino, com encaminhamento para o Exmo. Secretário
de Estado de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, para que proceda
com a construção de uma praça pública no Povoado Boa Vista,
município de Santo Amaro, neste Estado.

Considerando que o direito ao lazer é assegurado a todos os
cidadãos pela nossa Carta Magna, e que as praças constituem espaços
públicos onde o lazer e o esporte proporcionam além da integração da
família na comunidade, uma melhora na qualidade de vida e a redução
dos indicadores de violência, solicitamos por meio desta indicação a
construção de uma praça pública no Povoado Boa Vista, em Santo
Amaro/MA.

Sabe-se que o povoado Boa Vista, distante cerca de 3km da
sede do município de Santo Amaro, tem uma população de
aproximadamente mil famílias, sendo um dos mais antigos e principais
povoados do município. Contudo, a referida localidade não possui um
único local passível de utilização para fins esportivos e de lazer, como
praças e parques, que tem fundamental importância no desenvolvimento

sustentável das cidades, essenciais para a integração social e o combate
a marginalização crescente entre os jovens.

Deste modo, objetivando uma melhora na qualidade de vida
dos moradores da supracitada comunidade, haja vista que o lazer é
considerado uma forma de descanso necessária para manutenção do
bem-estar pessoal, faz-se necessária a construção de uma praça pública
no Povoado Boa Vista, para que sua população possa usufruir de um
espaço público apropriado para o laser e integração social, justificando
a presente indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 23 de outubro de 2017 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MARCOS CALDAS – Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
MARCOS CALDAS – Expediente lido. À publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
MARCOS CALDAS – Deputado César Pires por cinco minutos sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos nós. Senhor Presidente, galeria,
imprensa, senhores parlamentares, meus pares, senhores servidores,
caros jornalistas. Eu, observando aqui a pauta da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, pude perceber que a nossa PEC
continua sem estar em pauta. Eu farei o expediente ao Presidente para
que possa tomar providências em relação à omissão, à negligência e ao
descaso que está tendo a CCJ em relação a essa PEC. Eu não vejo isso
como uma agressão a mim. Eu não vejo isso como uma fortaleza por
parte do parlamentar. Eu vejo isso como a institucionalização da
fraqueza do pouco preparo com a coisa pública, com a incapacidade de
resposta em relação aos ditames dessa Casa. Assim, Senhor Presidente,
e assim, meus pares, volto a reafirmar meu compromisso de lutar
diuturnamente por essa PEC. Eu não vejo essa PEC como uma agressão
a governos e nela se situa sob o ponto de vista de direita ou de esquerda,
de oposição ou de situação. Ela, na verdade, é uma prerrogativa de nós
parlamentares. E olha que isso não chega a ser uma criacionice em
avant-premiére. Isso não chega a ser uma invencionice. Isso é uma
prática, um exercício que está acontecendo em outras Assembleias. E
volto a reafirmar ao próprio relator, ao próprio Presidente da Comissão
de Constituição e Justiça, porque, na verdade, eu os vejo como fracos.
Os vejo, na verdade, com pouco compromisso que tem com esta Casa
e como serviçais do Governo e não, na verdade, como operante em
relação a essa Casa. Isso para mim diminui este parlamento, degrada o
sentimento civilizado. Nós parlamentares, e eu quero pedir aos colegas
que tem hombridade dentro daquela CCJ que force a colocar em pauta,
que tragam para cá, para juízo dos meus pares, como assim dita o
regimento. E que aqui, pela mão soberana de cada um de vocês, seja
digitado o “sim” ou “não”, quando perguntado ou inquerido pelo
Presidente, qual é a posição que nós queremos tomar. A CCJ não pode
fazer isso. Não deve fazer isso sob o ponto de vista, sobretudo, ético
e moral, sob pena, em outros casos, de ela não ter o aspecto moral de
reclamar sobre qualquer outra situação. Fica o meu apelo ingente de
ver se a CCJ e, sobretudo, o relator se pronuncie em relação a isso e
diga as suas motivações de não levar a termo essa PEC. Porque já
exauriu tudo aquilo que dita o regimento no seu artigo 162. Passaram
os 10 dias de prazo de emenda sem emenda, 20 dias, também nada,
estrangula tudo. E eu pergunto: A quem nós devemos recorrer? O que
nós devemos fazer para que esta Casa possa ter o direito de ter essas
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emendas? Qual é o pecado que um parlamentar deve buscar para ter
suas emendas? Não vejo riqueza de espírito, eu vejo, na verdade, covardia
do que se omite a dar um parecer, que apele sob ponto de vista legal,
que ajuíze aqui aquilo os contraditórios das possibilidades, mas jamais
na omissão do não fazer. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO- Concedo palavra ao deputado Wellington do
Curso, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, galeria, imprensa que
acompanha os nossos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, difunde as nossas ações no Parlamento Estadual,
internautas, telespectadores que nos acompanha através da TV
Assembleia, o nosso mais cordial boa tarde, que Deus seja louvado,
que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão.
Deputado César Pires, ouvindo atentamente o vosso pronunciamento,
me vem à memória a falta de coerência política no Estado do Maranhão
e da falta de coerência política, eu chamo a atenção de dois pontos:
primeiro, com relação às Medidas Provisórias. O atual governador do
Estado do Maranhão, quando então deputado federal, escreveu um
livro criticando as Medidas Provisórias. E agora como chefe do
Executivo Estadual, como Governo do Estado do Maranhão, um
governo que mais editou Medidas Provisórias e até mais do que a
nossa função de legislar, dos deputados estaduais de legislar de criar
leis, usurpando, deputado César Pires, usurpando a nossa função
constitucional, regimentar, que é de legislar, ou seja, duas incoerências:
primeiro do Governo do Estado que abominava, que criticava a edição
de medidas provisórias e agora como chefe do Executivo já editou mais
medidas provisórias do que nós deputados estaduais. Segundo, quando
deputado federal, ele se beneficiou e usufruiu das emendas parlamentares,
enquanto deputado federal. Eu tenho a relação de todas as emendas do
governador Flávio Dino, a destinação de todas as emendas do
governador Flávio Dino, quando então deputado federal, em 2007,
2008, 2009 e 2010. Amanhã, farei um pronunciamento neste sentido
externando e divulgando as emendas, destinação de emendas do
governador Flávio Dino, quando então deputado federal. Mas, veja,
deputado César Pires, o contrassenso, a demagogia, quando então
deputado federal, tinha as emendas parlamentares, que foram pagas e
a destinação para os municípios do Estado do Maranhão, e agora como
governador do Estado não liberou até agora as emendas parlamentares
do deputado Wellington, em 2015, em 2016, em 2017, de deputados da
Oposição, de deputados do Bloco Independente. E, deputado César
Pires, na semana passada, o governador deu “piti”, uma verdadeira
“nigrinhagem”, deu “piti”, o governador deu “piti” por conta das
emendas da bancada federal, senadores e deputados federais. E, ao
mesmo tempo, ele não tem coerência política, reclamou das emendas
de bancada e não tem coragem de discutir as Emendas com os Deputados
de Oposição e os Deputados Independentes. Dois pesos e duas
medidas. O que falava no passado não se coloca em prática no presente,
o que abominava e criticava nas Medidas Provisórias é tão somente
normal no Governo Comunista atual. O benefício que se tinha, antes
quando Deputado Federal, das Emendas parlamentares, hoje não libera
as Emendas de Deputados de Oposição e Deputados Independentes.
Que Governo é esse? É o Governo da mediocridade? Da incoerência? E
fica o nosso questionamento, a nossa pergunta. E o nosso apoio total
e incondicional ao Deputado César Pires, a Emenda do Deputado
César Pires, a tramitação na CCJ e, posteriormente, a tramitação nesta
Casa. E que os Deputados coloquem a mão na consciência que não
estão votando contra o Governo do Estado, contra o Executivo e sim
contra o Parlamento estadual, um Parlamento independente, um
Parlamento firme, um Parlamento democrático. Nós não podemos
admitir que a Assembleia Legislativa, que o Parlamento estadual seja
um puxadinho do Executivo. Eu não fui eleito para isso, fui eleito para
legislar e fiscalizar as ações do Executivo. Votei no Governador Flávio
Dino, em 2006, para Deputado Federal, votei em 2008 para Prefeito,

votei em 2010 para Governador do Estado, não só votei como pedi
voto em 2014 e permaneci dois anos na base do Governador Flávio
Dino, mas permaneci dois anos com coerência, com responsabilidade,
criticando, apontando as falhas do Governo que está aí. Atualmente
faço parte de um Bloco Independente e continuo da mesma forma, de
forma atuante, de forma permanente, fiscalizando, cobrando,
denunciando e cobrando aplicação do dinheiro público. E não vou abrir
mão das minhas prerrogativas parlamentares, de legislar e fiscalizar as
ações e aplicação do dinheiro público por parte do Executivo. Senhor
Presidente, sei que o tempo já concluiu, mas peço só permissão para
fazer referência a uma audiência pública realizada pelo Governo Federal,
ou melhor, pela Bancada Federal pelo Deputado Hildo Rocha e mais
dois Deputados Federais, o Presidente da Comissão Especial da Câmara
Federal Deputado Hélio Leite e o Deputado Carlos Gaguinho. Estavam
presentes também o Deputado Federal Weverton Rocha e o Deputado
Estadual Vinícius Louro discutindo a possibilidade de emancipação de
novos municípios. Nós temos 40 Distritos que estão solicitando
emancipação, dentre eles aqui próximo da gente o Maiobão e o Maracanã
e o município de Vitória do Mearim que sediou audiência pública tem
o povoado Coque. E o que nós observamos por meio da audiência
pública e do nosso Projeto Ouvindo o Maranhão? Nós temos ouvido
a população, temos ouvido o Maranhão e ao participar da audiência
pública, já é um trabalho que já realizamos desde início do mandato,
mais uma vez constatamos que o braço do Estado não chega aos rincões
do Maranhão, não chega aos 217 municípios, não chega aos povoados
mais distantes e eles solicitam atenção do Estado, a atenção dos
municípios, a atenção em políticas públicas na educação, na saúde, na
segurança pública, o nosso apoio e a nossa discussão da PLP 137/
2015, que discute a emancipação de novos municípios. E a partir de
agora vamos fazer a discussão e uma ampla discussão também da
emancipação e da possível discussão e da emancipação do Itaqui-
Bacanga. São mais de 250 mil habitantes dentro de São Luís que não
tem políticas públicas, que são esquecidos ao longo do tempo pela
Prefeitura de São Luís e pelo Governo do Estado. Era o que tinha para
o momento e que Deus abençoe a todos, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Fábio Braga por cinco minutos sem
aparte.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados,
todos que nos assistem e nos ouvem pela rádio e TV Assembleia,
plenário. Eu trago, hoje, a essa Casa, primeiro, para alardear, para
divulgar o que o foi a EXPOEMA. Estive semana passada aqui
convidando a todos os maranhenses para o começo da EXPOEMA. E
venho hoje, depois do encerramento ontem à noite, da sexagésima
exposição do Estado do Maranhão, a EXPOEMA. A EXPOEMA,
como todos sabem, estava por ser realizada e havia uma indefinição.
Foi mudada a data de setembro para outubro e foi realizado na semana
passada. Eu entendo - como entendem boa parte dos criadores e
produtores na área rural do Estado do Maranhão, e aí incluo tanto as
pessoas do agronegócio, quanto da agricultura familiar - que temos que
ter uma vitrine, que é essa exposição agropecuária. Uma vitrine que
fortalece as cadeias produtivas, que divulga o que está se fazendo de
técnicas e o que está se utilizando de equipamentos, para cada vez
melhorar e tornar mais moderna a agricultura e a pecuária no Estado do
Maranhão. Na maioria dos stands, quando eu visitei ontem, a maioria
teve um resultado satisfatório, tanto na venda de cavalos, na venda de
gados, na venda de caprinos, na venda de ovinos, na venda de animais
que estavam no parque de exposição aqui em São Luís. Eu entendo
que, além dos maranhenses, tínhamos criadores e produtores do Estado
do Tocantins, do Pará, do Piauí, do Pernambuco, do Ceará, que vieram
abrilhantar essa vitrine da agropecuária maranhense. Eu quero aqui
desejar a todos um bom retorno a suas casas, mas também traduzir e
fazer um pedido ao Governador. Primeiro que ele viu, olhou como
houve uma participação muito grande dos criadores, apesar, e aqui eu
quero dizer da mudança da data, da indefinição de ser feito ou não a
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EXPOEMA, mas a participação de muitos e muitos criadores e
produtores do Estado do Maranhão. E quero deixar aqui o sentimento
de todos os que estavam naquele parque, para que ano que vem nós
tenhamos de novo uma grande exposição agropecuária no Estado do
Maranhão. Eu quero parabenizar a toda a diretoria da ASCEM, da
Associação dos Criadores do Estado do Maranhão, em nome do
presidente Valdecir, de todos que participaram dessa festa, no estado
do Maranhão que, é a EXPOEMA, a Exposição Agropecuária do Estado
do Maranhão. Lá, além dos produtos normais, tivemos equipamentos
modernos colocados à mostra e sendo feitos negócios em relação a
animais, equipamentos e produtos ligados à agropecuária do Estado do
Maranhão. Quero também lembrar que, na semana passada, teve
audiência pública da questão de emancipação dos municípios do Estado
do Maranhão que outrora nós já tivemos nesta Casa os pedidos
protocolados da maioria desse povoados que querem se tornar
municípios, no Estado do Maranhão, que nós temos que ter uma
presença firme desta Casa, por meio dos vários deputados, para que a
gente possa fazer valer a vontade dessas populações em se tornarem
município, no estado do Maranhão. Eu quero também aqui lamentar
que, nesta semana passada, e aqui falo em nome de várias e várias
pessoas que reclamaram, que expuseram a sua insatisfação com o show
que ia ter na cidade de Coroatá, do cantor Silvano Sales. Eu entendo
que nesta Casa, nós temos de divulgar tudo que acontece no Estado do
Maranhão e principalmente o que acontece com o povo do Maranhão,
e digo isso porque foi uma falta de respeito às milhares e milhares de
pessoas que saíram das suas casas, que compraram ingresso, que
compraram roupas para uma festa e, de repente, o cantor numa quinta-
feira, quarta ou quinta-feira, se me recordo bem, não fez o show, na
cidade de Coroatá, no dia seguinte foi às rádios na cidade de Coroatá,
disse que faria o show e numa falta tremenda com toda a comunidade
de Coroatá, ele simplesmente não fez o show, faltou, foi fazer em
outra cidade, sem sequer dar uma resposta a milhares e milhares de fãs
e consumidores. E falo aqui porque o tema abrange a questão de respeito
ao consumidor, respeito a alguém que sai da sua casa no Estado do
Maranhão para assistir a uma atividade cultural, artística, e, de repente,
é desrespeitado, é criada uma situação constrangedora para essas
pessoas que marcaram o dia, que fizeram todo um preparo para ir a
uma festa como essa e, de repente, o cantor da região da Bahia,
simplesmente, numa falta de respeito com o número imenso de
consumidores faz com que passemos essa vergonhosa situação, que é
de falta de respeito aos inúmeros consumidores do município de
Coroatá. Portanto, Senhor Presidente, era isto que tinha a relatar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Bira do Pindaré, por cinco minutos,
sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, em primeiro lugar,
eu queria cumprimentar o prefeito de Paço do Lumiar, Domingos Dutra,
hoje, pela manhã, inaugurou a agência do INSS, da Previdência Social.
E eu destaco essa ação porque foi uma emenda do próprio Dutra,
quando deputado federal, e agora ele teve a chance de, ele próprio,
inaugurar a agência para a qual ele destinou a emenda para construção
daquela unidade. Então, realmente é uma conquista muito grande para
a população de Paço do Lumiar que passa a contar com esse serviço. E
não só Paço do Lumiar, para a região metropolitana, porque ali você
tem também moradores da região de São Luís, da região de São José de
Ribamar e até da Raposa que serão beneficiados com essa Unidade que
passa a ter funcionamento. Foi construída ainda na gestão da Presidente
Dilma e está inaugurada agora com recurso de Emenda do próprio
Domingos Dutra quando era Deputado Federal. Portanto, cumprimento
o Prefeito Domingos Dutra por essa realização e hoje foi a solenidade
de inauguração da qual fizemos parte e realmente um momento de
bastante representatividade para a história da cidade de Paço do Lumiar.
Senhor Presidente, mas o tema dessa tarde é a nova lei agora sancionada
pelo Governador, a Lei n.º 10.698, aprovada por esta Casa por

unanimidade que garante a isenção de taxas de inscrição nos concursos
públicos para os eleitores convocados e nomeados para servirem a
Justiça Eleitoral, os chamados Mesários, pessoas indispensáveis para
atividade política, sobretudo no dia da eleição. E nós aqui que
concorremos às eleições sabemos o quanto é importante o trabalho do
mesário. E nós temos Deputada Francisca Primo, aqui no estado do
Maranhão, são mais de 8 mil mesários que são convocados para a
eleição. É um exército que trabalha durante o dia da eleição para poder
garantir o exercício da democracia. E a partir de agora aqueles que
exercem essas atividades terão direito a isenção de taxas de concurso
público durante 05 anos, após o exercício dessa atividade. É um
benefício que o mesário passa a ter a partir deste momento com a
sanção dessa Lei pelo Governador Flávio Dino, uma Lei de nossa
autoria aprovada por unanimidade aqui nesta Casa. E foi recebido
muito bem, sobretudo pela Justiça Eleitoral, porque agora vai iniciar
uma campanha para incentivar as pessoas a se cadastrarem
voluntariamente como mesários da eleição. E é importante, porque nós
temos aí muitos universitários, pessoas que estão se preparando para
concurso público, querendo iniciar uma carreira e muitas vezes essa
pessoa às vezes não consegue fazer o concurso, porque não tem o
dinheiro para pagar taxa do concurso. Agora essa pessoa, se quiser,
pode se inscrever para ser voluntária da eleição, trabalhar como mesário
ou como mesária e a partir daí tem isenção na taxa de concurso. Portanto
é uma conquista que se coloca para a democracia, fortalecendo essa
atividade no estado do Maranhão. Eu queria destacar, nesta tarde, a
sanção dessa lei cumprimentando o Governador Flávio Dino que acatou
a nossa proposição e transformou em lei o reconhecimento desse direito
aos mesários e às mesárias que exercitam essa atividade durante a
eleição. E cumprimentar também os representantes da Justiça Eleitoral,
que agora terão mais facilidade de mobilizar os voluntários e as
voluntárias para exercer essa atividade tão importante para a democracia
no Brasil e, de maneira especial, aqui no Estado do Maranhão. Portanto,
Senhor Presidente, fica o nosso registro com destaque a esta nova lei
aprovada e sancionada e que agora se incorpora ao arcabouço de direitos
dos eleitores do Estado do Maranhão. Senhor Presidente, era esse
registro, agradeço a atenção. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Concedo palavra ao Deputado Levi Pontes, por
cinco minutos sem aparte.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente em Exercício Deputado Fábio Macedo,
demais Membros da Mesa, senhoras deputadas, senhores deputados,
galeria, TV e Rádio Assembleia. Meus senhores e minhas senhoras, eu
venho hoje a esta tribuna com imensa alegria relatar a visita que fiz hoje
pela manhã, por volta de meio dia, ao mais novo hospital especializado,
o HTO. Onde hoje, pela manhã, foram realizadas cirurgias e consultas
de alta e média complexidade naquele Hospital de Ortopedia e
Traumatologia. Hoje de manhã, presenciei a cirurgia realizada em um
atleta profissional que teve o ligamento cruzado do joelho esquerdo
totalmente rompido. E foi realizada a cirurgia através de
videoartrocospia. Tecnologia esta moderna, realizada nos melhores
centros ortopédicos do Brasil. O paciente foi operado por equipe de
médicos, enfermeiras e anestesistas, comandados pelo ilustre médico
Nilton Gripe. Além deste paciente, também vi lá sendo operado um
artesão de 72 anos, que necessitava de uma prótese de joelho desde a
década de 70. Vejam, senhoras e senhores deputados, a grandeza daquele
novo centro especializado. Uma pessoa ainda extremamente produtiva,
com 70 anos de idade, há mais de 30 anos esperando uma cirurgia
especializada. Portanto, por si só, já se justifica o investimento aqui,
às vezes, contestado pela minoria. Insisto em dizer que fiz esta visita
e constatei que, em menos de doze dias úteis, aquele hospital já
consultou 377 pacientes, todos dentro da mais alta especialidade. Como
todos sabemos, aquele hospital de alta complexidade, de alta tecnologia,
vai realizar procedimentos caríssimos como: alongamento ósseo,
implante de próteses articulares, e tratamento de doenças
musculoesquelético. Esse hospital, em curto espaço de tempo, vai
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acabar a fila de espera, com mais de duas mil e quinhentas pessoas,
para realizar essas cirurgias e devolver a mobilidade, devolvendo a
capacidade laborativa de todos esses cidadãos. Dentro do que foi
recentemente inaugurado, o hospital com 44 leitos, 10 de UTI, três
centros cirúrgicos, salas especializadas e com todos os exames clínicos,
radiológicos e laboratoriais disponíveis para o SUS. E, além disso, o
que mais me gratifica é a presença de excelentes profissionais
especializados dentro do Brasil e fora do Brasil, no total de 45 médicos
no total. Senhoras e senhores, fica aqui o meu reconhecimento e o meu
agradecimento como médico. E quero parabenizar o Senhor Governador
do Estado, Flávio Dino, e toda sua equipe da Secretaria de Saúde,
mormente o Senhor Secretário Carlos Lula por esse desafio, nesse
momento de dificuldade e de subfinanciamento do SUS, é mais um
avanço, dentre todos que já tivemos na saúde pública do Estado do
Maranhão. Muito obrigado, Senhor Presidente, era isso que tinha a
relatar.

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

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Boa tarde, Senhor Presidente, caros colegas parlamentares,
imprensa, galeria. Senhor Presidente, estamos findando o mês de
outubro, mês este que o Governador não vai querer tão cedo lembrar
do mês de outubro de 2017. Deputado Marcos Caldas, o Governador
teve que engolir seco e dar o braço a torcer, primeiro com o gaiolão, lá
em Barra do Corda, onde vitimou um empresário e que o Governador
açodadamente, como sempre faz e é peculiar dos comunistas, do Palácio
dos Leões, nas redes sociais, correram para dizer que aquilo era para o
banho de sol dos presos em custódia, Deputada Andréa, que V. Exa.
vem acompanhando muito bem esse caso de perto, e disse que aquilo
era normal que era para o banho de sol. Mas não aguentou e viu que
realmente estava errado, mandou demolir. Mas não dá o braço a torcer
e não reconhece que aquela vítima, foi vítima da omissão do Estado. Aí
no mesmo mês de outubro, Deputado Fábio Macedo, o Governador
vai até a Expoema, Expoema esta que no ano passado não teve, não foi
realizada. E o que ele falou, Deputada Graça Paz, ano passado? Que a
Expoema era um evento privado, que o Estado não tinha que se meter.
E ainda digo mais, deu um calote de R$ 70 mil na Expoema do ano
passado, na Associação dos Criadores quando prometeu essa ajuda
para que colocasse o ‘logo’ do Governo do Estado nos blimps, nos
banners da Expoema e até hoje nunca pagou os R$ 70 mil da Expoema
do ano retraso, perdão, porque ano passado ele acabou. E este ano ele
vai para a Expoema e dá o braço a torcer, mas não reconhece. Agora ele
fala que a Expoema é importante, que traz entretenimento, que gera
emprego, que realiza grandes negócios em nosso Estado, que melhora
o nosso plantel de ovinos, caprinos, bovinos, equinos, enfim, melhora
toda a nossa pecuária, mas ele não dá o braço a torcer e falar que ele
errou, que ele pecou no ano passado quando pouco fez com os criadores,
Deputado Carlinhos Florêncio. O que ele fez muito bem com os
criadores do nosso Estado foi cobrar os GTA’s que havia atrasados
retroativos, muitos pagando com duplicidade vários criadores, tiveram
que pagar duas vezes seus impostos. E ainda no mês de outubro,
Deputada Andréa, vem as Emendas, ele foi estrebuchar e espernear
querendo Emenda, que os Senadores do Estado do Maranhão tinham
que pegar as Emendas e mandar para a Saúde do Estado e ele vê a
importância que são as Emendas para os parlamentares, para os
municípios e para o estado do Maranhão também. Enquanto isso ele
não dá o braço a torcer, mais uma vez, em relação a esta Casa, em
relação aos parlamentares de Oposição quando não honra e não paga as
nossas Emendas. Emendas essas que foram aprovadas, que foram
publicadas no Diário e no Orçamento Anual do Estado para a execução
no ano de 2017. Mas, mais uma vez, ele dá calote. Então queria deixar
este registro, Senhor Presidente, de três situações que aconteceram no
mês de outubro que creio eu que o Governador Flávio Dino vai se
desgastando cada vez mais e tem que repensar o jeito de fazer política.
Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, pela
Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (questão de ordem)
- Presidente, eu queria que tão logo começasse a Ordem do Dia, que V.
Ex.ª verificasse o Quórum da Casa.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO –  Vamos zerar o painel. Deputados que queiram
confirmar presença.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (questão de ordem)
– Presidente, o PEN, consultados os seus membros, está em obstrução.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(questão de ordem) – Só, por gentileza, com a vossa benevolência,
Bloco Independente está em obstrução, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Registrado. Mais algum deputado que queira
confirmar presença? Não há quórum para deliberar. Fica transferido
para a sessão de amanhã.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos
ou Blocos. Partido Verde.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputada Andréa Murad, por cinco minutos,
pela Liderança de Oposição. Deputada Andréa, confirme sua presença.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, senhoras e senhores Deputados,
galeria, imprensa. Protocolei uma representação, Deputado Eduardo
Braide, no Ministério Público junto ao Procurador-Geral de Justiça,
Luiz Gonzaga, para que ele apure a conduta do Governador Flávio
Dino e do Secretário Jefferson Portela diante da negligência da vida do
Francisco, que morreu lá em Barra do Corda. Eu quero saber se ninguém
acha que aquilo foi homicídio culposo, se não existiu, por parte do
Governador e do Secretário, se eles não foram responsáveis de certa
forma pela morte daquele homem, colocando, deixando aquela cela ali,
deixando preso, porque ele morreu porque ficou naquela cela desumana,
pegando um sol de 40 graus, e passando mal e quero um posicionamento
do Ministério Público a respeito disso. Deputado Eduardo Braide,
uma coisa que me chamou muito atenção quando estava passando
aquela reportagem, foi a sujeira, deputada Graça Paz, daquela Delegacia,
aquilo dali reflete como o Governo do Estado trata as coisas no
Maranhão, aquilo dali é somente o reflexo. Nós vimos a jaula, a jaula já
era de terror, mas o que chamava atenção era a imundície, deputado
Eduardo Braide, aquilo parecia um chiqueiro, sujo, imundo, parecia
coisas de porcos mesmo, e aquilo realmente me chamou atenção, porque
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aquilo dali é reflexo de como o Governo do Maranhão trata a coisa
pública. E aí eu me lembrei da questão depois da escola, do Centro de
Ensino que nós vemos o descaso do Governador Flávio Dino, com a
coisa pública, com as pessoas, com as crianças, que colocou aquelas
crianças no fundo de um posto de gasolina com um odor terrível, e aí
vem, culpar, deputado César Pires, os país das crianças, os pai
escolheram, ou seja, que secretário de Educação é esse que vem dizer
que os pais que escolheram esse lugar, ou seja, ele é Secretário de
Educação para quê, Deputada Graça Paz? Para dizer que os pais que
escolheram aquele lugar ou ele é Secretário de Educação para dar
transporte escolar? Se a escola não tinha condições, não colocava nessa
escola insalubre, coloca em outra escola e dava o transporte escolar, ou
seja, mostra que não é gestor, mostra que não tem como gerir a Secretaria
de Educação, ou seja, estudantes fazendo rodízio para ter aula, ou seja,
se revezavam, ou seja, que coisa absurda, deputada Valéria Macedo. E
todo mundo reclamando das condições precárias das escolas, os pais
reclamando. E o pior de tudo é o secretário Felipe Camarão colocando
a culpa nos pais por ter escolhido aquele local. Secretário, pelo amor
de Deus, eu já disse aqui várias vezes que não tem condições de estar
à frente dessa Secretaria de Educação. Continua, continua, continua e
vocês vão ver no que vai dar. Então, eu realmente queria deixar
registrado aqui esta questão da imundície naquela delegacia de Barra do
Corda, que é o reflexo desse governo linkando com a questão, deputada
Valéria Macedo, da escola que o secretário Felipe Camarão jogou a
culpa nos pais. Então, aquela porcaria a culpa é dos pais, não é dele,
que não ofertou uma escola decente para as crianças. Então, realmente,
aqui o meu repúdio a esse Governo. E queria também, não posso deixar
de falar uma cena que ficou martelando na minha cabeça, quando eu
olhei os funcionários de cargos comissionados do PROCON na
Convenção do PCdoB. O aparelhamento no Estado de pessoas do
PCdoB, no Governo Flávio Dino, é algo assustador. Eu fico assim me
perguntando se o Governador não tem vergonha, porque se fôssemos
cruzar com os dados, com a Justiça Eleitoral íamos encontrar filiados
do PCdoB que não é brincadeira. É um verdadeiro absurdo o que está
acontecendo. Esse aparelhamento no Governo é uma troca desde a
eleição, ou seja, você me apoia que eu lhe dou um cargo no Governo,
agora continua essa negociata barata. Ou seja, o Governo virou essa
farra e aí peguei aqui uma relação de cargos comissionados do PROCON
tirando foto no PROCON. Que situação absurda a chefe de Gabinete
com camisa do PCdoB, assessora jurídica lá gritando ‘PCdoB’. Diretora
de Orientação e Assistência do Consumidor também do PCdoB com
foto, com camisa do PCdoB. Coordenadora de Unidades Móveis, chefe
da Comunicação, supervisora financeira, que coisa ridícula, Deputado
Sérgio Frota! Que coisa absurda utilizando a coisa pública para fins
eleitoreiros. Ou seja, ele cria cargos comissionados para estar enchendo
de gente do seu Partido. Fica criando cargos para colocar gente do
PCdoB. Eu quero saber se isso é normal? Eu acho que então a gente
perdeu... falam tanto dos outros, eu fico assim muito impressionada
quando olho essas fotos aqui, os funcionários do PROCON todos em
peso nessa conferência do PCdoB e todo mundo achando natural,
muito natural. E é realmente de assustar, o diretor do PROCON,
candidato a Deputado, fica aí esbravejando ‘Presidente Temer
aumentando o combustível’, e esquece que quem aumenta impostos é
o Governador dele, que aumentou o combustível este ano, ele esquece
tudo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Deputada Andréa, conclua, por gentileza.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Então o
que anda acontecendo é que Flávio Dino, incoerente como sempre, só
tem aumentado os cargos comissionados, isso é um escândalo, para
colocar gente do seu Partido, para colocar comunistas no Governo
para sua campanha de reeleição. E vamos tomar providências severas
e precisamos ser enérgicos para combater essa prática criminosa do
Governador Flávio Dino. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Com a palavra o Deputado Marcos Caldas pela
liderança do Bloco Parlamentar Democrático, por cinco minutos sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor
Presidente, eu venho até essa tribuna para falar sobre essa escola tão
falada aqui hoje e a respeito do que aconteceu e da atitude que o
Secretário Felipe Camarão tomou com relação a essa escola. Senhor
Presidente, essa escola, há quatorze anos que a comunidade vem
pedindo a reforma. O governo Flávio Dino vem reformando, já reformou
mais de 300 escolas e está reformando mais 300. E não muitas vezes
não podemos esperar pelas férias. Lá nessa bendita escola, o Secretário,
com o seu corpo técnico, sentou com os professores, com os pais dos
alunos, com os alunos, com as lideranças da comunidade e colocou à
disposição inúmeras escolas na região e em bairros vizinhos. A
comunidade não aceitou e foram eles que escolheram essa escola que
estão dando aula hoje e que aceitaram que as aulas fossem alternadas,
porque a escola é muito pequena e não cabiam todos os alunos. O
Secretario colocou à disposição ônibus escolar para levar os alunos a
escolas no povoado vizinho que cabiam todo mundo, e a comunidade
aceitou que fosse nessa escola. O Secretario nunca deixou de atender
um pedido da comunidade. Agora, Deputado Marco Aurélio, nós não
podemos deixar de reformar as escolas, porque quando não se reforma
é porque é incompetente, porque não pode. V. Ex.ª imagina se o governo
Flávio Dino for deixar para reformar as escolas só na época das férias,
ele não vai conseguir reformar as 1.200 escolas que ele quer reformar
até o final do seu mandato. Vou lhe dar um exemplo, na cidade de Brejo
tem a escola Cândido Mendes, uma das maiores escolas do município
que vai entrar em reforma agora no final do próximo mês. Os alunos
irão mudar para outra escola de um bairro vizinho, e o Secretário se
colocou à disposição para colocar o transporte para que os alunos não
percam. Como também nessa escola que foi feita essa mudança serão
repostas todas as aulas. A reforma vai acabar na primeira quinzena do
mês de novembro. O Secretário Felipe Camarão é conhecido no Estado
do Maranhão como uma pessoa competente, uma pessoa que tem
compromisso. E desde quando ele entrou na Secretaria de Educação,
que a mudança vem acontecendo, vem reformando as escolas, vem
colocando muitos para trabalhar. Porque antigamente tinham cinco mil
pessoas naquela Secretaria que não trabalhavam, e o Secretário Felipe
Camarão chamou todos para que fossem dar seu expediente. Vai
continuar reformando até o final do Governo Flávio Dino e para isso
nós não podemos, deputado, fazer um omelete sem quebrar os ovos.
Como é que nós fazer um a reforma sem parar aquela escola, pois
muitas vezes dá e muitas vezes não dá. O que temos que fazer é
sempre estar de acordo com as comunidades, com os professores, com
os pais de alunos e eles também têm direito a voz, aqui não é uma
ditadura para chegar e dizer vai ter que mudar, se os pais, os professores,
os alunos deram preferência a uma escola do mesmo bairro, cabe ao
secretário procurar uma maneira para que ninguém saia no prejuízo e
adequar às aulas, para que depois sejam repostas todas as aulas que
foram perdidas. É isso que eu queria explicar para vocês. Muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Bloco Parlamentar Democrático, deputado
Vinícius Louro. Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.
Deputado Dr. Levi Pontes, por dez minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente em exercício, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa. Meus senhores e
minhas senhoras, eu subo à tribuna, novamente, depois de ouvir
atentamente o ilustre deputado Edilázio falar de dois temas importantes
para o Estado do Maranhão: o primeiro no que se refere às emendas de
bancada dos deputados federais. Para mim, é extremamente
surpreendente de que depois de um acordo destinando essas verbas de
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bancada para o sistema de saúde do Estado do Maranhão, que todos
nós sabemos do subfinanciamento e das dificuldades pelas quais passam
os municípios e os munícipes, e a rejeição deste grupo foi por que
estas Emendas passariam pelo Governo do Estado do Maranhão e
tratava-se de um ano pré-eleitoral e eles resolveram não concordar
quebrando ao acordo de bancada. Ora, meus senhores e minhas
senhoras, a quem esses deputados estão prejudicando? Ao povo mais
necessitado, ao povo mais sofrido do Estado do Maranhão. E aí, Doutor
deputado Stênio, o nosso governador, de público, renunciou qualquer
recurso, qualquer centavo que viesse dessa Emenda de bancada, fosse
para o custeio e manutenção das unidades do Estado, e assegurou que
repassaria, Deputado Paulo Neto, integralmente, todo o recurso que
viesse dessa Emenda de Bancada, mas mesmo assim não se conseguiu,
apesar de toda a grandeza, todo o despojamento do seu Governador,
eles não aceitaram e resolveram repassar R$ 90 milhões para um Órgão
cuja gestão é na mão do cunhado de um Senador da República. Portanto,
a razão era essa, era colocar R$ 90 milhões nas mãos de um apadrinhado
de um Senador. Isso nos envergonha muito. E agora o meu amigo
Deputado Edilázio vem comparar Emendas de Bancada, que foram
feitos acordos com as nossas Emendas estaduais e se esquece que no
Governo passado Deputados da Oposição, a exemplo de Marcelo
Tavares, Bira, Rubens Pereira e todos aqueles que faziam Oposição ao
Governo dele também, em 12 anos de Governo Roseana, eles nunca
receberam uma Emenda parlamentar. Portanto, meus amigos, é
extremamente improcedente. A segunda fala dos Deputados que me
antecederam é a respeito da morte de um cidadão, de um preso no que
chamam de Gaiolão ou o que o líder maior da oligarquia chamou de
Campo de Concentração. É mister que se diga que esse Gaiolão, essa
herança maldita desses presídios foram construídos pela ex-governadora
Roseana Sarney. Que o Gaiolão, o Secretário de Segurança era o
Deputado Federal Aluísio. Portanto, eles esquecem de que o que está
acontecendo é herança do descaso com a segurança pública do nosso
Estado. E eles não aceitam o que está acontecendo hoje, no nosso
Estado, um investimento maciço no que diz respeito ao aumento do
contingente de policiais, a promoção dos policiais, 760 viaturas,
equipamentos, cursos, elementos de proteção, enfim, isso tudo por
uma administração arrojada. Nós já temos a diminuição dos homicídios
de 90 mortes por mês para 30, o que ainda é muito, mas já são 60 vidas
humanas poupadas na nossa cidade. Portanto, como ao se comparar o
que acontece na Saúde, o que acontece na Segurança Pública, o que
acontece na educação, eles não têm como comparar apenas. E tão
somente jogam para a mídia, para a plateia, esquecendo de um passado
triste, um passado recente. E eles querem que em apenas mil dias de
administração nós possamos resolver todas as dificuldades e as
necessidades do povo do Maranhão. Quem aqui não lembra? A imprensa
que cobre esta Casa não lembra que, no ano de 2014, 60 detentos
foram mortos só numa penitenciária de Pedrinhas, com várias mortes
por decapitação? Vejam, isso tudo acabou. Mas eles esquecem e
aproveitam um fato isolado deixado pelo governo deles para criticar.
Então é muito clara qual a intenção da Oposição, que se sente acuada,
que se sente com dificuldade de apresentar um projeto, um projeto que
seja resolutivo, que venha ajudar o Maranhão. E ficam com essas
pequenas exceções e esquecem que nós estamos vivendo um momento
de realizações no Estado do Maranhão. Nós vivemos, apesar de toda
quadra de dificuldades econômicas, políticas, financeiras, o nosso
Estado é um canteiro de obras. Entregamos já mais de 500 obras e
vamos entregar muito mais ainda este ano. E isto incomoda a Oposição,
porque teve oportunidade durante várias décadas de realizar obras
impactantes, obras sociais. Portanto, quem não lembra, senhoras e
senhores, do discurso da ex-governadora quando aqui esteve o Ministro
da Justiça José Eduardo Cardoso, em que ela disse que a violência era
porque o Maranhão estava se tornando um estado rico? Se não fosse
cômico, seria muito bom. Mas é uma tristeza que esqueçam tudo que
se está fazendo neste Estado. Mas a população já tem em sua mente
formada a mudança que esse Estado perpassa. Acabei de escutar do
Deputado Marcos Caldas que o nosso programa da educação é
revolucionário: o Programa da Escola Digna; das Universidades; dos
colégios de tempo integral; do Programa Sim, Eu Posso; das Bolsas

Universitárias; do Bolsa Escola. Enfim, é um programa invejado por
todo o país. Agora, eles não podem criticar. Eles não têm o que aceitar,
mas o povo do meu estado, o povo do Maranhão por onde a gente
passa é grato por uma administração corajosa, uma administração
coerente, transparente, visto que nós passamos de nota zero na
transparência no governo passado para nota dez neste governo, porque
por meio da transparência o controle social, a impunidade e a corrupção
neste governo não existem, não há milagres, o que existe é tão somente
honestidade, competência, é viver esta administração, diuturnamente,
com um governador sério, com um grupo de assessores e secretários
comprometidos com o desenvolvimento do nosso estado. Portanto, eu
gostaria de fazer um apelo aos ilustres deputados da Oposição que
parem com esta tentativa de querer demitir secretários, de querer chamar
secretários de incompetentes, porque este direito foi conferido por
uma maioria esmagadora do povo maranhense dando ao governador
Flávio Dino, e só a ele, o direito de nomear secretários e de demitir
secretários. Fiquem os senhores deputados sabendo que não vamos
abdicar do direito outorgado pelo povo maranhense nas urnas. Portanto,
eu aqui quero parabenizar o senhor governador do Estado e dizer da
sua feliz competência na escolha dos seus secretários e que o Maranhão
é hoje considerado um Estado que encontrou o seu destino, que
encontrou o seu desenvolvimento, que encontrou a sua razão maior de
ser um Estado rico, mas não mais para poucas famílias e, sim, um
Estado para todos. Um Governo pensado e que pensa dia e noite na
desigualdade social, e naqueles que mais precisam de políticas públicas
voltadas para o seu povo. Portanto, parabéns, senhor Governador,
parabéns ao povo do Maranhão que soube escolher e que vai continuar
escolhendo e qualificando o voto e votando naquele que mais tem feito
pelo Estado do Maranhão. Obrigado, Senhor Presidente, pela tolerância.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Com a palavra, o deputado Professor Marco
Aurélio, pela liderança do governo, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, também venho reforçar
as palavras muito apropriadas do deputado Levi Pontes nas discussões
que foram feitas de maneira muito injusta pela Oposição que coloca
diversos temas, no tocante à escola, muitos de nós é possível que já
tenhamos feito uma reforma de nossas casas, a gente ficando dentro, o
desconforto que é fazer uma reforma de uma casa, que só tem a nossa
família, a gente ficando dentro das dependências. Como é complicado.
Tira um móvel daqui, arruma dali, puxa para outro cômodo da casa,
imaginem só reformar centenas de escolas, Deputado Marcos Caldas,
que V. Ex.ª pautou muito bem. Reformar centenas de escolas no estado
do Maranhão em pleno ano letivo, com atividades de sala de aula. Esta
responsabilidade de chamar para si e falar: ‘nós vamos dar o ambiente
apropriado para os estudantes’. Semana passada um dos Deputados
da Oposição até subestimou quando colocou: ‘Ah, se está tendo aula
não importa como que estão, como que está o ambiente escolar’. Ou
seja, esse problema do desconforto de reformar uma escola, fazer um
remanejamento de um aluno para outro ambiente enquanto conclui ou
então conseguir reformar com aluno dentro de acordo com o porte da
escola, é um problema que só tem quem reforma a escola. No Governo
anterior não reformava. Tem escolas aí que tinham décadas e décadas
sem ter uma reforma. Essa própria escola em questão, o Centro de
Ensino Estado do Pará, aqui em São Luís, tinha 14 anos, Deputado
Marcos Caldas, sem uma reforma, 14 anos. A comunidade escolar
reivindicando essa reforma e não vinha. Olha aí quantos Governos
passaram, passaram por eles, não reformaram e aí de repente o
desconforto de um remanejamento cria uma situação negando o principal
fato: a escola está sendo reformada. Esse é o objetivo deles, negar o que
está sendo feito de positivo. A escola está sendo reformada. Outro
ponto positivo, não há um ambiente de imposição, há um ambiente
democrático, de diálogo, onde o Governo dialoga com a comunidade
escolar. E a comunidade escolar, os pais preferiram que os filhos não
saíssem dos bairros e todo um calendário de reposição das aulas foi
feito, essas aulas serão repostas. Tudo foi plenamente discutido com a
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comunidade escolar, mas o objetivo de negar o que está sendo feito,
que é a reforma, que é resolver um problema de 14 anos que ninguém
resolvia e o Governador Flávio Dino está resolvendo, aí agora chegam
uma situação, aquela velha situação de negar: de negar o programa
Escola Digna, de negar as grandes ações do Governo do Estado. Por
outro lado, quero reforçar a brilhante Conferência Estadual do meu
Partido, do nosso Partido o PCdoB. Uma festa com milhares de pessoas.
Uma festa grandiosa do tamanho do projeto que o PCdoB lidera no
estado do Maranhão e algumas pessoas vêm falar, reclamando que
pessoas com cargos em comissão estavam naquele evento. A primeira
coisa, o evento não era expediente de trabalho, o evento era à noite,
logo todos podiam ir: cargo comissionado ou não, efetivos ou não, ali
tinham milhares, centenas de professores, por exemplo, com cargos
efetivos e estavam lá por livre espontânea vontade. Quem estava lá
estava por livre e espontânea vontade. Então às vezes querem colocar
uma situação como se fosse um crime, uma pessoa que está trabalhando
no Governo ir em um evento do nosso Partido ou de algum Partido
aliado. Primeiro eles vão porque acreditam no Governo para que eles
estão trabalhando. Eles acreditam de fato. Eles não estão ali por acaso.
Eles acreditam de fato que o Governador Flávio Dino está fazendo um
trabalho revolucionário e que esse grupo que antes dominou e tanto
massacrou o Maranhão não volta nunca mais. Eu até entendo o
desespero desses que vêm falar no sentido de achar defeito em tudo.
Talvez o maior desespero deles, ao ver a grandiosa conferência do
PCdoB, as milhares de pessoas lá, foi ver partidos que historicamente
marcharam com eles e agora já disseram “não”, porque agora vão com
Flávio Dino para a reeleição. O PR estava lá com o Deputado Josimar
de Maranhãozinho. Porque historicamente o PR foi aliado do lado de
lá, agora decidiu trilhar um novo caminho. E o nosso respeito por essa
decisão. O PRB, que também, historicamente, estava lá, veio totalmente
afirmar o apoio ao Governador Flávio Dino. Isso dá um desespero
danado, dá um desespero. Vão procurar achar algum defeito. Faça um
exame de consciência, oposição. O grupo da oligarquia de fato, de
direito, está perdendo. Está perdendo, primeiro, pela ineficiência, pelo
que deixaram de fazer. Em segundo lugar, pela liderança do Governador
Flávio Dino, pela força do seu trabalho com ações em todo canto, com
um governo que valoriza, sobretudo, a população que mais precisa.
Em terceiro lugar, o povo não quer mais voltar mais ao atraso. O povo
quer dias melhores e, assim, terá. Respeitemos, portanto, o espaço
democrático. Respeitemos, portanto, uma liderança verdadeira que é
do Governador Flávio Dino, obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Júnior Verde, pela liderança do Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Exmo. Senhor Presidente em Exercício, Exmo. Senhores e
Senhoras Deputados, imprensa, galeria, que Deus nos abençoe, uma
boa tarde a todos. Senhor Presidente, eu só queria... Inclusive, eu vou
fazer uma inversão de pautas aqui, porque eu falaria da nossa agenda
do final de semana, mas considerando o pronunciamento dos nobres
parlamentares, falando de segurança pública, de forma especial o
Deputado Levi Pontes, que trouxe o tema para esta Casa pertinente à
área de segurança e no tocante, principalmente à questão da
infraestrutura das delegacias. Quando há uma referência, infelizmente
negativa, pertinente ao tema do gaiolão e que, inclusive, ensejou notícia
nacional, nos causa de fato, a preocupação de poder fazer uma reflexão
em torno do sistema de segurança pública como um todo, não só da
infraestrutura, mas das questões pertinentes ao fortalecimento da
segurança. Esse tema, Deputado Levi, de fato nos causa determinação
de poder expressar por conta também de estarmos na Comissão de
Segurança, de sermos o presidente. Inclusive já recebemos uma
provocação pertinente a ida nossa a Barra do Corda para averiguar o
caso em questão. Claro que nós sabemos que recentemente, por uma
ação do Governo, houve já demolição do chamado gaiolão. Mas faço
aqui referência que aquele sistema de gaiolão foi pensado, isso já
denota de um tempo, já é um processo histórico, infelizmente negativo,

mas é um processo histórico. Ele foi pensado para que os presos que
estavam nas delegacias pudessem tomar banho de sol. Não foi para que
os presos permanecessem naquele espaço como aprisionados. Claro
que nós sabemos que já vem uma luta constante, inclusive do próprio
Sindicato da Polícia Civil, do Sinpol, à época, o Heleudo entrincheirou
uma luta permanente para retirada dos presos das delegacias e a
permanência dos presos nas delegacias teve o seu desdobramento,
entre eles, a questão, como recentemente aconteceu, houve uma morte
dentro desse sistema, que não era para estar ali, claro, presos e
principalmente passar ali muito tempo, até porque é apenas algo
temporário, que era para banho de sol, mas que em função da
superlotação das delegacias acabou que, ao longo desse tempo, ele
serviu infelizmente para resguardar presos também de justiça e outros
presos temporários. Mas eu aqui nesta tribuna, faço referência a esse
tema, para expressar que a nossa luta, inclusive em defesa da segurança
pública passa pela reforma de delegacias, pela retirada de presos da
delegacia, é importantíssimo que nós possamos resolver uma
problemática histórica, porque é uma problemática histórica, combatida
por vários representantes do Sindicato da Polícia Civil que passaram
pelo Sinpol e que já mostraram essa necessidade, até porque não é
competência da Polícia Civil a questão prisional, a questão de poder ali
ficar vigiando presos, porque nós estamos falando de cárceres, estamos
falando de agentes penitenciários, que não é a função de um investigador
de polícia, que foi devidamente concursado para investigar crimes,
para poder fazer um trabalho institucional direcionado à formalização
de inquéritos policiais, e assim, elucidar crimes que aconteçam contra
a sociedade e que têm o seu papel desvirtualizado em função dessa
problemática tão séria que já vem de anos e que precisa ser resolvida.
Então, eu não tenho dúvida que todos os esforços serão realmente
direcionados nesse sentido. A Comissão de Segurança faz o seu papel,
já inclusive entregou vários expedientes tanto por Indicação, por
Requerimentos até por iniciativa de lei ao Governo do Estado para que
nós possamos resolver essa questão em tela, que hoje é uma triste
realidade, que não é só do Estado do Maranhão, que realmente permeia
os estados deste País, mas que nós precisamos, de forma muito pontual,
resolvê-la. E para resolver essa questão, nós temos que pensar na
construção de mais unidades prisionais, é claro que nós podemos estar
pensando aqui, e eu já falei que é melhor construir escolas do que
presídios, é muito melhor construir igrejas do que presídios, mas,
infelizmente, pelas necessidades, como nós temos, como todos os
estados têm, nós precisamos pensar em unidades prisionais porque as
Delegacias não são espaços para abrigarem presos, e os desdobramentos
vêm com a superlotação até o sistema desumano, que é hoje o sistema
carcerário, quando há uma superlotação de Delegacias, mas eu me
coloco à disposição já aprovamos, Senhor Presidente, só para que a
sociedade saiba, aprovamos pela Comissão de Segurança uma ida ao
município de Barra do Corda que vai ficar a critério da Comissão,
vamos marcar uma agenda, mas já sendo resolvida a problemática, não
vejo ainda a necessidade de irmos ao município e, sim, buscar as
informações, porque, uma vez o problema resolvido, já que o gaiolão
foi demolido, que nós possamos realmente trabalhar para as melhorias
das unidades, que são hoje as Delegacias, no interior do estado. Então,
enquanto presidente da Comissão, nos colocamos à disposição para
que nós possamos pensar soluções conjuntas, porque mais do que
apresentar culpados, deputado Vinícius Louro, é importante apresentar
soluções. Então o nosso papel é esse, buscar soluções para problemas
antigos e que possamos pensar nas melhorias para a toda sistemática
que envolve a segurança pública e para isso precisamos realmente de
investimentos. E é o que o Governo tem feito e aqui também já fiz
referência não só com as viaturas, com novos policiais, com reformas
de Delegacias, recentemente a Delegacia foi entregue em Barreirinhas,
nobre Presidente, e espero que possamos avançar. Porque é assim que
se resolvem problemas, avançando pontualmente na solução desses
problemas que surgem e que, infelizmente, desvirtualizam o processo
social. Muito obrigado e que Deus abençoe todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Bloco Parlamentar Independente. Deputado Max
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Barros, ausente. Bloco Parlamentar de Oposição. Deputada Andréa
Murad, ausente.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Não há orador inscrito.

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

Resumo da Ata da Centésima Trigésima Primeira 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.

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. O Presidente, em
exercício, Deputado Fábio Braga, 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: Fábio Braga,
Toca Serra, Professor Marco Aurélio, Rogério Cefeteira e Júnior Verde.
Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o
Presidente informou que a matéria constante na Ordem do Dia ficou
transferida para a próxima Sessão em virtude da ausência de quórum
regimental necessário para a deliberação. Na forma do Artigo 113 do
Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária os Requerimentos nºs: 763/2017, de autoria da Deputada
Andréa Murad; 765/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde e 766/
2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide. No primeiro horário do
Grande Expediente, não houve orador inscrito. No Tempo dos Partidos
e Blocos, o Deputado Adriano Sarney falou pela Liderança do Partido
Verde e o Deputado Rogério Cafeteira falou pelo tempo da Liderança
do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. As demais agremiações
declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente Final ouviram-
se os Deputados Othelino Neto, Adriano Sarney e Professor Marco
Aurélio. 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, 23 de outubro de 2017.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4159/2017-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão, sob a forma Presencial, de nº 054/2017-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata do Registro de Preços de materiais para vedações internas
(paredes, forros e revestimentos), visando futuras e eventuais
aquisições pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O

recebimento e abertura dos envelopes de Proposta de Preços e de
Documentação de Habilitação será em Sessão Pública a ser realizada às
09:30 horas do dia 08 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 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, 20 de outubro de
2017. SHEILA MARIA TENÓRIO DE BRITTO. Presidente da CPL,
em exercício

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Registro de Preços para material permanente do tipo
“toner para impressoras”, visando futuras e eventuais aquisições pela
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Nos termos do artigo
4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da Lei
nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da Resolução Legislativa nº
481/2006; do artigo 11 da Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do
artigo 12, § 1º, da Resolução Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO
o resultado do Registro de Preços objeto do Pregão Presencial nº 040/
2017-SRP/CPL/ALEMA, em conformidade com o Termo de
Adjudicação nº 051/2017-CPL/ALEMA e Parecer da Procuradoria Geral
da Assembleia, anexo aos autos do Processo Administrativo nº 3009/
2017-ALEMA e autorizo a celebração da Ata de Registro de Preços
com a empresa vencedora do certame a A.C. PEREIRA
INFORMÁTICA EIRELLI, com valor total de R$ 42.000,00 (quarenta
e dois mil reais ), nos termos do Edital, seus anexos e da Proposta
vencedora. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento das
normas legais. São Luís–Ma, 17 de outubro de 2017. Deputado Othelino
Nova Alves Neto, Presidente em exercício.
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