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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26/10/2017 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26.10.2017

I – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – REQS NºS  775,

776 E 779/2017).

1. PROJETO DE LEI Nº 257/2017, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 083/2017), INSTITUI O SUBSÍDIO
DE COMPLEMENTAÇÃO ESTADUAL AO PROGRAMA DE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS MODALIDADE INCENTIVO À
PRODUÇÃO E AO CONSUMO DE LEITE – PAA LEITE. – DEPENDE
DE PARECERES DAS COMISSÕES COMPETENTES.

2. PROJETO DE LEI Nº 270/2017, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 087/2017), DISPÕE SOBRE A
CRIAÇÃO DE EMPREGOS NO QUADRO EFETIVO DA EMPRESA
MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH. –
DEPENDE DE PARECERES DAS COMISSÕES COMPETENTES.

3. PROJETO DE LEI Nº 256/2017, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 082/2017), DISPÕE SOBRE A
CRIAÇÃO DE CARGOS NO QUADRO DA EMPRESA
MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP. –
DEPENDE DE PARECERES DAS COMISSÕES COMPETENTES.

4. PROJETO DE LEI Nº 262/2017, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 086/2017), AUTORIZA O PODER
EXECUTIVO A CONTRATAR EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO
INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – BID, NO VALOR
DE US$ 35.000.000,00 (TRINTA E CINCO MILHÕES DE DÓLARES
AMERICANOS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – DEPENDE DE
PARECERES DAS COMISSÕES COMPETENTES. (INSCRITO
PARA DISCUTIR O DEPUTADO EDUARDO BRAIDE).

II – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO PRIORIDADE

5. PROJETO DE LEI Nº 255/17, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO, QUE REGULAMENTA O FUNDO ESTADUAL DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA – FEPD, CRIA O COMITE GERSTOR
DO FUNDO ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA – FEPD
E DÁ OUTRAS PROVIDENCIA. – COM PARECERES CONJUNTO
FAVORÁVEIS OFERECIDO PELAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA E DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE. – RELATOR
DEPUTADO DOUTOR LEVI PONTES.

III – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO
1ª SESSÃO (ART. 248, § 3º - R.I.)

6. PROJETO DE LEI Nº 260/17, CAPEADO PELA
MENSGEM GOVERNAMENTAL Nº 085/1, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, QUE DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO
PLANO PLURIANUAL 2016-2019, INSTITUIDOS PELA LEI Nº
10.375, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015 E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS. COMPARECER FAVORAVEL EMITIDO PELA

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E, FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE – RELATOR DEPUTADO GLABERT CUTRIM.

IV - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

7. 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, DEVIDO
A AUSENCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

8. 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 ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSENCIA
DA AUTORA EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

9. 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.- TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, DEVIDO A AUSENCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO.
(1ª SESSÃO).

10. 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. - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO
A AUSENCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

11. REQUERIMENTO Nº 800/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES COM A POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE ICATU, PELA PASSAGEM DO SEU 403º
(QUADRINGETÉSIMO TERCEIRO) ANIVERSÁRIO, QUE
OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 26 DE OUTUBRO,
OPORTUNIDADE EM QUE REQUER, TAMBÉM, QUE SE DÊ
CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SENHOR JOSÉ
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RIBAMAR MOREIRA GONÇALVES E À CÂMARA DE
VEREADORES DAQUELE MUNICÍPIO, NA PESSOA DO SEU
PRESIDENTE.

12. REQUERIMENTO Nº 801/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA, NO MÊS DE ABRIL
DE 2018, EM DIA AINDA A SER DEFINIDO, SESSÃO SOLENE
PARA COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DO CURSO DE
DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO –
UFMA.

V - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

13. 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,
DEVIDO A AUSENCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 26/10/2017 - QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 285/17, de autoria da Senhora Deputada

Nina Melo, que institui, no âmbito do Estado do Maranhão, a Semana de
Conscientização sobre a importância do Combate à Intimidação Sistemática
(Bullyng), nas Instituições de Ensino das Redes Particulares e Pública
Estadual, e dá outras providências.

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 284/17, de autoria do Senhor Deputado

Wellington do Curso, que assegura 2% (dois por cento) das vagas de
emprego em obras públicas estaduais e empresas que recebem incentivos
fiscais no Estado do Maranhão.

PRIORIDADE 3ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 279/17, enviado pela Mensagem Nº 12/

2017, de autoria do Poder Judiciário, que 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 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  3ª 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.

ORDINÁRIA  4ª E ÚLTIMA 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 25/10/17.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Stênio Rezende.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edilázio Júnior.

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

I – ABERTURA.

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE - Ata lida e considerada aprovada.

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

RICARDO RIOS (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 285 / 17

INSTITUI, NO ÂMBITO DO ESTADO DO
MARANHÃO, A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO
SOBRE A IMPORTÂNCIA DO COMBATE À
INTIMIDAÇÃO SISTEMÁTICA (BULLYING), NAS
INSTITUIÇÕES DE ENSINO DAS REDES
PARTICULAR E PÚBLICA ESTADUAL, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica instituída a Semana de Conscientização sobre a
Importância do Combate à Intimidação Sistemática (Bullying), nas
instituições de ensino das redes particular e pública estadual, no âmbito do
Estado do Maranhão, a ser realizada anualmente na última semana do mês
de abril.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a celebrar
convênios e a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento anual, para
garantir a execução da presente lei.

Art. 3º - O Poder Executivo, se necessário, editará normas
complementares para a fiel execução da presente lei.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 24 de outubro de 2017. - NINA MELO -
Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA
A Lei Federal nº 13.185, de 06 de novembro de 2015, dispõe sobre

a instituição do programa de combate à prática da intimidação sistemática,
mais conhecida como bullying, que na prática, consiste em todo e qualquer
ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre
sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou
mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e
angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes
envolvidas.

Infelizmente, esta prática tem sido muito comum nas escolas do
mundo inteiro, e em seus exemplos extremos tem gerado vítimas, muitas
das vezes resultando em mortes, como os últimos eventos envolvendo
alunos fazendo uso de armas de fogo em escolas nos Estados Unidos.

No Brasil, recentemente, tivemos o triste episódio no Estado do
Goiás, quando um estudante de 13 anos adentrou uma escola, portando
uma arma de fogo de propriedade dos pais, acabou por vitimar vários
colegas, dois vindo a óbito. Em seu depoimento, o estudante declarou que
era vítima da prática de bullying.

Este foi mais um triste exemplo o motivo pelo qual o bullying
deve ser combatido em toda a sociedade, e principalmente nas escolas,
onde começa o processo de socialização do ser humano.

Especialistas orientam que pais e escolas devem estar atentos ao
comportamento dos jovens e manter sempre abertos os canais de
comunicação com eles, por isso, a conscientização continua a ser a melhor
arma contra esse tipo de violência, que pode causar efeitos devastadores
em crianças e adolescentes.

É importante salientar que a intenção precípua deste projeto é
garantir que a conscientização pelo combate ao bullying possa atingir o
máximo possível de seu público-alvo, e por isso conclamo aos nobres
pares a concederem apoio ao Projeto de Lei proposto, por se tratar de
matéria relevante.

São Luís, MA, 24 de outubro de 2017 - NINA MELO - Deputada
Estadual

REQUERIMENTO Nº 800 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações à população do Município de ICATU, pela passagem de
seu 403º (quadringentésimo terceiro) aniversário, que ocorrerá no próximo
dia 26 de outubro, oportunidade em que requeiro, também, que se dê
ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Senhor JOSÉ
RIBAMAR MOREIRA GONÇALVES, e à Câmara de Vereadores daquele
município, na pessoa do seu presidente.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 24 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. 26.10.17
EM: 25.10.17

REQUERIMENTO Nº 801 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que seja realizada,
no mês de abril de 2018, em dia ainda a ser definido, Sessão Solene para
comemoração do Centenário do Curso de Direito da Universidade Federal
do Maranhão - UFMA.

No dia 28 de abril de 1918, nasce, a partir de um sonho de um
grupo de intelectuais que marcaram a vida jurídica e cultural do Maranhão,
a primeira Faculdade do Estado do Maranhão, a Faculdade de Direito.
Idealizada e fundada por Domingos de Castro Perdigão, Manoel Fran
Paxeco, entre outros, surgiu como uma associação privada, sem a chancela
do poder público, vivendo somente da contribuição dos seus fundadores e
mensalidades dos primeiros alunos matriculados.

Em 1942 a Faculdade foi fechada por determinação da Diretoria
do Ensino Superior e reaberta pelo Interventor Federal no Maranhão,
Paulo Martins de Sousa Ramos. Em 1944, através de uma Lei Estadual, foi
criada a Fundação Paulo Ramos com o propósito de manter os cursos
superiores no Maranhão.

O Curso de Direito da UFMA foi autorizado a funcionar, ainda na
Faculdade de Direito através do Decreto nº. 17.558, de 10 de janeiro de
1945, e reconhecido posteriormente pelo Decreto nº. 24.135, de 28 de
novembro de 1947.

A federalização da Faculdade de Direito se deu com a Lei nº.
1.254, de 04 de dezembro de 1950, momento em que passou a integrar o
quadro de estabelecimentos de ensino superior mantidos e subordinados
diretamente ao Ministério da Educação e Cultura. Em 1966, a faculdade
foi integrada à Fundação Universidade do Maranhão, mantenedora da
UFMA, da qual faz parte até os dias atuais.

Ao completar 100 anos de história, o Curso de Direito da
Universidade Federal do Maranhão formou aproximadamente 6.000 (seis
mil) Bacharéis em Direito, homens e mulheres que contribuíram para o
crescimento de nosso Estado não só na área jurídica, mas também na
política, na economia, sempre entendendo que o direito é imprescindível
para a efetivação dos direitos fundamentais e, por isso, fundamental para
a sociedade humana.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 24 de outubro de 2017 -
Bira do Pindaré - Dep. Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 26.10.17
EM: 25.10.17
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REQUERIMENTO Nº 802 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após
ouvido o Plenário, seja encaminhado pedido, ao Excelentíssimo Governador
do Estado do Maranhão para que seja efetivado, em caráter de urgência, o
repasse dos valores destinados ao Fundo Estadual de Combate ao Câncer,
conforme disposto na EC nº 063/2011.

Embora o referido Fundo já tenha sido regulamentado pela Lei
Complementar nº 170/2017, tendo inclusive, sido instituído o seu Conselho
Consultivo, nunca houve o repasse dos recursos que constituem a sua
receita, o que inviabiliza as atividades deste importante Fundo que tem
como finalidade garantir maior qualidade de vida e de saúde pública aos
maranhenses que lutam contra o câncer.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 24 DE OUTUBRO DE 2017. - EDUARDO
BRAIDE - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 1261 / 17

Senhor Presidente,

 Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a Mesa
Diretora, seja encaminhado ofício AO ILUSTRÍSSIMO GERENTE DE
OPERAÇÕES DA “CLARO BRASIL”, NO MARANHÃO, O
SENHOR FRANCISCO ROBERTO SOARES DA SILVA, solicitando
providências, no sentido de determinar A INSTALAÇÃO DE UMA
TORRE/ANTENA, NO POVOADO GURUTIU, NO MUNICÍPIO DE
MIRINZAL (MA), reafirmando a política em melhorar a eficiência na rede
de comunicação de telefonia móvel “banda larga” ofertada pela operadora
e a necessidade de universalizar o acesso aos serviços de telefonia móvel,
com qualidade.

A utilidade dos aparelhos de telefonia móvel é inconteste, com um
telefone celular o controle de tempo e espaço do cidadão mudou. Porém,
há a necessidade de melhorar o sinal na área de telefonia celular e reduzir o
índice de insatisfação dos usuários no Povoado Gurutiu e nos demais
povoados ao entorno. São mais de 2.000 pessoas que residem nos povoados
Graça de Deus, Deserto, Porto do Nascimento, Santiago, Santa
Joana, Santa Teresa e Capinzal.

A telefonia móvel é um segmento que cresce no País, em números
absolutos, entretanto, carece de mais investimentos em infraestrutura de
modo a oferecer um serviço com mais qualidade aos usuários do setor.

A nossa propositura tem por escopo chamar a atenção da
Operadora “CLARO BRASIL”, no Maranhão, para que haja mais
investimentos no município de Mirinzal, de modo a reduzir as barreiras
que impedem melhorar a qualidade dos serviços, com investimentos em
infraestrutura.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado “Nagib
Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 23 de outubro de
2017. - JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO – PR - 3º VICE-
PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 1262 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a Mesa
Diretora, seja encaminhado ofício AO ILUSTRÍSSIMO DIRETOR DE
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA OPERADORA DE
TELEFONIA MÓVEL “OI”, NO MARANHÃO, O SENHOR
FERNANDO OLIVEIRA ARAÚJO, solicitando providências, no sentido

de determinar A INSTALAÇÃO DE UMA TORRE/ANTENA, NO
POVOADO GURUTIU, NO MUNICÍPIO DE MIRINZAL (MA),
reafirmando a política em melhorar a eficiência na rede de comunicação de
telefonia móvel “banda larga” ofertada pela operadora e a necessidade de
universalizar o acesso aos serviços de telefonia móvel, com qualidade.

A utilidade dos aparelhos de telefonia móvel é inconteste, com um
telefone celular o controle de tempo e espaço do cidadão mudou. Porém,
há a necessidade de melhorar o sinal na área de telefonia celular e reduzir o
índice de insatisfação dos usuários no Povoado Gurutiu e nos demais
povoados ao entorno. São mais de 2.000 pessoas que residem nos povoados
Graça de Deus, Deserto, Porto do Nascimento, Santiago, Santa
Joana, Santa Teresa e Capinzal.

A telefonia móvel é um segmento que cresce no País, em números
absolutos, entretanto, carece de mais investimentos em infraestrutura de
modo a oferecer um serviço com mais qualidade aos usuários do setor.

A nossa propositura tem por escopo chamar a atenção da
Operadora “OI”, no Maranhão, para que haja mais investimentos no
município de Mirinzal, de modo a reduzir as barreiras que impedem
melhorar a qualidade dos serviços, com investimentos em infraestrutura.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado “Nagib
Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 23 de outubro de
2017. - JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO – PR - 3º VICE-
PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 1263 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Secretário
Estadual de Segurança Pública, Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando,
em caráter de urgência, o aumento do policiamento no entorno das praças
da Lagoa da Jansen, em razão dos vários casos de assalto, com a utilização,
inclusive, de armas de fogo, que ali estão acontecendo.

De acordo com relatos dos próprios moradores da região, desde a
desativação do posto policial existente nas proximidades da pista de skate,
houve um aumento considerável da criminalidade. As dependências do
antigo posto, atualmente, encontram-se servindo de abrigo para marginais,
que arrombaram a porta de entrada e ali estão se escondendo.

A Lagoa da Jansen, assim como suas praças e quadras, é um ponto
turístico de São Luís e, consequentemente, deveria servir de área de lazer
para a população e visitantes. Por isso, é preciso colocar ali policiamento
constante, tendo em vista que, aquelas pessoas que utilizam as praças da
Lagoa da Jansen para caminhar todas as manhãs, são as que mais estão
sofrendo com a violência. Nesse horário, frisa-se, segundo os moradores,
não há qualquer policial na região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 24 DE OUTUBRO DE 2017. - EDUARDO
BRAIDE - Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Raimundo Cutrim, cinco minutos, sem direito
a apartes.
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O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa, internautas,
galeria aqui presente, bom dia a todos. Eu falava há um mês sobre a
Suzano, na região Tocantina, e eu dizia que a Suzano está destruindo toda
aquela região, comprando fazendas e plantando eucalipto e, em um futuro
bem próximo, aqueles locais alagados, aqueles riachos de água perene,
todos vão ser destruídos, como ocorreu no Espírito Santo, porque ali tem
cerca de 127 riachos que secaram em razão da plantação de eucalipto. E,
hoje, nós temos um problema muito sério também, lá no rio Tocantins, e
umas pessoas falam que foi problema da barragem e eu acredito que tudo
isto é a Suzano que está acabando também com o rio Tocantins. A Suzano
traz tanto malefícios para a área que a gente vê ali de Imperatriz a Açailândia
centenas de carretas transportando eucalipto de manhã, de tarde e de noite,
e a gente verifica aqueles carretões imensos, todos com placas de outro
Estado, nem o IPVA é pago no Maranhão e os empregos da região Tocantina
tudo vem importado, para os tocantinenses lá, as pessoas da região de
Imperatriz, lá dos municípios, só serve para molhar planta ou plantar o
eucalipto porque tudo é mecanizado. Então, num futuro bem próximo,
nós vamos testemunhar, ali na região Tocantina, um grande deserto, as
fazendas todas eles vão vendendo e o eucalipto depois do terceiro ou
quarto corte, a terra não serve mais para nada, nem para reconstruir toda
aquela terra devastada serve, porque o eucalipto é tão maléfico que acaba
com a fauna e a flora. Ali onde tem eucalipto até os passarinhos somem
dali. Mas eu dizia aqui acerca dos malefícios causados pela empresa
SUZANO Papel e Celulose na região Tocantina, mais precisamente, na
Vila Nova dos Martírios, do município, onde ali tem cerca de 157 famílias
que ali vivem e residem ao longo de muitos anos, desde a década de 80. Ali
que eles moram tem cerca de mil e poucos hectares, ou seja, 157 famílias
cada um tem sua areazinha em torno de oito a dez hectares. São áreas
pequenas, são lotes, onde ali eles vivem de hortas e plantar para a sua
subsistência com sua família. Mas o cerne da questão, o início, a Vale
adquiriu 23.102 hectares de terra, no Município de Vila Nova dos Martírios,
parte dessa área limita-se, de várzea, ou seja, área alagada pertencente à
União cuja área era explorada por esses trabalhadores já desde a década de
80. Em 2010 a VALE transferiu ou vendeu esses 23.102 hectares para a
SUZANO e esta ao fazer o georreferenciamento na referida área encontrou
um total de 23.153 hectares. Ou seja, 51 hectares a mais incluindo a área
dos trabalhadores que era de várzea, que é da Sapucaia, que se encontrava
em atividade desde a década de 80. Inclusive com requerimento ao INCRA
solicitando a compra ou o título. Em 2005, o INCRA comprou, criou o
Projeto de Assentamento denominado Deus Proteja, em uma área de 5.759
hectares. Só dois minutos para concluir, Senhor Presidente. Com a
implantação do projeto foram utilizados apenas 3.500 hectares,
beneficiando 140 famílias, tendo a SUZANO se apropriado do restante da
área, ou seja, 2.559 hectares, onde se encontram os trabalhadores rurais,
em Vila Nova dos Martírios, e isso, diga-se de passagem, desde a década de
80. Em 2011, a SUZANO retirou o pessoal de Sapucaia e destruiu toda a
plantação daqueles trabalhadores e demoliram as casas e o que eles tinham,
destruíram. Gado, porco, quem tinha galinha, foi tudo embora. Tudo isso
teve início quando a VALE adquiriu a fazenda Jurema, do Sr. Rodolfo
Miranda, é uma pessoa muito conhecida lá em Imperatriz, com 1.452
hectares que limita com a área de várzeas alagadas, onde se localiza o
conflito. Que não é conflito, na realidade são posseiros desde a década de
80. Porém, o Sr. Rodolfo afirma nunca ter sido proprietário. Porque essa
propriedade da área ele não vendeu, da área alagada, mas como todos os
proprietários de terra afirmam jamais foi vendida, a área de várzea, que é da
União. Portanto, se não bastassem os crimes ambientais causados pela
SUZANO, naquela região, ainda tem um crime maior que é a apropriação
indevida de todas essas áreas acima citadas. E o que nos causa espécie
ainda é a justiça de Imperatriz ter dado uma reintegração de posse, que é
uma liminar, que não é da SUZANO, nunca foi tampouco da VALE e não
sei o que ocorre que até hoje não foi reexaminada a área e tampouco
revogada. Então nós temos aqui provado esses hectares, que ele falou dois
mil e poucos hectares, 2.259, que nunca foram da VALE e nem da
SUZANO. E essas pessoas que ali residem e trabalham ao longo de muitos
anos, essa área que eles ocupam não chega a 2.000 hectares, cada lote é em

média 8 a 10 hectares que eles residem. Então nós estamos trazendo isto
para uma reflexão, para que o Poder Judiciário, tanto de Imperatriz como
de São Luís, reexamine esse processo e não tire o direito dessas pessoas
humildes que vivem da agricultura. Então não é justo que uma multinacional
chega, se apossa de uma área que não é deles e, além de tudo, ainda a justiça
dá uma liminar comprovadamente que essa área nunca pertenceu e nem
pertence nem a Suzano e nem tão pouco à Vale, que vendeu para a Suzano.
É isso Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado professor Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados e
deputadas, imprensa, saudar em nome do querido amigo Henrique Pereira,
Edivaldo e todos que acompanham a transmissão desta sessão. Eu venho,
nesta oportunidade, fazer um convite especial de uma causa que teve a
participação decisiva da Assembleia Legislativa do Maranhão, de uma
causa que teve a UFMA como a grande protagonista. A Universidade
Federal do Maranhão trouxe este resultado que hoje dá uma grande alegria
aos estudantes do Estado do Maranhão. É um discurso que muita gente até
cansou de me ouvir fazendo esse discurso aqui, mas cada vez mais, nos
últimos dias, foi um discurso que trouxe grandes resultados. Mais do que
o discurso, as ações, os encaminhamentos, as conquistas por meio de uma
luta que tem quase três anos que a gente está travando. A causa da bonificação
nas notas do ENEM, que é a política afirmativa denominada pela UFMA
de ingresso qualificado, que vai garantir um acréscimo de 20% nas notas
finais do ENEM para estudantes de escolas do Maranhão que tenham
estudado do 9ª ano até o 3ª ano do ensino médio em escolas do nosso
estado, sejam elas públicas ou privadas. Essa política afirmativa, como já
falamos, já vai dar certo neste ENEM. E eu me orgulho muito de ter
puxado essa causa desde o início, mas de termos recebido apoio de um
grande número de parlamentares desta Casa, da sociedade civil, dos
estudantes, mas, sobretudo, da Universidade Federal do Maranhão, que
acolheu esse pleito, que teve coragem de colocar um tema em discussão no
CONSEPE, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. E muita gente
poderia até divergir de algum posicionamento jurídico, mas depois houve
um consenso e uma unanimidade. Foi aprovado por unanimidade e já
valerá neste ENEM esse acréscimo de 20%, essa política afirmativa,
sobretudo, nos cursos mais concorridos da UFMA. Isso vai dar uma
diferença muito grande no ingresso. Curso, a exemplo de medicina na
UFMA, em que o sistema de seleção unificada, o SISU, traz hoje como a
maioria dos aprovados gente de outros Estados, essa realidade vai mudar
a partir do próximo ano. Isto é muito importante. Lembro que esta política
afirmativa valerá para todos os cursos e para todos os campi. Foi aprovado
agora no início desse mês, pelo CONSEPE, tendo como presidente a
Magnífica Reitora Nair Portela, a quem tenho grande estima e gratidão,
colocamos inclusive, Presidente, uma proposição para homenagearmos
por meio de uma sessão solene, o CONSEPE, o Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão e também uma Moção de Aplausos à Reitora, Nair
Portela. Mas eu venho nesta oportunidade fazer um convite especial,
reforçamos uma solicitação à Reitora: Que esta resolução, que já vai garantir
esta política afirmativa para este ENEM, que esta resolução fosse assinada
em Imperatriz, porque essa causa tomou uma dimensão imensa, em
Imperatriz, na grande, na imensa audiência pública realizada no dia 20 de
junho, um dia histórico, onde milhares de estudantes, professores, pais,
autoridades, parlamentares desta Casa e também da Câmara Federal, se
juntaram e deram um grito só: Bonificação já! Esta política afirmativa
precisava dar certo e deu certo. E nós reforçamos à Reitora Nair Portela
para que esta resolução fosse assinada em Imperatriz, que projetou este
sentimento para todo Estado e a reitora aceitou este convite e, nesta terça-
feira, dia 31, às 9h, será o ato de assinatura desta resolução do CONSEPE
- Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão - na nossa capital, Imperatriz,
e nós fazemos questão de convidar todos os parlamentares, todos os que
puderem participar, da sociedade civil, que puderem participar desse ato
muito emblemático, onde a reitora estará em Imperatriz, membros do
CONSEPE também, os estudantes que se mobilizaram e deram uma voz
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para todo o Estado do Maranhão, estarão presentes neste momento muito
oportuno. Portanto, eu reforço, por meio da Frente Parlamentar em Defesa
da Bonificação das Notas do Enem para Estudantes do Maranhão, para o
ingresso na UFMA, reforço o convite a todos para que estejam conosco,
em Imperatriz, neste dia sublime, onde a reitora Nair Portela, com membros
do CONSEPE, eles estarão assinando esta resolução para garantir o ingresso
qualificado, o acréscimo de 20% às notas do ENEM, já para este Enem, já
para a chamada do Sisu de 2018. E eu me alegro em ver este grande
resultado, em ver esta grande luta se concretizando numa grande vitória
para todo o povo do Maranhão. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do orador)
– Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu subo mais uma
vez a esta tribuna, para ressaltar, destacar o encontro que ocorreu, neste
último final de semana, dia 21 e 22, em São Paulo, o Encontro Nacional do
Partido dos Trabalhadores e que esteve presente a delegação de todos os
Estados do Brasil. Foram 1.500 delegados que foram debater os mais
variados temas de importância do nosso país. Lá discutimos, fizemos
debate sobre o Brasil que queremos e nessa oportunidade elegemos os
delegados, os coordenadores setoriais que estão organizados no país, com
a presença do ex-presidente Lula, com a presença da Presidenta Gleisi
Hoffmann, Presidenta do nosso Partido e que destacou, pelo número de
delegados presentes, que foi o maior encontro de delegados da história do
PT, a vitalidade e a força do nosso Partido. Assim como o Presidente Lula,
na sua fala, fez questão de destacar o nível de organização que tem o PT, o
nível de organização e força que hoje tem o Partido no país, talvez o
Partido mais organizado do Brasil. Por isso que temos vários segmentos
organizados em setoriais, que na verdade são 15 e nesse último final de
semana elegemos 14 coordenadores nacionais e setoriais do PT, uma vez
que a Secretária Nacional de Mulheres já havia sido eleita há duas semanas.
O Partido, que é constituído por 15 setoriais, setoriais esses que
representam os mais variados segmentos da sociedade brasileira, destacando
o setorial de pessoa com deficiência, setorial da economia solidária, setorial
comunitária, setorial esporte e lazer da saúde, setorial da educação, ciência
e tecnologia da informação, setorial de direitos humanos, meio ambiente,
setorial de combate ao racismo, setorial sindical, LBGT, agrário, cultura e
de mulheres, mostrando que o PT é um Partido não só organizado com a
relação da base social, mas também o Partido que organiza esse segmento
da sociedade para discutir um programa de Governo que seja um programa
com a cara do nosso país. Outro ponto que eu gostaria de destacar é o
lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Bancos Públicos, no
Maranhão, iniciativa do Deputado Federal Zé Carlos, que visa debater
este momento crítico que passam as empresas públicas no país,
principalmente os bancos públicos. Esse debate no início do ano nós já
trouxemos aqui para esta Casa quando fizemos o pronunciamento em
defesa do Banco do Brasil como um banco público, um banco que tem um
papel social relevante para o desenvolvimento do nosso país e que não
pode ser privatizado. E hoje é pauta do Governo do Presidente Michel
Temer, do Governo golpista de que os bancos, para eles ganharem
capacidade de inserção, mais inserção no mercado de capacidade, de disputa
de mercado, ele tem que ser privatizado. É um grande erro, mas que o
debate junto à sociedade, mobilizando a classe política esse debate ele
pode ser superado. E o Deputado Zé Carlos convida, juntamente com o
apoio do Sindicato dos Bancários, com a Federação Nacional das
Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, com a Associação
dos Servidores, para o Seminário Estratégias para Financiar o
Desenvolvimento, com a presença do Presidente da FENAE, o senhor
Jair. Essa frente será lançada no Sindicato dos Bancários, amanhã na quinta-
feira, 26 de outubro, e iniciará a partir das 18h. O Deputado Zé Carlos
pediu que eu fizesse esse pronunciamento, não só para convidar a sociedade
maranhense como um todo, mas principalmente os colegas deputados
para que se façam presentes nesse importante debate em defesa dos bancos
públicos do Brasil. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Eu suspendo a Sessão durante 20 minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Declaro reaberta a Sessão. Com a palavra o Deputado
Othelino Neto.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
colega jornalistas, ontem eu estive no município de Alcântara acompanhando
o Governador Flávio Dino, participando de momentos importantes para
a vida dos alcantarenses. Ontem, vários eventos, a começar pela inauguração
do CRAS. Foi entregue a estrutura para o município, um importante
equipamento para as políticas sociais, também o lançamento do Programa
Mais Asfalto, a segunda etapa no município de Alcântara, no ano passado,
foi a primeira etapa e agora foi iniciada, na Vila Airton e em algumas outras
ruas da cidade, a segunda etapa, contemplando diversas ruas e assim
melhorando a vida das pessoas. Foi muito bom ver o carinho, a forma
carinhosa como a população recebeu o governador Flávio Dino e
acompanhado do prefeito Anderson, eles fizeram esses movimentos na
sede e depois fomos a alguns povoados. Povoados esses que jamais tinham
recebido a visita de um governador do Estado, o governador inaugurou o
sistema de abastecimento d’água e vimos as pessoas participarem da
inauguração, muitas pessoas simples agradecendo, porque, pela primeira
vez, estão tendo oportunidade de algo simples que já nem deveria ser mais
uma conquista, mas que para muitos, para milhares maranhenses ainda é,
que é ter água todos os dias em suas casas. Então foi gratificante ver a
alegria daquelas pessoas, agradecendo, porque estava ali naquele momento
sendo inaugurado mais um sistema de abastecimento d’água e me chamou
particularmente muita atenção, deputado Bira do Pindaré, a inauguração
da 1ª Cozinha Comunitária em um povoado quilombola no Brasil. Vejam
só! Não é no Maranhão, é a primeira experiência no Brasil. E esta Cozinha
Comunitária começou a ser construída em 2009, ou seja, já são oito anos,
quase nove anos que esta obra havia sido iniciada, foi iniciada perto de uma
eleição e depois foi abandonada. E depois de muitos problemas contratuais
o governo Flávio Dino conseguiu retomar a obra e, ontem, entregou para a
comunidade a Cozinha Comunitária, que vai oferecer, de forma gratuita,
deputado Bira, 200 refeições por dia, aproveitando para esta Cozinha
Comunitária, a mão de obra local, e com o foco em adquirir o material para
o preparo das refeições também não só, lá no povoado Marudá, como no
entorno, ou seja, de forma direta e de forma indireta, ajudando àqueles que
mais precisam. Foi a primeira vez na história que um governador do
Estado esteve naquele povoado, e vi lá também a gratidão das pessoas que
já estavam incrédulas, ali era mais uma obra que ficou pela metade, como
era a regra no passado do Maranhão, obras que se iniciavam em beira de
eleição e depois eram simplesmente abandonadas. Conversei com algumas
pessoas que me disseram que já nem acreditavam mais que aquela cozinha
viria a funcionar, e, ontem, ela foi entregue, mas ela não foi simplesmente
inaugurada, ontem as pessoas já começaram a fazer as suas refeições na
Cozinha Comunitária. Diferente dos Restaurantes Populares que são
também grandes avanços e já são vários no Maranhão, mas se cobra R$
2,00, na Cozinha Comunitária a refeição é gratuita, 200 pessoas vão poder
almoçar lá, uma comida preparada por nutricionista, com todo o padrão de
qualidade necessário. E é uma experiência que realmente aqueles que
puderem vale a pena conhecer. É um caso único, um caso inédito no Brasil
e aconteceu no Maranhão, na querida cidade de Alcântara. Ações as mais
diversas já aconteceram lá, eu vi inclusive, quando do pronunciamento do
Prefeito Anderson, que o Prefeito ao agradecer as ações do Governo do
Estado pegou uma lista e disse ao Governador que lá em Alcântara já são
muitas as intervenções do Governo, que em parceria com a população
melhoram a vida dos alcantarenses. O Prefeito agradeceu a ambulância que
o município recebeu, o ônibus escolar, as viaturas policiais, o Mais Bolsa
Escola, a motoniveladora que recebeu há 15 dias, o Mais Asfalto que já
chega pela segunda vez. Os sistemas de abastecimentos d’água, a Cozinha
Comunitária, enfim, são diversas ações, fora as outras que ainda virão para
que aquela população possa cada vez mais sentir a presença de perto do
Poder Público. E assim o Governador Flávio Dino vai fazendo com que
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todos os maranhenses percebam, no seu dia a dia, como é a experiência de
um Governo voltado àqueles que mais precisam. Acabou no Maranhão o
tempo que o Governo só servia para uns poucos, agora o Maranhão é de
todos nós. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra o Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa, Senhoras
Deputadas, Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, o nosso mais
cordial bom dia. Galeria e aos que nos acompanham na Assembleia, sejam
bem-vindos à Casa do Povo, sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. Senhor Presidente, quero me congratular com
todos os dentistas, hoje é o Dia do Dentista, fazer uma homenagem especial
a todos os dentistas, em especial Dr. Sérgio Madeira, Dr. Rafael, Dr.
Wellington de Freitas, são dentistas próximos do nosso convívio,
parabenizar todos os dentistas. Senhor Presidente, na semana passada
denunciamos a situação das queimadas no estado do Maranhão, já é um
tema também abordado pelo Deputado Rigo Teles, já foi tratado por
outros Deputados também nesta Casa. Nós inclusive apresentamos uma
Indicação, na semana passada, solicitando ao Governador do Estado, ao
Governador Flávio Dino e ao Secretário de Meio Ambiente e Recursos
Naturais do Maranhão para que apreciem a nossa solicitação em suspender
imediatamente todas as concessões de queimadas controladas no Estado
do Maranhão. Só para os senhores terem ideia, as queimadas já alcançaram
um número exagerado de 18 mil queimadas só em 2017. O ano de 2017 já
tem mais de 18 mil queimadas. E somente no ano de 2017 com esse
número exagerado, no mês de setembro já são 10.800 queimadas. E essas
queimadas ocorrem principalmente por conta dessas concessões. Então
estamos solicitando ao Governo do Estado do Maranhão que possa
controlar ou que possa, na verdade, cassar essas concessões, impedir
essas concessões imediatamente dessas queimadas controladas. O que são
essas queimadas controladas? Por meio da Secretaria do Meio Ambiente,
autoriza pecuaristas, fazendeiros, a fazer essas queimadas de forma
controlada. Então estamos solicitando hoje para que o Governo do Estado
do Maranhão possa suspender imediatamente todas as concessões de
queimadas controladas no Estado do Maranhão. Então é esse o nosso
pleito, na manhã de hoje, fazendo essa solicitação, na manhã de hoje, para
que o Governo do Estado possa suspender a concessão de todas as
queimadas controladas no Estado do Maranhão. E hoje, também, já
tramitando em todas as comissões na Assembleia Legislativa, aprovada na
CCJ e também na Comissão de Direitos Humanos, nosso projeto de Lei nº
193, que dispõe sobre a obrigatoriedade em mercados, supermercados,
hipermercados e estabelecimentos similares a acomodarem em espaço
único e específico produtos alimentícios destinados a pessoas com diabetes,
intolerância a lactose e doenças similares. Então é uma solicitação nossa,
um projeto que foi colhido com a demanda da sociedade, da população.
Nós ouvimos a população, transformamos em projeto de lei. Nós, inclusive,
apresentamos esse projeto de lei nas assembleias de todos os Estados.
Outros Estados já apresentaram também e a Assembleia Legislativa do
Maranhão larga na frente. A CCJ já deu o parecer favorável, na Comissão
de Direitos Humanos também. E acreditamos na aprovação do projeto,
que é um projeto de suma importância e uma atenção às pessoas que tem
diabetes, que tem intolerância à lactose e doenças similares. Então fica aqui
aos nossos agradecimentos à CCJ, à Comissão de Constituição e Justiça
pela aprovação do mérito desse projeto via plenário e, consequentemente,
a sanção do Governador do Estado do Maranhão. É o que tinha para o
momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente Humberto Coutinho, Senhoras e Senhores
Deputados, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor

Presidente, venho na manhã de hoje apenas pontuar e destacar que hoje
inicia a semana da ciência e tecnologia no município de Timon. Inclusive
ontem pautado nessa tribuna pelo Deputado Bira do Pindaré. Estaremos
logo mais, às 18h30, juntamente com o Governador Flavio Dino, Deputado
Bira do Pindaré, o prefeito Luciano Leitoa, demais autoridades do município
de Timon. E toda a equipe acadêmica, todo o grupo acadêmico do município
estará lá de portas abertas para receber todos os visitantes. Essa feira,
Senhor Presidente, que nesta semana tem como o tema: “A Matemática
está em tudo”, pela segunda vez colocada no interior do Estado, fazendo a
contramão de todos os outros estados e o governador Flávio Dino faz com
que o interior do Estado tenha a oportunidade de participar de um evento
tão importante, um evento de ciência que é importante para todos os
nossos alunos, a nossa juventude, e também para a cidade, porque isso
deixa também geração de renda, movimenta o comércio, movimenta a
cidade como o todo. Então, nós viemos aqui primeiro agradecer ao governador
Flávio Dino, a sensibilidade de transferir essa Feira, ao ex-secretário, Jonata
Almada, que na época também foi um entusiasta dessa ideia que foi solicitada
por nós, para que essa semana acontecesse no município de Timon. No
ano passado, o deputado Marco Aurélio levou a Semana da Ciência e
Tecnologia para Imperatriz e, este ano, nós vamos fazer com que essa
semana seja realizada no município de Timon. Serão 68 stands onde terá lá
apresentação de trabalhos, todos relacionado à ciência, e a gente espera que
tenha um público de mais de 40 mil pessoas durante todos esses dias, 25
a 28 de outubro, encerrando no próximo sábado. Eu também eu quero
fazer um destaque às atrações culturais, são de bandas locais para que
façam a parte cultural do evento, são bandas que estavam no evento
recente B-R-O Bró, abrindo festivais como a Banda Trevo, a Banda Élvis
e os Matriculados, a Banda Top Gun e a banda Garagem Nacional, ao todo
serão 35 pessoas na organização, Senhor Presidente Humberto Coutinho,
60 monitores, todos eles universitários da cidade de Timon, ou seja, uma
grande movimentação, deputado Bira, que nós vamos ter hoje na cidade de
Timon, a gente espera um grande público, a partir de hoje, porque até
sábado Timon será no Estado do maranhão, a cidade da Ciência e Tecnologia.
Agradecer também ao secretário Davi Telles, que tem se esforçado bastante
com toda sua equipe para que hoje pudéssemos ter lá uma grande abertura,
uma grande festa e, durante todos esses dias, a população de Timon e do
Estado do Maranhão, porque não é só apenas a cidade, várias outras
cidades participarão com projetos, com banners, com os mais diversos
trabalhos. E nós teremos lá, com certeza, grande público em palestras,
oficinas, mini cursos, exposição de pôsteres, mesa redonda, lançamento de
livros também, workshop, tudo isso faz parte dessa grande programação.
Então, senhor presidente, era esse tema que eu vinha pontuar hoje no
Pequeno Expediente, inclusive fazer um convite e estender a todos os
nossos colegas deputados, à imprensa, de modo geral, para que faça essa
grande cobertura que não tenho dúvida será um marco para cidade de
Timon que acontecerá na batizada Arena Timon, um espaço superseguro,
confortável, que tem condições de abrigar todo público presente na Semana
da Ciência e Tecnologia. Então, senhor presidente, era essa nossa fala, e
amanhã estaremos aqui, não é verdade deputado Bira do Pindaré, colocando
como foi o sucesso da abertura da Semana de Ciência e Tecnologia, no
município de Timon.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Parecer nº 366/2017, da Comissão de Constituição Justiça
e Redação Final, ao projeto de lei 198/2017, de autoria do deputado Bira
do Pindaré. Estão inscritos para discutir os deputados Eduardo Braide,
Max Barros e Wellington do Curso. Vão discutir ou declinam? É Redação
Final. Com a palavra o Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas,
galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor Presidente,
um Projeto importante que contou com o nosso voto favorável na Comissão
de Constituição e Justiça, contou com o nosso voto também no plenário
da Casa. Mas subo a esta tribuna, Senhor Presidente, que votaremos
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agora, em Redação Final, após a votação da Redação Final esse projeto
será encaminhado para a sanção do Exmo. Senhor Governador do Estado.
E subo a esta tribuna desde já para alertar, porque é um projeto que nós
apresentamos no mesmo sentido que era para garantir vagas no mercado
de trabalho para as mulheres vítimas de violência doméstica, foi aprovado
por esta Casa, na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado no
Plenário da Casa, mas foi vetado pelo Exmo. Senhor Governador do Estado.
Então subo a esta tribuna para fazer o apelo ao Governador que sancione
o referido Projeto de Lei, que tenho certeza que será aprovado em Redação
Final por essa Casa. Aqui, volto a dizer, um projeto de nossa iniciativa que
guarda semelhança com esse projeto e que dizia o seguinte, que as mulheres
que sofressem violência doméstica teriam direito de reservar 20% das
vagas, no mercado de trabalho, encaminhados pela Secretaria de Trabalho
e Economia Solidária, após a apresentação ou de um boletim de ocorrência
da Delegacia Especializada da Mulher ou um laudo de assistência social
dizendo e comprovando que a mulher foi vítima de violência doméstica,
mas com a insensibilidade que já lhe é peculiar, o Governador do Estado
achou por bem vetar esse projeto, que garantia esse direito às mulheres
vítimas de violência doméstica no Maranhão. Esse é um assunto que ainda
virá à apreciação do Plenário da Assembleia. Nós apreciaremos o veto do
então Governador do Estado Flávio Dino em relação às mulheres que
sofrem violência doméstica no Maranhão, mas o apelo que faço, e por isso
me inscrevi para discutir esse projeto, já que é um projeto que guarda
semelhança, que é exatamente um projeto para assegurar que um percentual
das vagas das obras e serviços realizados pelo estado do Maranhão seja
destinado aos maranhenses para que garanta, na verdade, o percentual de
70% para o quadro efetivo de funcionários seja sancionado pelo Governador
do Estado.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Deputado
Eduardo, permita-me um aparte?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Concedo
um aparte ao Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (aparte) – Primeiro
corroborar com essa iniciativa de V. Ex.ª em defender esse projeto, até
porque participamos das discussões, estava o representante da construção
civil e essa temática sempre vem à tona no sentido de que, infelizmente,
temos empresas vindo de fora que trazem mão de obra de outros Estados
em detrimento daqueles que estão aqui e que precisa ter um movimento de
desempregados, inclusive foi objeto das discussões. O Deputado Bira do
Pindaré, inclusive participei, dei sugestões, porque de fato há uma questão
controversa em relação à questão da constitucionalidade do projeto. Mas
é preciso sim priorizar, porque estamos falando da mão de obra local, da
geração de emprego e renda aqui do Estado do Maranhão, valorizar os
nossos trabalhadores. Por isso que nós também somos a favor e pedimos
essa sensibilidade de fato que V. Exa. está pedindo ao nosso Governador,
que de fato sancione este projeto, porque é bom para o Maranhão, é bom
para o nosso trabalhador, é bom para todos do nosso Estado. Nós
precisamos de fato ter a geração de emprego e renda. E, para isso, esse
incentivo às empresas é essencial. Como nós temos um projeto voltado
nesta Casa com relação aos encarcerados. Os que saem, são egressos do
sistema do prisional têm priorização, um percentual nas empresas que são
contratadas pelo Estado. E acredito que precise também ser um contraponto
nesse sentido. Nós precisamos estabelecer aqui diretrizes para fortalecer a
geração de emprego e renda e uma delas é a condicionante de poder priorizar
pelo menos 70% da mão de obra, que deve ser local, isso é fundamental.
Então parabéns a V. Exa. pelo pronunciamento e por votar a favor desse
projeto e por pedir que ele seja sancionado pelo Governador.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço o
aparte do Deputado Júnior Verde. Lembrando, Deputado Júnior Verde,
que alguns dias atrás nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa duas
medidas provisórias, uma concedendo incentivos para as indústrias da
área de siderurgia se implantar no Maranhão, a outra concedendo incentivos
para a refinaria que possivelmente pode ser implantada no Maranhão. E

ali Deputado Júnior Verde, nós temos isenção de ICMS por 30 anos,
isenção de IPVA para os veículos pesados, principalmente das siderúrgicas,
isenção dos impostos de transmissão. Ora, de nada isso vale, essas isenções,
se a gente não garantir que a mão de obra a ser contratada será dos
maranhenses. Então a pergunta que faço, Deputado Júnior Verde, o que se
comenta é que os investimentos que virão para esta área, que serão os
grandes geradores de empregos, se isso vier a se confirmar, virão da China,
Índia, do Irã. O que garante que uma empresa dessa ao vir para o Maranhão
ela não trará mão de obra de outros estados e até de um outro país? Então
nós temos que garantir que a mão de obra fique para os maranhenses. E é
exatamente por isso que nós alertamos quando da votação dessas medidas
provisórias da importância de se ter um instrumento legal de garantir que
essas vagas sejam preenchidas pelos maranhenses. Porque quando da
aprovação das medidas provisórias, e isso foi objeto de debate, inclusive,
na Comissão de Justiça e Cidadania. Deputado Júnior Verde, tinha um
representante da FIEMA, um Diretor da FIEMA que externou a sua
preocupação em relação a esses vários incentivos que foram dados pelas
medidas provisórias, mas que, em nenhum momento, garantiria a
participação dos maranhenses na questão das vagas de emprego. Então o
pedido que faço aqui da tribuna é para que essa redação final, esse projeto
que digo, contou com meu voto na Comissão de Constituição e Justiça,
contou com meu voto no plenário, contará agora com meu voto novamente
na redação final, ele possa ser sancionado pelo Governador do Estado para
que não aconteça como o veto que ele deu ao projeto que garantia as vagas
para as mulheres vítimas de violência doméstica no Maranhão, para o
projeto que ele vetou que garantia o estabelecimento de diretrizes para o
programa de atendimento aos alunos diagnosticados com transtorno do
espectro autista e os alunos autistas, como ele vetou integralmente esse
projeto. Então espero que o Governador do Estado, que sempre tem o
apoio necessário desta Casa para os bons projetos do Maranhão, tenha a
sensibilidade de sancionar esse projeto. Afinal de contas, é interesse de
todos nós que as vagas e oportunidades geradas no Maranhão sejam
prioritariamente assumidas e ocupadas por maranhenses. Portanto,
senhores e senhoras deputados, fica aqui esse apelo, mais do que isso um
registro para que nós tenhamos a felicidade, não a tristeza de ver um
projeto como esse, assim como outros que tramitarão na Assembleia
sancionados pelo governador do Estado, projeto que como bem lembra o
Deputado Júnior Verde há participação do Sindicato dos Trabalhadores da
Indústria da Construção Civil, há participação, tenho certeza de outros
representantes dos trabalhadores e que sem sombra de dúvida não pode
ter outro caminho a não ser a aprovação desta Casa e sanção do
excelentíssimo senhor governador do estado. Então, esse é o pleito que
fica, senhor presidente, deixando o registro aqui, de forma clara, do nosso
sentimento para que não se repita o que aconteceu em outros projetos que
foram vetados, projetos de alcances sociais e inclusive um projeto, volto a
dizer, que é parecido e muito trabalhado nesse sentido, que era o projeto
que garantiria um número e um percentual de vagas para as mulheres
vítimas de violência doméstica e certamente ainda será objeto de apreciação
do plenário desta Casa, quando nós tivermos a oportunidade de apreciar o
veto desse projeto, senhor presidente. Era o que tinha a relatar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Max Barros. Por dez minutos, com
direito a apartes. Deputado Max, ausente?

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente em exercício desta sessão, deputado Othelino,
senhoras deputadas, senhores deputados, jornalistas, aqueles que estão na
galeria e que nos assistem pela TV Assembleia e pela internet. Subo a esta
tribuna para parabenizar e me congratular com a iniciativa do deputado
Bira, no sentido de fazer uma Indicação em que as vagas de trabalho para
as empresas que prestam serviço no Estado do Maranhão deem prioridade
para os trabalhadores maranhenses. Nesses momentos difíceis, eu cito um
projeto que veio na contramão de tudo isso, que regrediu aquilo que os
trabalhadores já haviam conquistados, eu me refiro à Portaria do Governo
Federal, descaracterizando o que se diz que é trabalho escravo, sem dúvida,
foi uma portaria infeliz, que prejudica os trabalhadores, que regride o país
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nas conquistas sociais e que está tendo inclusive repercussão internacional,
deputada Valéria, porque essa portaria realmente dá um passo atrás naquilo
que o Brasil e os trabalhadores já conquistaram para não mais ter trabalho
escravo no nosso país. E na contramão dessa medida, nós temos essa
iniciativa que tenta priorizar, fazer com que as empresas que trabalham no
nosso Estado e que trabalham para o Executivo, para que tenham prioridade
os trabalhadores que aqui nasceram e que aqui labutam. Então é uma
iniciativa muito importante, não sei qual vai ser o entendimento em termos
legais dessa medida, mas ela mostra, indica qual o caminho a ser seguido.
Deputado Rafael, tivemos uma iniciativa semelhante a esta quando da
aprovação dos incentivos que o Governo do Estado propôs, por meio de
um Projeto de Lei e esta Casa aprovou, para implantação de siderúrgica e
refinaria no Maranhão, onde praticamente ficou isento de 100% de ICMS
os empreendedores que viessem fazer empreendimento aqui no nosso
Estado, isentava também a questão do IPVA e isso por mais de 20 anos, se
me recordo bem. E naquela oportunidade não éramos contra esse incentivo,
mas gostaríamos que constasse no Projeto de Lei que se as empresas
maranhenses tivessem as mesmas condições de fazer o serviço que fosse
colocado na lei que deveria ser dado prioridade às empresas maranhenses.
E infelizmente essa nossa posição não foi acatada, foi dado incentivo para
implantação das refinarias e das siderúrgicas sem que essa cláusula fosse
colocada, porque no momento em que você dá prioridade para as empresas
maranhenses o recurso vai ficar circulando no Estado e essas empresas
90% dos funcionários são maranhenses e você está privilegiando também
os empregados, os trabalhadores maranhenses. Nós perdemos essa
oportunidade quando discutimos aquela matéria de incluir esse
condicionante, mas agora tem essa iniciativa que é muito positiva e
esperamos que tenha respaldo legal e que de fato seja cumprida, que as
empresas que trabalharem no nosso Estado e, principalmente, aquelas que
trabalharem para o Executivo dê prioridade para o trabalhador maranhense.
É um momento de crise em todo país, alguns sinais positivos já começam
a aparecer e o principal problema do nosso país e do nosso Estado é a
questão do desemprego. E não podemos deixar que criando postos de
trabalho aqui no nosso Estado, que venham pessoas de outros Estados,
até de outras nações para preencherem esses postos de trabalhos. Somos
acolhedores, todos são bem-vindos, mas temos que dar prioridade para o
trabalhador maranhense. Então essa iniciativa vem nesse sentido e é salutar.
E como eu digo, vem na contramão, inclusive dessa posição do Governo
Federal de retirar direitos que já tinham sido alcançados pelos trabalhadores,
como é o caso da Portaria regulamentando o trabalho escravo. E, mais uma
vez, registro que cometemos um equívoco e poderíamos ter no momento
que concedemos tanto incentivo para implantação da siderúrgica no nosso
Estado e da refinaria do nosso Estado, esses impostos que abrimos mão
para essas empresas se implantarem no nosso Estado, nós poderíamos ter
condicionado, na própria lei, que elas teriam que dar prioridade para as
empresas maranhenses, desde que elas tivessem condições técnicas de
fazer o serviço. Porque colocando as empresas maranhenses, como eu já
disse anteriormente, o recurso continuaria circulando no nosso Estado. E
não só isso, Deputado Carlinhos Florêncio, as empresas maranhenses, em
quase sua totalidade, os funcionários, os trabalhadores são do Maranhão,
então estamos gerando trabalho para o nosso Estado e não para grandes
empresas que vêm da China ou do sul do Estado e vem para cá e a maioria
dos trabalhadores vêm de outros Estados. Então foi uma oportunidade
que perdemos. Mas venho para esta tribuna para dizer que sou a favor
desse projeto e vou votar a favor. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Wellington do Curso, por 10 minutos
com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente
Othelino Neto, uma questão de Ordem.

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

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) – Só para saber se o orador não vai usar a tribuna. Com todo
respeito a qualquer parlamentar que tem o direito de usar a tribuna, nós
entendemos aí a estratégia da oposição, quer discutir qualquer e toda a
matéria a fim de esvaziar o quórum, só alertar os nossos colegas do nosso
bloco Unidos pelo Maranhão que essa estratégia já é utilizada e é legitima,
mas que a gente está aqui na sessão para aguardar votar os projetos de
interesse do Estado, de interesse do povo do Maranhão. Esse projeto já
foi aprovado em primeiro e segundo turno, está em redação final, não
carece dessa discussão como todo, até porque já foi discutido em todas as
comissões e plenários. Só para alertar aos nossos colegas do bloco.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Wellington, V. Ex.ª tem 10 minutos com
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, senhoras
e senhores deputados, galeria, imprensa. Uma ampla discussão já foi travada
nesta Casa nesta atual legislatura 2015, 2016 e 2017. Inclusive na ausência
do Deputado Bira do Pindaré, quando então Secretário de Ciência e
Tecnologia, e a partir de 2017 quando assumiu novamente a cadeira nesta
Casa, e uma ampla discussão. E essa discussão, principalmente na construção
civil, que nós já nos debruçamos sobre o tema, e uma solicitação antiga,
como bem lembrado pelo Deputado Junior Verde. E essa solicitação
principalmente para amparar, para resguardar o trabalho no Estado do
Maranhão, e principalmente, Senhor Presidente, o que vai na contramão
de garantias trabalhistas. Inclusive defendidas pelo Deputado Bira, que é
sindicalista, e outros deputados nesta Casa, que é com relação ao decreto
do Governo Federal com relação à avaliação do que é trabalho escravo e do
que deixa de ser trabalho escravo. Inclusive está sendo levantado em todo
Brasil esta discussão e a defesa com relação a isso. E eu trago essa discussão
para o Estado do Maranhão. Principalmente o Estado do Maranhão que é
um dos estados que mais tem trabalho escravo. É um dos estados que mais
tem trabalho infantil. Então nós precisamos nos posicionar com relação a
esse decreto do Governo Federal. Somos contra esse decreto do Governo
Federal. Pelo contrário, deve, sim, ampliar a fiscalização dos postos de
trabalho, fiscalização das denúncias que nós temos no Estado do Maranhão.
O Estado do Maranhão configura como um estado que tem mais trabalho
escravo de todo o Brasil. Então várias fiscalizações do Ministério do
Trabalho, de auditores do trabalho fazendo levantamento em todo Estado
do Maranhão e em condições totalmente indignas, condições deploráveis
de trabalho e na mesma linha, na mesma sequência, nós temos também o
trabalho infantil. A partir do momento que nós garantimos para os
maranhenses a possibilidade dessas vagas serem para os maranhenses, é
de suma importância para a manutenção do trabalho, para a geração do
emprego e renda. Agora, nós temos uma dívida antiga do Governo Federal
com o Estado do Maranhão, com o Governo do Estado do Maranhão. Nós
tínhamos uma refinaria que seria implantada na cidade de Bacabeira, que
enterraram vários bilhões de reais somente na fundação, somente no trabalho
inicial de terraplanagem, ficou por isso mesmo, não houve investigação da
Polícia Federal, do Ministério Público Federal com relação a esse trabalho
no Estado do Maranhão, o Governo Federal tem essa dívida com o Governo
do Estado, com a população do Maranhão, fomos enganados. Existe a
possibilidade agora de um novo trabalho ser realizado pelo Governo do
Estado em parceria com o Governo Chinês, com o Governo Iraniano, mas
precisamos resguardar, principalmente que os postos de trabalho sejam
mantidos, sejam gerados no Estado do Maranhão e sejam mantidos para
os maranhenses. Nós estivemos uma realização de uma audiência pública,
eu presidindo a Comissão de Administração, na Cidade de Açailândia, no
primeiro semestre, inclusive fazendo isso, garantindo os postos de trabalho
das guserias no Estado do Maranhão, de dez guserias que nós temos na
cidade do Maranhão, na cidade de Açailândia, nós só temos duas em
funcionamento, então perdemos muitos postos de trabalho. A Cidade de
Açailândia que era um grande atrativo, que atraia não só os maranhenses de
várias cidades, mas atraia também contingentes de outros estados. É um
projeto de lei de suma importância, acompanhamos a tramitação na CCJ,
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acompanhamos a tramitação também no Plenário, o nosso voto a favor,
mas solicitado também a atenção do Governo do Estado, para que não
vote pelo veto, que não vete o projeto, assim como tem votado, como tem
vetado o projeto de outros deputados nesta Casa, como já foi citado pelo
deputado Eduardo Braide, já foi citado pelo deputado Max Barros, projetos
também do deputado Wellington, projeto do deputado Maranhãozinho
2015, 2016, que trata do IPVA, nós temos o projeto que vai ser apreciado
na próxima terça-feira, na CCJ, sobre o parcelamento do IPVA, projeto
que nós apresentamos também está parado, hoje conversando com o
deputado Marco Aurélio, presidente da CCJ, para que ele possa colocar à
apreciação da CCJ, para que eu tome pelo menos conhecimento de que o
relator, o projeto totalmente parado, tem o parecer já no STF em outros
estados dando mérito na mesma situação, a OAB já se posicionou também
e nós precisamos travar essa discussão na CCJ, nós temos inclusive um
caso de um deputado estadual que já teve o carro apreendido em uma blitz,
nós não somos contra as blitzen, pelo contrário, nós apreciamos, inclusive
apresentamos um projeto nesta Casa que nós tivéssemos, um aumento,
um incremento nas blitzen e também nas barreiras em todo o estado do
Maranhão, nas fronteiras do Maranhão com o Tocantins, com o Piauí,
com o estado do Pará, então é um projeto de suma importância. Nós não
somos contra as blitzen, pelo contrário, nós queremos que tenha realmente
blitz, mas blitz para fazer apreensão de veículos...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Deputado
Wellington, assim que possível me conceda um aparte?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Só
concluir o meu raciocínio, Deputado Eduardo Braide. Então é um projeto
de suma importância, um projeto que foi acolhido pela população. Foram
mais de 600 reclamações da população com relação a apreensão de veículos,
mais de 10 mil veículos que já foram colocados para leilão pela VIP Leilões
no estado do Maranhão. Então projetos nesta Casa que são vetados pelo
Governo do Estado. Eu acredito que o Governo do Estado não vá votar
esse projeto, é um projeto de suma importância, até porque temos defendido
nesta Casa a geração de emprego e renda, a realização de concurso público,
coisa que o Governador Flavio Dino não tem feito. O Governador Flávio
Dino prometeu, Deputado Eduardo Braide, o Governador Flávio Dino
durante o debate, em 2014 com Edinho Lobão, ele prometeu dobrar o
efetivo da Polícia Militar. Hoje estamos entrando com uma solicitação,
nesta Casa, primeiramente esgotar aqui nesta Casa, uma solicitação ao
Governo do Estado, ao Secretário de Segurança Pública, do efetivo real da
Secretaria de Segurança Pública. O efetivo da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros e o efetivo da Secretaria de Segurança Pública. Quantos soldados,
cabos, sargentos, suboficiais, tenentes, quantos oficiais e praças temos na
Polícia Militar, quantos aposentados, quantos agentes, escrivães, delegados,
peritos na Polícia Civil. A quantidade agentes penitenciários, sejam efetivos,
aprovados em concursos, o efetivo, precisamos saber o efetivo real da
Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Pública, Corpo de Bombeiros e
Agentes Penitenciários. Como já falei, o Governo do Estado prometeu
dobrar o efetivo da Polícia Militar e tem feito seletivos na Saúde para
Agente Penitenciário. Então somos a favor sim da geração de emprego e
renda, solicitamos também ao Governo do Estado que possa sancionar
essa lei e possa garantir, aos maranhenses, os postos de trabalho gerados
no Maranhão. Então permitir que iranianos, que chineses venham para o
Maranhão e tragam seus postos de trabalho. Deputado Eduardo Braide,
isso é gravíssimo, a Alumar, a Vale se instalaram no Maranhão e os postos
de empregos no Maranhão do alto escalão são de mineiros, gaúchos,
cariocas e não são os maranhenses. Para os maranhenses sobra tudo que
tem dor: empacotador, soldador, arrumador. Então precisamos garantir
esses postos de empregos. E, além disso também, Deputado Rafael Leitoa,
solicitar que a Universidade Estadual do Maranhão também possa capacitar
os maranhenses para que possam ocupar esses postos de emprego. Com
a palavra o Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Eu quero só alertá-lo, mesmo respeitando o direito
que V. Ex.ª tem de trazer os temas que julgar necessários na tribuna, que

estamos discutindo um projeto que pelo Regimento devemos discutir este
projeto. Está em discussão o Projeto de Lei n.º 366, que dispõe sobre a
prioridade da contratação de mão de obra maranhense pelas empresas da
construção civil. É apenas um alerta a V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Eu
só vou pedir a V. Ex.ª, que V. Ex.ª possa me conceder os 30 segundos que
V. Ex.ª consumiu. Eu vou conceder também ao Deputado Eduardo Braide,
mas só destacando o que V. Ex.ª falou, eu precisava contextualizar para
citar o que já aconteceu com a Alumar, Vale no estado do Maranhão nos
moldes que pode acontecer nos próximos anos e é a defesa que nós fazemos
da geração de emprego e renda. E essa, inclusive, é a nossa pauta de
trabalho, de vida, ao longo dos últimos vinte anos como professor, como
educador e também nesta Casa. Geração de emprego e renda e na realização
de concurso público também, respeitando o artigo 37 da Constituição,
inciso II, que é a realização de concurso público. Deputado Eduardo Braide
com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (aparte) –
Deputado Wellington, quero parabenizar a V. Exa. E primeiro me solidarizar
com o tema que V. Exa. está tratando na tribuna. Vejo que o tema, inclusive,
que V.Exa. está tratando é o tema que está sendo debatido, já que fala dos
grandes investimentos que podem vir para o Maranhão e não gerar emprego
para os maranhenses. Então acredito que V. Exa. tem toda liberdade de
tratar desse tema. E ainda nesse contexto lembrar que V. Exa. esteve comigo
presente na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, quando nós
apreciávamos as duas medidas provisórias para incentivos tanto para as
siderúrgicas como para as refinarias que podem vir para o Maranhão. E V.
Exa. lembra o pleito que houve por parte de representantes da FIEMA, da
Federação das Indústrias no Maranhão. E a preocupação de que os
empregos gerados, principalmente por conta desse grande número de
incentivos que está sendo dado. Eu disse ainda pouco na tribuna, mas vou
lembrar 30 anos de isenção de ICMS, isenção de IPVA. Deputado
Wellington do Curso, V. Exa. que tem dois projetos de lei que tratam do
tema e que contarão com o meu voto tanto o primeiro projeto, apresentado
por V. Exa., que trata da impossibilidade de apreensão, como o segundo
que trata do parcelamento. E, nesse aspecto, eu quero fazer um parêntese
de que o próprio Governo Federal já admitiu o parcelamento em cartão de
crédito em relação à questão do parcelamento das multas. Então tenho
certeza que o projeto de V. Exa. deve ser aprovado. Mas trazer a importância
da sanção desse projeto é isso que nós estamos defendendo. Por quê?
Porque é um projeto importante e porque nós sabemos que de nada adianta
esses inúmeros incentivos que são dados ao longo dos anos. Porque o
incentivo, Deputado Wellington do Curso, é bom que se diga, ele sai do
bolso dos maranhenses. Na hora em que uma empresa deixa de arrecadar
durante trinta anos o ICMS, era recurso que deveria entrar para a saúde,
para a educação. Ora, tem que ter uma contrapartida. E qual seria a
contrapartida justa? A garantia de pelo menos um percentual para empregos
gerados para os maranhenses. Portanto, fica aqui o reforço para que o
Governador do Estado possa sancionar essa lei, diferente de outras com
grande alcance social que ele vetou.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Eduardo Braide, muito obrigado pelo aparte...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Wellington, conclua, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Vou
concluir. Deputado Eduardo Braide, mas veio à memória a audiência pública
que realizamos na cidade de Açailândia. E na cidade de Açailândia o que nós
conseguimos compreender, capitar da população e da massa trabalhadora
de Açailândia? Da falta de garantias aos trabalhadores. Nós temos que ter
essa preocupação e solicitar a complacência e a benevolência do Governador
para que realmente possa sancionar o projeto de lei que ora tramita nesta
Casa.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

OTHELINO NETO - Deputado Wellington, não conceda mais aparte,
por gentileza, o seu tempo já se expirou. Eu peço que conclua o seu
pronunciamento. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD - Senhor
Presidente...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputada Andréa, pois não... À Sanção.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD - Peço a
verificação de quórum.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Para o Projeto de Lei nº 215, peço que zere o painel
e os deputados que assim o desejarem confirmem suas presenças. Projeto
de Lei nº 215, de autoria do Deputado Eduardo Braide, que cria o dia da
Comunidade Libanesa. Registro a presença das alunas: Gleice Naiane e
Rainice Silva, do Projeto meninas Ocupam, da PLAN Internacional, com
articulação da Procuradoria da Mulher, por solicitação da Deputada Valéria
Macedo. Tem um dos nomes talvez eu tenha feito a pronúncia errada, se
tiver peço que depois me tragam a pronúncia correta para eu fazer a
retificação. Sejam muito bem-vindas.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, o PEN
está em obstrução.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Senhor
Presidente, PV em obstrução, Senhor Presidente.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Senhor
Presidente, Bloco Parlamentar de Oposição em obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Em discussão. Inscrito para discutir o Deputado
Max Barros, por 10 minutos, com apartes. Deputado Max, V. Ex.ª vai
discutir ou declina, Deputado Max?

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Declino, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, vai à sanção. Projeto de Resolução
Legislativa, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Senhor
presidente, eu gostaria de fazer um encaminhamento, com todo o respeito
que devo ao colega Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Rogério está encaminhando.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Eu acho desprovido de qualquer cabimento uma
medalha ao senhor João Dória Júnior, que eu não conheço nenhuma
prestação de serviço do prefeito de São Paulo, do prefeito gari, ao Maranhão.
Então, eu gostaria de encaminhar, senhor presidente, e, se possível, pedir
votação nominal para essa matéria.

 O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Senhores deputados, eu estou colocando em votação
o requerimento do deputado Rogério, requerimento verbal, para que a
votação do requerimento do deputado Wellington, seja nominal. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Deputado Braide, vai

encaminhar após a votação do requerimento do deputado Rogério. O
requerimento já está em votação, Vossas Excelências podem discutir
naturalmente o conteúdo, nós estamos votando apenas a votação nominal.
Está aprovada a votação nominal, deputado Wellington está inscrito para
encaminhar a votação do requerimento, de sua autoria, que concede a
medalha ao prefeito de São Paulo, João Dória.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Pelo Bloco
Parlamentar Independente, não é isso presidente?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – V. Ex.ª declina, Deputado Wellington? Então, por
gentileza, se dirija à tribuna. Deputado Wellington, por cinco minutos para
encaminhar pelo Bloco Parlamentar Independente. Peço aos Deputados
que se atentem, que tem um Deputado na tribuna fazendo a defesa do seu
projeto. Aliás, fazendo o encaminhamento da votação. Deputado
Wellington, V. Ex.ª está com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa, Senhoras
e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores da
TV Assembleia. Com todo o respeito, Deputado Rogério Cafeteira, quero
pedir a V. Ex.ª que possa rever vosso posicionamento e vou fazer duas
alegações. Primeiro, o projeto já passou inclusive na CCJ e com parecer
favorável inclusive de dois membros do PCdoB, como no caso o Deputado
Levi e Deputado Professor Marco Aurélio, inclusive é Presidente da CCJ.
Então é o primeiro ponto. Segundo ponto, em muitas outras oportunidades
nesta Casa todos os Projetos de Resolução foram aprovados sem nenhum
problema, inclusive Dia do Vietnã, homenagem ao Vietnã, não teve nenhum
contra e fui a favor a todas elas. Inclusive estava verificando até hoje esta
Casa nunca negou nenhum título, nenhuma Mensagem e me causa estranheza
a negação do título hora apresentado pelo Deputado Wellington. Em três
anos de mandato, no primeiro ano não apresentei nenhum Requerimento
nesse sentido, no segundo ano nenhum Requerimento nesse sentido. Eu
nunca me utilizei desse artifício nesta Casa, é o primeiro Requerimento
que faço, é o primeiro título que faço. Eu peço a compreensão dos demais
pares, peço a compreensão dos demais Deputados pelo outorga do título.
E fazendo referência que esta Casa nunca negou nenhum título e aí cria
uma celeuma, cria um constrangimento, cria uma discussão que vai sair do
Plenário desta Casa e que pode transcender inclusive pelos limites do
estado do Maranhão e sem necessidade. Então conto com a benevolência,
conto com a compreensão dos demais pares, dos demais Deputados. E da
mesma forma como sempre fui atento e respeitoso a todas as demandas
dos demais pares e dos demais Deputados nesta Casa, nunca fui contra a
nenhuma demanda, nenhuma solicitação de Deputado nesta Casa, sempre
votei a favor em todas as solicitações e nunca fiz mensuração da importância
dada a títulos de cidadão, a medalha, nunca fiz nenhuma mensuração de
valor nesse sentido. Então solicito aos demais pares a compreensão, a
atenção e, principalmente, atenção, Senhor Presidente, que esta Casa, fiz
uma longa pesquisa nos Anais desta Casa. E esta Casa nunca negou um
título de cidadão, e esta Casa nunca negou uma medalha, ou Manuel
Beckman, ou Nagib, pelo contrário. E nós já tivemos, inclusive, discussões
calorosas nesta Casa com relação a sistema de Governo, com relação a
comunismo. Inclusive eu já citei que nós, inclusive, já fizemos homenagem
aqui ao Vietnã, e sem fazer nenhuma mensuração de valor. Então eu solicito
a compreensão dos demais pares, para que não haja nenhum tipo de
retaliação nesse sentido e que haja a concessão. Eu peço a benevolência, a
compreensão de todos. Inclusive ao Deputado Rogério Cafeteira, que
repense novamente. E vou citar mais uma vez: a CCJ, dois membros da
CCJ são do PCdoB, Deputado Marco Aurélio, que é Presidente da CCJ,
Deputado Levi, não viram óbice nenhum, objeção nenhuma. E eu creio que
não há necessidade de criarmos uma celeuma, uma celeuma que pode sair
dos muros da Assembleia, da sessão da Assembleia. Não há necessidade
disso. Eu creio que não há necessidade disso. E conto com a benevolência.
E mais uma vez até hoje esta Casa nunca negou nenhum título de cidadão
e nenhuma Medalha Manuel Beckmam ou qualquer outra medalha, inclusive,
solicitando aqui. Então só pedir a benevolência mais uma vez, Deputado
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Rogério Cafeteira, com todo o respeito que eu tenho a V. Ex.ª, com os
demais pares, Deputado Bira do Pindaré, Deputado Rafael Leitoa. E eu
não quero crer que a gente vá transformar isso em querela política, não há
necessidade disso. E principalmente com um deputado que não tem abusado
desse requisito. É o primeiro título que solicito nesta Casa em três anos de
mandato. Deputados já solicitaram três por ano, quatro por ano. Inclusive
já fiz a solicitação, já falei com o Deputado vice-presidente da Casa, que
ora preside a sessão, Deputado Othelino, com o próprio Presidente
Humberto Coutinho. Então eu creio que não há necessidade de uma celeuma,
não há necessidade de entrar pela querela política.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Wellington, conclua, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Concluindo, Senhor Presidente, eu conto com a benevolência e conto com
a complacência de todos os deputados e com atenção de todos os deputados.
Fica aqui o meu pedido humildemente a todos os deputados, Senhor
Presidente.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES - Senhor
Presidente, uma Questão de Ordem. Eu gostaria de falar ao nobre Deputado
Wellington do Curso que a Comissão de Constituição e Justiça apenas vê
a constitucionalidade e a juridicidade e não avalia o mérito, por isso que foi
aprovado, porque é constitucional, mas isso não significa dizer que
apoiamos a medalha, ok? Só para esclarecer.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Aqui no plenário é um juízo político. Deputado
Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Pela Ordem, o
Deputado Rafael Leitoa encaminha aqui o Bloco Unidos pelo Maranhão
voto contra a proposição do Deputado Wellington.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Peço que libere o painel para que os deputados
possam votar. Os deputados que forem favoráveis ao projeto... Eu não
vou colocar em votação. Vou só informar a forma de votar. Na hora da
votação, os deputados que forem favoráveis ao requerimento do Deputado
Wellington deverão apertar o “Sim”, e os que forem contrários, “Não”.
Deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) - Deputado Othelino, Presidente, na verdade, eu queria
encaminhar o Partido Verde que não abra um precedente tão pequeno tão
mesquinho que sinceramente não consigo enxergar a motivação para isso,
aqui nós demos medalha para Dilma, já aprovamos medalha para vários
prefeitos, governadores, enfim não tem a menor... para o governador do
Piauí que recebeu recentemente, ontem foi para o cônsul lá de Israel,
embaixador de Israel. Então é muita pequenez dessa Casa entrar numa
seara para dizer: “Ah, não vamos dar um aqui porque é de partido A ou
partido B”. Eu acho que nós não podemos entrar nessa seara, nesse campo
político, uma vez que eu tenho absoluta certeza se o governador Flávio
Dino mandasse para cá para dar um título para o Maduro, lá na Venezuela,
aqui todo mundo ia baixar a cabeça ia dar, para Kim Jong-un lá, na Coreia
do Norte , todo mundo ia abaixar a cabeça e dar. Então é muito pequeno
nós não darmos para o prefeito da maior cidade do país, que é o pulmão do
nosso país, que gera mais emprego no nosso país. Eu acho que esta Casa
aqui tem que ser muito maior a essas picuinhas políticas do comunismo,
senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Em votação.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETERIA – Senhor
presidente...

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

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (Questão
de Ordem ) - Vou me pronunciar, é uma questão de foro pessoal, minha,
não é uma questão partidária, até porque não houve nenhuma, nenhum
contato, nenhuma indicação, agora eu acho que faz parte do meu mandato,
das minhas prerrogativas votar a favor ou contra o que eu acho certo ou
errado, eu acho que, eu vou ser bem claro, para o Maduro, deputado
Edilázio, se o governador mandar, eu votarei contra, para o Alckmim, por
exemplo, eu poderia votar a favor. Agora para o João Dória, eu não voto
jamais, porque eu acho ele um charlatão, ele deveria voltar para a
EMBRATUR, que ele ocupou esse cargo no governo do presidente Sarney
que faz questão de omitir isso, porque o que ele mais faz no Brasil é viajar
e eu acho que inclusive ele já rodou o Brasil inteiro e nunca veio ao
Maranhão. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – As discussões estão encerradas. Senhores
deputados, o projeto está em votação.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Só para
descaracterizar, a política, nós aprovamos aqui uma nota do deputado
Adriano Sarney de repúdio...

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Deputado
Rafael, me deixe concluir meu raciocínio, o deputado Rogério foi
extremamente feliz em suas colocações, é um voto pessoal dele, cada um
vota naquilo que acredita e naquilo que quer, correto, o que eu acho
pequenez, é um líder do Bloco ali encaminhar para ser contrário, o certo era
ele liberar a bancada, pelo menos é o meu ponto de vista, que libere cada
parlamentar para votar com seu discernimento. Agora querer colocar
mordaça por conta...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Ninguém está
colocando mordaça... V. Ex.ª encaminhou pelo PV... é prerrogativa do líder

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Está, V. Ex.ª
esta encaminhando para votar contra...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Senhores Deputados, vamos encerrar essa discussão.
Está em votação. Os deputados que quiserem votar a favor do projeto do
deputado Wellington digitem SIM e os que forem contrários digitem NÃO.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Senhor
Presidente, repita, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Cabo Campos, os deputados que forem
contrários ao Requerimento do deputado Wellington, votem NÃO; os
deputados que forem favoráveis votam SIM.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente, o
Deputado Raimundo Cutrim está se dirigindo do gabinete para o Plenário,
vamos ter que colocar em votação.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Presidente,
já basta tudo o que fizeram hoje, com todo o respeito que tenho a V.
Excelência.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Senhores Deputados, algum Deputado presente no
Plenário gostaria de votar ainda? A votação está encerrada. Está aprovado
o Requerimento do Deputado Wellington, em primeiro turno, vai para
segundo turno. Deputado Wellington, o Projeto de V. Exa vai a segundo
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turno. Moção n.º 017, de autoria do Deputado Bira do Pindaré. Inscrito
para discutir o Deputado Eduardo Braide, por dez minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor Presidente
Othelino, peço verificação de quórum. Deputado Eduardo está inscrito
para discutir a Moção de Repúdio de autoria do Deputado Bira, não é
isso? Peço verificação de quórum.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Peço que zere o painel.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, o próximo item da pauta era uma Moção de Repúdio de autoria
do Deputado Bira contra a privatização da Eletrobras que também sou
contra e por isso me inscrevi. Eu só não sabia que o Deputado Rafael
Leitoa era a favor da privatização.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Eu não sou a
favor, não, Deputado, eu só não sou a favor de V. Ex.ª ficar protelando a
pauta. V. Ex.ª vai discutir 10 minutos, depois é Eduardo, depois Max mais
10, depois Wellington mais 10. Daqui a meia hora a gente esvazia o plenário.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, quem obstrui a pauta é quem está discutindo para votar ou é
quem pede verificação de quórum para obstruir.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Ele é quem
diz quem fala e quem não fala, quantos falam. O que é isso, Deputado
Rafael? Está um ditadorzinho mesmo, Flávio Dino...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Peço aos deputados que estão em plenário que
confirmem suas presenças. Deputada Ana, senhores Deputados, peço
que aqueles que assim o desejarem que registrem suas presenças.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela Ordem. Eu gostaria de fazer uma comunicação verbal,
mas, se for necessário, faço por inscrito, que em nenhum momento eu
nomeei o Deputado Rafael Leitoa como líder do meu Bloco. O líder do
meu Bloco é o Deputado Max Barros. Em nenhum momento passei
procuração para ele falar em meu nome, no meu mandato de deputado
estadual.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, eu peço que os colegas respeitem o meu direito de pedir
verificação de quórum. Qualquer parlamentar tem o direito de pedir
verificação de quórum e eu pedi. Eu quero que os colegas respeitem esse
pedido meu.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Verdade,
verdade. V. Ex.ª só não pode é falar quem vai falar ou não, isso não pode.
Ah, porque fulano vai falar 10 minutos, cicrano 10, beltrano 10 minutos.
O que V. Ex.ª tem a ver com isso?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Só justificando
a indagação do Deputado Eduardo Braide, Deputado Edilázio, porque
também é direito meu me defender na indagação.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Deputado Othelino,
presidente, dê a vaga para o nobre Deputado Rafael Leitoa que ele quer
mandar agora no plenário, V.Ex.ª...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Senhores Deputados, mesmo compreendendo aí
as emoções...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Peço que o
Deputado Sousa Neto me respeite assim como todos os deputados me
respeitem, baixe o seu tom de voz. Baixe o seu tom de voz e me respeite.
V. Ex.ª que me respeite, e respeite V. Ex.ª esse plenário, porque eu não
estou querendo mandar em nada. Eu estou fazendo a minha função de líder.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Senhores deputados, vamos dar segmento à sessão.
Lembremo-nos, senhores deputados, vamos...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Presidente
Othelino.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Nós
acabamos de fazer uma votação nominal. Houve o resultado da votação,
foi proclamado. Houve um pedido de verificação de quórum pelo líder do
bloco do Governo. E nós só temos 18 deputados no plenário. Então eu
peço que V. Ex.ª cumpra o Regimento e passe à ordem do dia, porque não
há quórum para deliberação.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Braide, tem deputados se deslocando até
o plenário e nós vamos aguardá-los. Inclusive o Presidente está na Casa,
Presidente Humberto, se necessário ele virá ao plenário.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – O Deputado
não pode ficar nervoso porque o Dória ganhou o título.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Eu solicito aos deputados que nós acalmemos os
ânimos, até porque a sessão está sendo transmitida, vamos serenar os
ânimos e tocar a sessão para frente. A votação em torno do projeto do
Deputado Wellington concede medalha ao prefeito Dória já é um item
vencido, já nem é tema deste momento da sessão.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Só uma questão
de ordem, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR –
Primeiramente, o Partido Verde encontra-se em obstrução, Senhor
Presidente. E o Deputado Rafael, antes de começar essa discussão mais
acalorada, pediu a verificação de quórum e ele é governista. Enfim, quando
é a oposição que pede, eu entendo e compreendo essa demora toda. Agora
como foi governista acho que V. Ex.ª também devia já dado por encerrar a
sessão, porque eu acho que ainda tem uns quatro a cinco minutos do
momento que ele pediu para agora.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Edilázio, o tempo que passou foi por
conta da acalorada decisão, mas tem deputado se deslocando ao plenário e
pediu que esperasse e nós vamos aguardar pelo tempo necessário.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Bloco
Parlamentar de Oposição em obstrução.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, com autorização e anuência do deputado Max Barros,
presidente do Bloco Independente, estamos também em obstrução.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, só uma dúvida que eu gostaria de fazer um questionamento à
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Mesa, no caso de obstrução tendo quórum, os deputados que estavam
obstruindo ou que não marcaram presença, podem discutir o projeto.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Para discutir, eles terão antes que registrar as suas
presenças, após a Mesa encerrar a conferência. Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela ordem, Senhor Presidente, a verificação foi solicitada por
um líder do bloco do Governo, nós já estamos todo esse tempo e peço que
seja encerrada a sessão, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, com todo o respeito que eu tenho pelo deputado Braide, o
deputado Braide não pode comandar os trabalhos da Casa, isso é praxe,
nós esperarmos alguns deputados chegarem até o plenário.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Há quórum para deliberar. Deputado Braide, V.
Ex.ª vai discutir? Por 10 minutos, com direito a apartes. Deputado Braide,
V. Ex.ª vai à tribuna?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, galeria e
imprensa, telespectadores da TV Assembleia, nós apreciaremos agora
uma Moção de Repúdio em relação à proposta de privatização da
Eletrobras. Senhor Presidente, se não tiver nenhum Deputado, Senhor
Presidente, que seja contra eu falar aqui, porque agora está chegando a este
ponto, os deputados dizerem até que a gente não pode se manifestar aqui
na tribuna, eu gostaria de falar sobre esse assunto. Senhor Presidente, eu
recebi em meu gabinete, o presidente do Sindicato dos Urbanitários no
Maranhão, o senhor Fernando Pereira. Tive a oportunidade também de
reunir com os dirigentes do Sindicatos dos Urbanitários assim como também
aqueles que fazem parte e que trabalham na Eletrobras e todos eles me
externaram a preocupação com essa situação da privatização da Eletrobras.
E a preocupação por dois motivos. Primeiro, e óbvio, já que esse é o
trabalho legítimo do sindicato, de lutar pela garantia dos empregos daqueles
que estão ou alguém tem dúvidas de que se a Eletrobras for privatizada, os
empregos de vários maranhenses serão perdidos? Esse é o primeiro ponto.
E o segundo ponto que atinge todos, não só aqueles que trabalham na
Eletrobras, a questão do custo, do valor a ser cobrado, principalmente pela
conta de energia elétrica. Aqui nós temos que ter a preocupação com todos
os maranhenses, porque em todos os casos em que houve as privatizações
que ocorreram de forma errada em muitas vezes, quem acabou pagando no
final foi o povo, foi o consumidor. E não tenho dúvidas que se ocorrer essa
privatização da Eletrobras é assim que acontecerá, foi por isso que estive
nesta mesma tribuna me manifestando contra a privatização da CAEMA,
que também é administrada, no caso, pelo Governo do Estado, mas que
tem um Sindicato dos Urbanitários como órgão representativo de classe.
Foi por isso que apresentei um Requerimento ao Exmo. Senhor Governador
do Estado para que informasse sobre a decisão ou não de privatizar a
CAEMA. Até hoje e já passou o prazo e o Governador nunca se manifestou.
Já se manifestou para fora, já encaminhou ofício para o BNDES, mas o
respeito que deveria ter a esta Casa em relação a informar sua disposição
ou não de privatizar a empresa ele não teve. Mas voltando ao assunto da
Eletrobras, é claro, é óbvio e um estudo já foi feito pelo Sindicato dos
Urbanitários, que caso aconteça, caso ocorra a privatização da Eletrobras,
eu não tenho dúvidas de que a conta de luz vai aumentar, não tenho
dúvidas que empregos serão perdidos aqui no Maranhão. E é por isso que
com muita consciência e muita tranquilidade teve o meu voto da aprovação
dessa Moção na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, na reunião
que foi realizada no dia 19 de outubro e certamente contará com o meu
voto no Plenário da Casa, até pelo compromisso que fiz com a direção do
Sindicato dos Urbanitários do Maranhão. E quero destacar a presença
firme, ativa do Presidente Fenando Pereira, de todos aqueles que fazem
parte da direção do Sindicato dos Urbanitários. Lembro-me que quando
tivemos audiência pública para tratar sobre a questão do reajuste da revisão

tarifária feita pela ANEEL, lá estava o Sindicato dos Urbanitários. Foi pelo
Sindicato dos Urbanitários que várias pessoas participaram na audiência
pública que ocorreu em um colégio da nossa capital e mesmo com toda a
força, mesmo com todo o esforço aconteceu o percentual altíssimo que foi
autorizado pela ANEEL. Será que o Governo Federal não tem consciência
do que está fazendo com o povo brasileiro em relação a política do setor
elétrico? Será que o Governo Federal não percebe o erro em promover a
privatização da Eletrobras que já está aí há vários anos prestando um
serviço. Será que nós não temos a oportunidade de fazer o Governo Federal
se sensibilizar para que ele recue nessa medida errada, do meu ponto de
vista, que é privatizar a Eletrobras. Recentemente, o Governo Federal
retirou da cabeça acabou com a ideia de privatizar o aeroporto de Congonhas.
Houve uma conversa junto ao Governo Federal e o Presidente da República
voltou atrás. Recentemente o Governo Federal editou uma infeliz portaria
que diminui o trabalho dos fiscais do Ministério do Trabalho, do Ministério
Público do Trabalho, no que diz respeito à questão do trabalho escravo. E
agora por força de uma decisão judicial os efeitos dessa portaria foram
suspensos. Então eu não vejo nenhum problema em o Governo Federal
recuar nessa atitude, que é a atitude de promover a privatização da
Eletrobras. Reuniões já foram realizadas, audiências públicas já foram
realizadas por meio do Sindicato dos Urbanitários. E acho que é hora e
momento oportuno desta Casa, a Assembleia Legislativa do Maranhão,
que é a Casa do Povo, se manifestar de maneira firme, de maneira direta
contra essa vontade do Governo Federal em privatizar a Eletrobras. É por
isso que assinei aqui e faço a parte da Frente Parlamentar contra a
Privatização dos Órgãos Públicos. Aqui tem a Eletrobras, mas nós temos
o caso de privatização de bancos, temos o caso de privatização de outras
situações que estão sendo promovidas por essa política errada do Governo
Federal. E, evidentemente, não poderia deixar de tratar sobre a questão da
Eletrobras. Para que V. Exas. tenham uma ideia, no ano de 2016, a Eletrobras
teve um lucro líquido de R$ 3,436 bilhões, uma receita líquida de R$
60,749 bilhões. Portanto não há nenhuma desculpa para dizer que é uma
empresa deficitária, que é uma empresa que precisa ter uma medida que
deve ser a última das últimas a começar a ser discutida, essa questão da
privatização. E eu não poderia, enquanto deputado estadual, deixar de vir
a esta tribuna, assim como fiz na Comissão de Constituição e Justiça
agora, no plenário, me manifestar no sentido contrário em relação à
aprovação da privatização da Eletrobras. E é por isso que voto
favoravelmente a esta Moção, Senhor Presidente. Eu tenho certeza que
essa Casa haverá de aprovar esta Moção em respeito a todos os
trabalhadores da Eletrobras e que tem suas vinculações ao Sindicato dos
Urbanitários do Maranhão. E que essa mensagem, essa Moção possa
chegar o mais rápido possível ao Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, para que ele possa saber o sentimento do povo do Maranhão
em ser contrário a essa privatização da Eletrobras, Senhor Presidente. Era
o que tinha a relatar sobre a Moção nº 017/17.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Max Barros, inscrito para discutir.
Deputado Bira inscrito para discussão.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, eu vou me pronunciar daqui mesmo,
apenas para enfatizar a importância dessa matéria. Essa Moção é fruto de
uma audiência pública que foi promovida nesta Casa, presidida por mim e
com a presença de diversas organizações. E esse tema é relevante, porque
de fato a privatização da Eletrobras vai trazer apenas prejuízos. Lembrar
que privatizar Eletrobras significa privatizar Eletronorte, que tem forte
presença no Maranhão. E hoje o setor elétrico recebeu investimento de R$
400 bilhões, e eles querem vender por vinte. Vejam o prejuízo financeiro,
além do prejuízo social e econômico, porque haverá muito desemprego e
afetará o desenvolvimento social e econômico em todo o país, de maneira
especial no Maranhão e no Nordeste. Por isso nós trouxemos essa Moção,
com uma indicação da audiência pública que eu espero que todos os colegas
aprovem, porque essa política do governo Temer é uma política nefasta e
é a mesma política do Doria e de outros que seguem a mesma linha. Então,
nós queremos que essa matéria seja votada e que tenha a unanimidade
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dessa Casa como uma expressão dos representantes do povo em relação a
essa questão da privatização do setor elétrico no Brasil. Senhor Presidente,
muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Max, V. Ex.ª vai à tribuna? Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Para discutir não. V. Ex.ª pode discutir, mas não
está inscrito. Mas se quiser encaminhar. Só peço que se dirija até a tribuna
para discutir. Deputado Wellington, cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Deputado Othelino,
antes do pronunciamento do deputado Wellington, eu queria pedir à Mesa,
com anuência do deputado Bira, para subscrever a Moção contra a
privatização da Eletrobras, uma vez que nós também já trouxemos esse
debate aqui para o plenário e participamos de audiência pública e fizemos
participamos de movimento junto ao Sindicato dos Urbanitários fazendo
esse debate em defesa da Eletrobras, que é uma das empresas públicas
mais importantes do Brasil, gera trinta por cento da energia consumida no
país e se não fosse a Eletronorte vinculada a Eletrobras, nós não tínhamos
chegado a quinze milhões de brasileiros levando energia por meio do Luz
para Todos, pelo seu caráter social, isso que deve ser preservado.

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

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Deputado
Othelino, apenas para dizer que concordo e convidar o deputado Inácio e
demais colegas, na quarta-feira, às 8h30, nós vamos fazer o lançamento da
Frente Parlamentar contra a privatização da Eletronorte. Já convido o
colega a comparecer.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Eu peço que a Mesa registre aí o pedido do deputado
Zé Inácio para subscrever, deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Com a
autorização do autor também, deputado Bira, eu gostaria de subscrever a
presente Moção, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ- Senhor
Presidente, estou de acordo e também estendo o convite para a implantação
da Frente Parlamentar que vai acontecer na quarta-feira, às 8h30, na Sala
das Comissões.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Concedo a palavra ao deputado Wellington do
Curso, por cinco minutos, sem apartes. Eu peço também que registre o
pedido do deputado Eduardo Braide, autorizado pelo deputado Bira, para
que subscreva a Moção.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente já inicio solicitando também ao
deputado Bira do Pindaré que autorize o deputado Welington a subscrever,
até porque também é luta nossa, nós temos acompanhado, temos feito
todo um trabalho em defesa dos trabalhadores no Estado do Maranhão.
Senhor Presidente, parabenizar o deputado Bira pela iniciativa e já convidar
também todos os deputados também com Moção que já preparamos com
relação ao trabalho escravo, com relação ao decreto do Governo Federal,
com certeza, deputado Bira, e demais deputados irão assinar. É uma
discussão, Deputados, que já vem sendo travada nesta Casa, desde o início
desta legislatura, em 2015/2016, quando se cogitou a possibilidade,

inicialmente, de privatização da CAEMA. Então quando se cogitou essa
possibilidade já havíamos travado essa discussão nesta Casa e agora se
aflora mais ainda, principalmente quando vem tratar da Eletronorte. Então
os prejuízos para o estado do Maranhão são enormes, são prejuízos
incalculáveis, principalmente na troca, na substituição da mão de obra sem
as garantias para os trabalhadores no estado do Maranhão. Então na
contramão do que a gente tem trabalhado, em Plenário, nas nossas
audiências, nas nossas defesas, nós não podíamos nos furtar também de
discutir e também de dar o nosso apoio e a nossa palavra na manhã de hoje.
No início do ano nós inclusive realizamos uma audiência pública, estavam
presentes: o Vereador Marcial Lima, Saulo Arcangeli do SINTRAJUFE, o
Presidente da ASSERCA César Augusto, o Presidente do Sindicato dos
Bancários Eloy Natan, Sindicato do CSP-Conlutas Marcos Silva, então
vários sindicalistas. E naquele momento já se suscitava a possibilidade
também de ter a privatização da CAEMA. Nós já travamos essa luta em
defesa da CAEMA, nós somos contra a privatização da CAEMA. E não
adianta querer fazer com que a CAEMA tenha uma péssima prestação de
serviço aos questionamentos para que ela possa ser colocada em
privatização ou para privatização. Inclusive os nossos questionamentos
na CAEMA são os mais diversos possíveis, nós fazemos questionamentos
desde o início do nosso mandato. Estou citando como exemplo da prestação
de serviço de água na cidade de Ribamar, na cidade de Paço do Lumiar, na
cidade de Timon, na cidade de Bacabal e em muitas outras cidades que não
é a cargo da Caema. Já fizemos esse questionamento, já fizemos audiências
públicas e somos a favor do fortalecimento das empresas públicas e,
principalmente, no estado do Maranhão e não podíamos ser contra e não
podíamos estar debatendo se não fossem a favor da privatização e contra
a privatização da Eletrobras. E chamamos a atenção, Senhoras e Senhores,
que é uma discussão que tem que tomar e vai permear muito mais o
Parlamento estadual, Deputado Eduardo Braide. Porque na verdade estamos
votando uma Moção, mas precisamos cerrar a fileira com os trabalhadores,
com os sindicalistas para que não provoquemos um colapso, para que não
provoquemos um grande estrago no estado do Maranhão, nos moldes que
vão acontecer em outros Estados do Brasil. Mas precisamos defender os
trabalhadores do Maranhão e somos contra a privatização da Eletronorte
e vamos não só posicionar diante dessa Moção, mas nas nossas ações em
defesa, inclusive na edição dessa Frente Parlamentar idealizada na audiência
pública, solicitada na audiência pública. Então, mais uma vez, solicitar ao
Deputado Bira do Pindaré para que possamos subscrever também.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Deputado Othelino.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Max com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (questão de ordem)
- Só fazer uma ponderação a V. Ex.ª, essa matéria já foi pedida verificação
de quórum, a votação vai ser simbólica. Mas quero registrar para a próxima
matéria, já me antecedendo, peço que já faça verificação de quórum, com
aquiescência de V. Ex.ª.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Claro. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item da pauta, Requerimento
n.º 775/2017, de minha autoria. (lê). A pedido do Deputado Max, eu
solicito que zere o painel. Os deputados e as deputadas que assim o
desejarem confirmem as suas presenças. Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Uma
questão de Ordem sobre o pedido de urgência do Requerimento nº 775/
2017. Eu gostaria que V. Ex.ª pudesse publicizar exatamente o conteúdo
do projeto, porque, salve engano, é um projeto que autoriza a criação de
concurso para o preenchimento de mil vagas na área de saúde. Eu queria só
a confirmação de V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - O Partido
Verde encontra-se em obstrução, Senhor Presidente.



QUINTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2017                                                                                DIÁRIO DA ASSEMBLEIA18

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rogério, o projeto 257 institui o subsídio
de complementação estadual ao programa de aquisição de alimentos,
modalidade incentivo à produção e consumo de leite; o 270 dispõe sobre a
criação de empregos no quadro efetivo da empresa maranhense de serviços
hospitalares. Essas vagas serão preenchidas, Deputado Rogério, mediante
concurso público.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Diante
desse exposto, Senhor Presidente, eu queria pedir a sensibilidade da
oposição, que se coloca em obstrução, para que pudesse dar o quórum e,
na matéria seguinte, peça nova verificação se acha que assim deve. Mas
nessa matéria específica eu acho que seria importante que nós tivéssemos
a presença de todos os deputados, independente de serem de oposição ou
situação.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rogério, já há quórum para deliberação.
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Próximo item, Requerimento nº 776, de autoria do
Deputado Professor Marco Aurélio (lê). Em discussão. Em votação.
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento nº 778, de autoria do Deputado Bira do Pindaré (lê). Em
discussão. Inscrito para discutir o Deputado Braide, por 10 minutos com
apartes. Deputado Bira, V. Exa. vai discutir? V. Exa. está inscrito para
discutir? Só um instante, Deputado Bira. Deputado Bira, V. Exa. está
inscrito primeiro. V. EXª tem dez minutos, com apartes. O autor está
solicitando que o Requerimento nº 778 seja retirado da Ordem do Dia de
hoje e seja incluído na Ordem do Dia de amanhã. Não havendo objeção,
está retirado. Toda forma, as inscrições ficam valendo para a próxima
Ordem do Dia. Requerimento nº 779, de autoria do Deputado Rafael
Leitoa. Inscritos para discutir os deputados... Peço que, a pedido do
Deputado Rafael, peço que já proceda, que zere o painel para que os
deputados que assim o desejarem confirmem as suas presenças.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, o pedido de verificação é sobre qual item?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – É sobre o Requerimento de urgência do Deputado
Rafael Leitoa. Solicito que os deputados que assim o desejarem registre
suas presenças.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Partido Verde
em obstrução, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rogério, para responder melhor sua
pergunta, o Requerimento de urgência do deputado Rafael, ele se refere à
autorização para o Poder Executivo contratar empréstimo ao Banco
Internacional de Desenvolvimento – BIRD, no valor de 35 milhões.
Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Obrigado,
senhor presidente.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
presidente, só para ressaltar que assim como foi publicizada a matéria do
projeto anterior, eu gostaria de publicizar que esse é um projeto que o
Governo do Estado pede autorização para contratação de empréstimos
mais de 100 milhões de reais para implantar o projeto de modernização da
gestão fiscal do Estado do Maranhão, PRÓ-FISCO, ou seja, para aumentar
o sistema de cobrança de impostos dos maranhenses.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
presidente, o projeto que realmente autoriza essa adesão ao programa e
esse financiamento, tem como fim não aumentar a cobrança de impostos,
mas promover uma justiça fiscal onde todos paguem e que os recursos
oriundos dos impostos cheguem a seu destino final, então não existe uma
questão de se colocar aqui como arrocho fiscal, não se caracteriza nesse
caso porque não haverá aumento de impostos, haverá, sim, a promoção de
justiça fiscal.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Há quórum para votação do Requerimento.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Eu queria registrar
para V. Exa. a ironia do destino, há poucos momentos, um projeto que
estabelecia o concurso para a saúde, no mérito, nós somos a favor, mas nós
estamos aqui no embate regimental dentro desta Casa e foi colocado talvez
como nós fôssemos contra àquele projeto, que de fato todos nós sabemos
que ninguém é contra. E a ironia do destino é que um projeto de maior
interesse do Governador do Estado usa do mesmo artifício regimental o
líder do bloco é governista desta Casa, para ver nada como um dia atrás do
outro. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Para discutir Deputado Eduardo Braide, por 10
minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas.
Chega agora o item da pauta, um Requerimento de Urgência para que esta
Casa autorize o Governo do Estado, o Poder Executivo a contratar
empréstimos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID,
no valor de 35 milhões de dólares, mais de R$ 100 milhões para implantação
do projeto de modernização da gestão fiscal do estado do Maranhão,
Profisco II. O texto do Projeto, e quero chamar a atenção dos Senhores e
Senhoras Deputados para depois não dizerem que aprovaram algo que não
sabiam, diz o seguinte: artigo 1º - fica o Poder Executivo autorizado a
contratar empréstimos, junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento, no valor de 35 milhões de dólares para implantação do
projeto de modernização da gestão fiscal do estado do Maranhão, Profisco
II. Parágrafo único do artigo 1º, e aí chamo atenção, é igualmente
autorizada a implementação dos ajustes fiscais e financeiros do Projeto.
Eu nunca tinha visto isso. O Governador pede já para a Assembleia autorizar
os ajustes fiscais que só serão decididos no final da implantação do Projeto,
não sabe nem que ajustes são esses, mas quer já um cheque em branco da
Assembleia para dizer que os ajustes apontados têm que já ser autorizados
por esta Casa. Primeiro quero lembrar ao Exm.º Senhor Governador, aos
Deputados desta Casa, que esse parágrafo não tem nenhuma validade
jurídica, porque é inconstitucional. O artigo 6º da nossa Constituição é
muito claro, não existe mais lei delegada em nosso ordenamento jurídico. E
o que é a lei delegada? É aquela que se aprova e um Poder delega poderes
a outro Poder para que ele tome medidas em nome desse e é isso que faz o
parágrafo único. Como é que vamos autorizar a contratação de um
empréstimo para implantar um Projeto que vai aumentar o sistema de
cobrança de impostos no Maranhão e já estamos autorizando as medidas
e os ajustes necessários que serão apurados somente no final do Projeto,
após a contratação do empréstimo? Isso é simplesmente, Senhor Presidente,
querer fazer pouco caso com o Poder Legislativo do Estado do Maranhão.
Por outro lado, o artigo 1º diz o seguinte, os encargos financeiros... quem
está dizendo isso não sou eu, a assinatura é do Governador, o prazo de
amortização do empréstimo e o período de carência serão estabelecidos
no contrato de empréstimo externo firmado entre o estado do Maranhão
e o BID. Ora, Senhores e Senhoras Deputados, como é que como Deputado
eu vou aprovar um empréstimo de mais de R$ 100 milhões para aumentar
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a cobrança de impostos no Maranhão, ainda mais se não se sabe qual é a
taxa de juros que vai ser cobrada? Em quantas parcelas serão pagas esse
empréstimo? Qual é o período de carência? Há poucos dias, o Governador
mandou uma mensagem a essa Casa pedindo autorização para renegociar
o empréstimo do BNDES e contou com meu voto, porque ele disse que
precisava de uma folga financeira para poder realizar investimentos no
Maranhão. Aí ele pede a folga, Deputado Max, para renegociar empréstimo
do BNDES e, logo depois, vem com projeto de cem milhões para endividar
o Estado. De que adiantou nós aprovarmos a renegociação do BNDES? É
para ele pagar empréstimo para aumentar a cobrança de impostos dos
maranhenses. Senhores e senhoras deputadas, absolutamente todos os
projetos de empréstimos que tramitaram nessa Casa tiveram o meu apoio.
Independente do Governo, quando chega aqui o projeto, se for para saúde,
para educação, para segurança, contará com o meu voto, diferente de
alguns deputados que lá atrás votaram contrários ao empréstimo do
BNDES, que hoje é a tabua de salvação do atual Governo. Então, agora,
esse eu digo publicamente aqui da tribuna, não terá o voto do Deputado
Eduardo Braide. Endividar o Estado, Deputado Wellington, em mais de
cem milhões de reais para implantar um programa de gestão fiscal e
modernização que tem nome, que é exatamente aumentar o sistema de
cobrança de imposto no Maranhão. E aqui quem está falando não sou eu.
Falo aqui em nome das entidades empresariais do Maranhão que
conversaram comigo ontem e disseram que sequer tomaram conhecimento
do envio desse projeto do Governo do Estado para a Assembleia Legislativa.
E a primeira pergunta que eu faço a ser respondida por algum deputado da
base do Governo, este projeto, o Projeto de Lei nº 262/2017, passou em
alguma reunião do Conselho Empresarial do Maranhão? Gostaria que essa
pergunta fosse respondida, já que o Conselho Empresarial do Maranhão
serve exatamente para isso, para que a gente possa levar ao conhecimento
da classe empresarial do Maranhão aquelas mediadas que irão atingi-la.
Aguardo resposta, porque, até onde eu tenho informação, o Governador
mandou esse projeto sem discutir com os empresários do Maranhão. E é
por isso que os pequenos comerciantes estão sofrendo com a forma de
cobrança, com os juros abusivos, com as multas que são estabelecidas e,
diga-se de passagem, a Secretaria de Fazenda ainda dá um prazo para pagar
o valor da multa integralmente. Se não houver o pagamento, sabe o que
acontece, Deputado Carlinhos Florêncio? A suspensão da inscrição do
CNPJ. Aquela empresa está proibida de continuar com suas atividades
comerciais. E é isso que nós vamos fazer? Aprovar a urgência de um
projeto que deve ter a participação da Associação Comercial do Maranhão,
da FIEMA, da Associação dos Atacadistas, dos representantes dos
comerciantes, para poder pelo menos saber do que se trata esse programa.
Se é tão bom como o Governo diz, já que é um projeto de modernização,
eu peço que a gente possa aprovar o convite que logo mais será votado
para a vinda do Secretário de Fazenda explicar a esta Casa do que se trata
o pró-fisco. O Governo do Estado terá toda a oportunidade de mostrar
que esse é um projeto bom, mas vamos aguardar o requerimento que vem
logo em seguida, que é o que faz o convite ao Secretário de Estado para
explicar. Até porque se é um projeto bom, quem não deve não teme, o
maior interessado em vir explicar esse projeto aqui seria o Governo do
Estado. E aí eu quero lembrar aos senhores e senhoras deputados que nós
só temos 2 páginas nesse projeto. Uma página que trata da mensagem do
Governador que fala tão somente do valor do empréstimo e que é pro
PROFISCO 2, só diz isso. E a 2ª que fala também do valor do empréstimo,
pede esse cheque em branco da Assembleia, onde diz que já fica autorizada
a implementação dos ajustes fiscais e financeiros do projeto e a que fala
que os encargos financeiros, o prazo de amortização do empréstimo e o
período de carência serão estabelecidos num contrato de empréstimo externo
firmado entre o Estado do Maranhão e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento. E como se não bastassem os equívocos do projeto que
chegou, o Art. 3º ainda diz o seguinte: que o Poder Executivo fica autorizado
a vincular como contrapartida a garantia da União as cotas dos repasses
constitucionais do Fundo de Participação do Estado, mas no final diz o
seguinte: Bem como outras garantias em direito admitidas. Então é outro
cheque em branco que nós vamos dar ao Governo do Estado para que ele
possa fazer a contratação de mais de cem milhões de reais e depois dar a
garantia que ele bem entender? Digo e repito, tenho sempre pautado os

meus votos nessa Assembleia com muita coerência. O projeto que é para
o bem do povo do Maranhão tem meu voto. Agora, certamente, Senhor
Presidente, pedir e autorizar o endividamento do Estado do Maranhão em
mais de cem milhões de reais para contratar um programa que vai aumentar
o sistema de cobrança dos pequenos comerciantes do Maranhão, certamente
esse não contará com o meu voto e é exatamente por isso que o Maranhão
anda na contramão no que diz respeito à política fiscal em relação a essa
situação. Conversem com qualquer pequeno comerciante do Estado do
Maranhão, dos municípios mais distantes e perguntem a eles qual é a
opinião em o Estado contratar 100 milhões de reais para jogar em um
programa de modernização da gestão fiscal que nada mais vai fazer que
aumentar o arrocho dos pequenos comerciantes, perguntem a eles nas
bases de vocês qual é o pensamento que eles tem em relação a essa situação?
Concedo um aparte ao deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Eduardo Braide, parabéns pelo pronunciamento e mais uma
vez a atenção, lá na CCJ, em trazer essa temática e essa discussão. Por que
essa brevidade e por que tanta urgência? Fica o nosso questionamento com
o governo que já tem dois anos e meio, quase três anos e faz a troco de
caixa, faz às pressas, nas coxas e principalmente atropelando a Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Não há uma mínima discussão com o
conselho empresarial, não há mínima discussão com a sociedade e o mais
importante, deputado Eduardo Braide, que nós precisamos enfatizar nem
eu e nem V. Exª não somos contra a fiscalização, pelo contrário, tem que
haver a fiscalização sim e principalmente dar atenção à fiscalização que
nós temos. A motivação, a valorização dos nossos auditores fiscais, a
realização do concurso público para técnicos e auditores para incrementar
a Secretaria de Fazenda, para melhorar a fiscalização, mas não por meio de
um novo empréstimo, por meio de um novo empréstimo que vai na verdade
sacrificar, prejudicar, arrochar ainda mais os pequenos empresários. V. Exª
também foi muito feliz e oportuno, quando fez o questionamento e a
lembrança: pergunte aos pequenos empresários, pergunte aos pequenos
comerciantes, muitos estão fechando as suas portas. Nós percorremos,
por exemplo, a Avenida Castelo Branco, a Avenida dos Holandeses, a
quantidade de placas de aluga-se e de vende-se. Por quê? O estado do
Maranhão passa por recessão. É um momento de crise e que o estado do
Maranhão se levantou em alguns momentos não por conta do Governo do
Estado, não por ações do Governo do Estado, na agricultura e na
agropecuária, por exemplo, pela própria iniciativa dos agricultores, dos
pecuaristas. Quem necessita do apoio do Governo, da mão do Governo
tem é padecido com aumento de impostos e mais agora com arrocho. Nós
somos contra esse aumento de impostos, somos contra esse empréstimo,
fomos a favor em todos os aumentos, em todos os empréstimos em
oportunidades anteriores, mas não podemos ser a favor sem o mínimo de
votação, sem o mínimo de apreciação. E, principalmente, trazer para esta
Casa os empresários, a Associação Comercial, a FIEMA. Solicito a esta
Casa que possamos realizar audiência pública antes de aprovar, antes de
colocar em votação uma audiência pública ou pela Comissão de
Administração, pela Comissão de Assuntos Econômicos para que
possamos ouvir a FIEMA, a Associação Comercial. Mesmo votando
contra, eu tenho certeza que o posicionamento da Associação Comercial,
da FIEMA, dos pequenos empresários do estado do Maranhão, com
certeza, é contra a esse novo empréstimo do Governo do Estado do
Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço o
aparte do Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Deputado Braide, por favor, conclua.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Já concluo,
Senhor Presidente. A única coisa que se pede, Deputado Wellington, em
relação a esse projeto é que seja ouvida a classe empresarial do Maranhão,
sejam ouvidos os pequenos comerciantes, aqueles que sofrem no dia a dia
a política fiscal adotada pelo Governo do Estado. E aqui quero lembrar que
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há um pedido que será votado ainda hoje, Deputado Max Barros, se
houver quórum, de um Requerimento para que o Secretário da Fazenda
venha a esta Casa, por meio de um convite, para que ele explique a esta
Casa o que é o Profisco 2, para que vai servir, para que ele dê a oportunidade
dos empresários maranhenses se manifestarem em relação a essa situação.
Eu quero acreditar que esta Casa aprovará este Requerimento, para que
possamos ouvir, antes de votar essa matéria, aqueles que devem ser ouvidos,
porque será os que sofrerão na pele a implantação desses ajustes fiscais
desse programa, que são exatamente os comerciantes do Maranhão e
especialmente os pequenos comerciantes do Maranhão. E já finalizando,
Senhor Presidente, depois volto para fazer o encaminhamento. Agradeço a
paciência de V. Ex.ª.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Passo a Presidência ao Deputado
Othelino.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Requerimento n.º 780/2017, de autoria da Deputada
Francisca Primo. Deputada ausente. Requerimento n.º 784/2017, de autoria
da Deputada Nina Melo. Deputada ausente. Agora Requerimentos de
autoria do Deputado Sérgio Frota que são todos de congratulação. Eu
queria consultar o Plenário sobre a possibilidade de votarmos todos juntos.
Há alguma objeção? Requerimentos nº 785, 786, 787, 788, 789, 790 e 791,
além de 794, todos de autoria do Deputado Sérgio Frota em congratulação
aos municípios de Magalhães de Almeida, Cururupu, Zé Doca, Governador
Archer, Amapá do Maranhão, Graça Aranha, Primeira Cruz e Capinzal do
Norte. Em Discussão. Em Votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente, eu
queria pedir verificação de quórum.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Max, o Requerimento nº 793/2017, o
Deputado está ausente. Então podemos fazer a verificação de quórum no
item 20 da pauta? Requerimento nº 766/2017, de autoria do Deputado
Braide. (lê).

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela Ordem. Antes da verificação e já solicitando a V. Ex.ª, eu
já tinha comunicado à Mesa, que altere a data para o 01 de novembro, que
é a quarta-feira da semana que vem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Peço à Mesa que já modifique para o dia 01 de
novembro. Peço que zere o painel. Vamos fazer a conferência de quórum a
pedido do Deputado Max Barros.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Partido Verde
em obstrução, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Há quórum para deliberação, contudo percebam
que o Deputado Eduardo Braide se ausentou...

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Não,
Senhor Presidente, ele estava presente aqui na conferência, esse tipo de
manobra diminui, inclusive a Assembleia.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Ele estava
presente na conferência.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Esta
postura do Deputado diminui ele, pelo amor de Deus.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Deve seguir,
Senhor Presidente, ele estava presente aqui.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – No início
da votação ele estava presente.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Registrou a
presença na conferência aí. Pronto.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Neste projeto o Deputado Braide se ausentou do
plenário e, infelizmente, de acordo com o Regimento, eu não tenho condições
de apreciar sem o autor no plenário. Se V. Ex.ªs podem verificar aqui que o
Deputado Eduardo Braide não está em amarelo ali, portanto ele não
registrou a presença. O requerimento fica transferido para a próxima Sessão.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Então o
Deputado Braide ausente receberá falta?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Sim.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Perfeito,
porque todo fim de ano quando ele chega, ele gosta de colocar uma lista que
ele não faltou nenhum dia, então eu queria ficasse registrado isso, pelo
menos hoje num requerimento dele, ele se ausentou do plenário para não
marcar, para que ele não fosse votado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – os Requerimentos 794 e 795 já foram apreciados.
Requerimentos nº 798, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê).
Deputado Wellington, nós não vamos poder apreciar o requerimento porque
precisa aprovar o projeto em segundo turno. Então, nós, primeiro,
apreciaremos em segundo turno o projeto de V.Exa. que foi aprovado hoje,
para depois marcarmos uma data. A data fica pré-agendada, essa data fica
bloqueada, se caso a Assembleia confirme em segundo turno, já tem a data
reservada para a solenidade que V. Exa. solicitou, a sessão solene.
Requerimentos à deliberação da Mesa, convido o deputado Ricardo Rios,
deputado Fábio Macedo, os Requerimentos nº 781, de autoria da deputada
Nina Melo, a deputada está ausente, Requerimento nº 782, de autoria do
deputado Adriano Sarney, deputado está ausente, mas é justificativa de
falta (lê). Como vota o deputado Ricardo Rios? Como vota o deputado
Fábio Macedo? Deferido. Requerimento nº 796, de autoria do deputado
Rafael Leitoa (lê). Como vota o deputado Ricardo Rios? Como vota o
deputado Fábio Macedo? Deferido. Requerimento nº 797, de autoria do
deputado Rafael Leitoa (lê). Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da sessão
de amanhã, quinta-feira, dia 26 de outubro: Projeto de Lei n.º 255/2017, de
autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei n.º 260/2017, de autoria do
Poder Executivo; Requerimento n.º 800/2017, de autoria da Deputada
Nina Melo; Requerimento n.º 801/2017, de autoria do Deputado Bira do
Pindaré; Requerimento n.º 802/2017, de autoria do Deputado Eduardo
Braide.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Inscrito Deputado Raimundo Cutrim. Declina.
Tempo dos Partidos ou Blocos. Pela liderança do Bloco Unidos pelo
Maranhão a Deputada Valéria Macedo, por 05 minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, Senhores membros da Mesa, Senhores
Deputados. Senhor Presidente, venho à tribuna hoje apenas para registrar
aqui a presença das meninas do Movimento Meninas Ocupam, que é
organizado pela Plan Internacional, que é uma organização não-
governamental de origem inglesa, ativa desde 1937, presente em 71 países.
E aqui no Brasil ela está desde 1997. A Plan Internacional tem como
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objetivo assegurar o direito pleno de crianças e adolescentes. E, portanto,
Senhor Presidente, como resultado dos esforços da Plan Internacional, em
2011, a ONU instituiu o dia 11 de outubro como o Dia Internacional da
Menina, que nós hoje recebemos aqui duas meninas para acompanhar a
sessão legislativa aqui, sentadas nas cadeiras como Deputadas, como se
fossem Deputadas estaduais em uma atuação simbólica da qual elas
acompanharam quase a totalidade da nossa Sessão Legislativa para que
elas possam realmente entender, compreender, aprender, liderar e também
decidir e progredir como meninas trabalhando o seu futuro como as mulheres
que serão aí no futuro. E hoje as meninas ocupam estiveram aqui conosco,
quero aqui agradecer à Mesa Diretora, a todos os parlamentares que
abraçaram as meninas que aqui estiveram, a Plan Internacional, a
Procuradoria da Mulher que viabiliza a participação dessas meninas, eu
como procuradora da Mulher desta Casa, porque acreditamos que essas
meninas, que hoje estão recebendo todo o acompanhamento por meio de
formação política, formação social, econômica, participando dos debates
mais importantes do nosso cenário nacional e maranhenses, elas precisam
realmente dessa vivência nos Poderes, nas Instituições para que elas possam,
em uma experiência viva, levar maior conhecimento e poder disseminar
esse conhecimento a outras meninas que estão nesse processo de formação.
E o movimento de Ocupação foi criado para mostrar de fato que os homens
ainda são maioria ocupando altos e médios cargos nas empresas e nos
ambientes políticos. Além também de chamar atenção do público com
essas intervenções para que haja mudança dessa realidade. E que nós
possamos fazer com que as mulheres, hoje, formando as meninas, possam
cada vez mais ocupar espaço do poder e de decisão no nosso país e no
nosso Estado. Portanto, nós mulheres, que somos a maioria do eleitorado
brasileiro, representamos 40% da economia do país e internacionalmente
estamos na maioria nas faculdades, precisamos começar cedo a trabalhar
contra todos esses empecilhos, todas essas barreiras que nós mulheres
enfrentamos no dia a dia, principalmente no que se refere à ocupação das
mulheres, a preparação das mulheres para ocupação de espaços de poder
e de decisão. Então estamos preparando essas meninas para que cheguem
mulheres já preparadas, prontas para enfrentar todas essas intempéries e
dificuldades da vida que colocam. E também trazendo a realidade aqui das
meninas maranhenses, das crianças maranhenses que se encontram, aqui,
nós temos, inclusive, uma fala das meninas que diz: queremos falar, lembrar,
reivindicar, por todos os direitos ora garantidos pela Constituição Federal
e pelo estatuto da criança e do adolescente, mas que ainda são violados,
suprimidos, renegados, engavetados. Queremos falar aqui a voz das
meninas que cheguem a todas as pessoas, gabinetes e nações, que escutem
nossas ideias, saibam do que queremos para o nosso futuro, que conheçam
as nossas realidades, as violações que sofremos desde cedo, desde o
acordar e as vulnerabilidades que rodeiam e insistem em nos silenciar.
Essa é uma fala de uma das meninas que demonstra toda a sua indignação,
como são tratadas as meninas de nosso país, do nosso Estado e como elas
precisam ser informadas, trabalhadas, adquiram conhecimento, participem
realmente da realidade e do dia a dia das instituições, dos Poderes e todas
as instâncias. Elas amanhã estão ocupando espaços importantes na
prefeitura de São Luís, na própria prefeitura, nas secretarias, como ocuparão
espaços nas secretarias estaduais. Eu estive hoje na Secretaria de Saúde,
elas estavam lá acompanhando e ocupando espaço da secretária adjunta
Carla Trindade e outras instituições e outros órgãos do Estado. Então é
muita importante essa atuação da PLAN em prol das meninas, da formação
das nossas meninas, que estão trabalhando, inclusive, as suas mazelas
atuais, estão evitando as futuras. Nós precisamos, sim, empoderar essas
meninas, principalmente que elas possam aprender e depois aprender a
liderar. Depois de liderar, possam realmente decidir o seu futuro e progredir
com políticas públicas das mulheres e com a ocupação as mulheres no
Poder. Portanto eu quero aqui só registrar a presença delas aqui, hoje, na
nossa Casa. Vamos à Procuradoria da Mulher semana que vem e agradecer
a PLAN, as meninas que estão sempre. Participaram, inclusive, da comissão
hoje, na reunião das comissões. Debateram, inclusive. E falaram. E nós
queremos parabenizar todas elas. As meninas e as mulheres com certeza
devem gozar no nosso Estado e em nosso país de igualdade de acesso, de
acesso à educação, qualidade de serviço de saúde, para que elas possam
promover com certeza a valorização dessas meninas e mulheres e bem-

estar biopsicossocial, os recursos econômicos cheguem a essas meninas e
também a participação política, que é muito importante quanto à igualdade
e oportunidade para meninos e meninas, homens e mulheres do nosso
estado, do nosso Brasil, dando oportunidade de mais de empregos, de
liderança, e tomar decisões que realmente vão mudar o futuro e que, no
futuro próximo, nós tenhamos realmente mais igualdade de cadeiras, mais
igualdade de posição e de lideranças das mulheres em nosso país e em
nosso estado, obrigado, senhor presidente, por acolher as nossas meninas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Bloco Parlamentar Independente, deputado Max, V. Exa. tem 8 minutos,
com apartes.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) – Senhor presidente, deputado Othelino, senhoras deputadas
senhores deputados, jornalistas, galeria, aqueles que não nos veem pela
TV Assembleia e pela internet, venho falar sobre a reforma política que foi
promovida pelo Congresso Nacional, e, no meu entendimento, essa reforma
frustrou – frustrou - a população do Brasil, de fato, poucas alterações
foram feitas e algumas vieram inclusive prejudicar o sistema eleitoral,
enfraquecer mais a representatividade dos partidos, eu destaco como um
ponto altamente negativo nessa reforma política que foi implantada, os
recursos públicos para se fazer campanha eleitoral. O Brasil nesse problema
econômica que ele vive, retirar do orçamento 2 bilhões de reais para botar
na mão de partido político para fazer campanha eleitoral é uma excrescência,
enquanto a saúde, a educação, a segurança precisam de recursos se tira
recursos do Tesouro neste momento, 2 bilhões de reais para botar o dinheiro
dos impostos da população do Brasil nas mãos dos partidos políticos
para fazer campanha eleitoral. Eu acho que foi um equívoco muito grande,
e eu considero até um tapa na população brasileira. As campanhas poderiam
ser bem mais econômicas se mudasse a maneira de fazer política, se nós
tivéssemos, em vez desse sistema proporcional, o voto distrital, onde os
postulantes a cargo no Legislativo não tivessem que percorrer todo Estado
para fazer campanha política, mas eles seriam votados naquele distrito,
onde eles já eram mais conhecidos pela população, a população tinha mais
identidade, não precisava de campanha política com marqueteiro, com
altos custos, seriam custos muito menores e com mais identidade entre a
população que vai ser representada que seriam pequenos distritos e os
seus representantes, elas conheceriam muito mais seus representantes.
Então o caminho para se evoluir, para ter uma representatividade maior é
o voto distrital e também ele implica, Deputado Edson Araújo, em muito
menos recursos de campanha, onde as vezes a essência do candidato é
deixada em segundo plano e o que vale é o marketing, é como é produzido
aquele candidato, como ele é vendido para população como um produto.
Então, neste tema, a reforma política pecou e pecou redondamente. Houve
dois aspectos, Deputado Eduardo Braide, que eu acredito que evoluiu a
reforma. O primeiro que diz respeito à questão de nas próximas eleições,
não nessas de 2018, mas a partir das próximas eleições, a partir de 2018
não haver mais coligação. Eu acho que essa é uma decisão correta, porque
não tem sentido nas eleições proporcionais você coligar com outros
Partidos, formar uma grande coligação onde o programa, a ideologia de
cada Partido não pode ser defendida, porque está nessa grande coligação.
Nas eleições é o momento dos Partidos mostrarem a sua cara, mostrarem
a sua ideologia, as bandeiras que eles defendem. Então essa questão de não
permitir mais as coligações depois da eleição de 2018, entendo que foi um
grande avanço na reforma política. E a outra questão que acho que evoluiu,
porque a ideia era boa, é bom as pessoas puderem se organizar em Partidos
para expressar os seus sentimentos, as suas ideias, mas da maneira como
se permitiu a criação de Partidos políticos no nosso país virou uma
verdadeira promiscuidade. Existem Partidos realmente que têm uma
ideologia, que têm um programa, que defendem uma posição, mas existem
outros Partidos que estão aí apenas para fazer negócio eleitoral, que não
defendem nenhuma bandeira e na época da campanha eleitoral eles até
vendem sua legenda por tempo de televisão. Então em função dessa
promiscuidade foi salutar o projeto que foi aprovado de estabelecer a
cláusula de barreira, ou seja, o Partido tem que ter o mínimo número de
votos para poder ter direito a representação no Congresso Nacional, para
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poder participar de comissões, para poder ter liderança e para receber a
verba partidária. Então essa questão eu acho que é importante, os Partidos
vão reduzir significativamente e vai ficar mais clara a posição de cada
Partido, cada programa. Não vamos ter hoje como tem no Congresso
Nacional 35 Partidos. Acredito, Deputado Hemetério, com essa reforma
política, depois das eleições quem se elegeu pelos Partidos menores vai
continuar com mandato, mas o Partido tende a desaparecer. E isso vai
fortalecer inclusive as negociações no próprio Congresso Nacional. Então
essas duas alterações, a da cláusula de barreira e a questão também, a
questão negativa que coloquei é o financiamento público com dinheiro do
Tesouro Nacional. E em função dessa realidade em que os Partidos menores
vão poder participar da eleição, mas logo depois das eleições a tendência
desses Partidos menores é desaparecer, eu tomei uma decisão pessoal,
Deputado Wellington, eu participo de um Partido pequeno e decidi que em
função dessa reforma política eu estarei saindo do PRP para procurar
outro Partido que tenha uma perspectiva melhor no cenário maranhense e
no cenário brasileiro e que esteja em identidade com as minhas posições e
minha ideologia. Então essa é uma decisão que já tomei e espero só o
momento certo para que não haja prejuízo na composição aqui, nos Blocos
da Casa, para eu anunciar o caminho que tomarei, mas acho que essa
reforma política, nesses dois aspectos, da cláusula de barreira e também na
questão... Deputado Wellington, permito a V. Exa.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (aparte)
– Deputado Max, parabenizá-lo pelo pronunciamento e principalmente
que vai ao encontro da sociedade. A sociedade espera muito mais da classe
política. Hoje vivemos uma crise financeira, crise econômica, mas
principalmente uma crise moral, uma crise ética e uma crise política diante
dos vários escândalos que nós tomamos conhecimento e não podemos
deixar criminalizar a política. Porque a partir do momento em que
criminalizamos a política nós afastamos os homens de bem da política e
precisamos ocupar os cargos públicos, precisamos ocupar a política de
homens de bem. E a sociedade coloca sobre os ombros da classe política a
necessidade dessa reforma. Fala-se tanto em reformas, reforma
administrativa, moralidade no serviço público, reforma previdenciária,
reforma trabalhista e, principalmente, a reforma política. E todas as vezes
que falam em reformas política, cria-se uma expectativa. Mas expectativas
são frustradas, porque o que acontece na verdade são remendos, remendos
da legislação, que é uma legislação eleitoral antiga. E uma remendo a cada
eleição, eleição 2012, eleição 2014, 2016 e para 2018 um pequeno remendo
novamente foi feito. Criaram expectativas com relação ao fim das coligações
e, inclusive, infelizmente não foi colocado em prática ainda e,
principalmente, também ao financiamento público de campanha dos
partidos. São temas ainda polêmicos que a população se debruça sobre o
tema e aguardava ansiosamente uma resposta da classe política que,
infelizmente, foi frustrada. Sobre a segunda parte do seu pronunciamento,
V. Exa. está anunciando a saída do PRP. Eu quero dizer que o Partido
Progressista está de portas abertas, está à sua disposição. Eu, como
presidente municipal do partido, presidente estadual Deputado André
Fufuca, com certeza da total acolhida a V. Exa. pelo trabalho que V. Exa. já
tem prestado ao Estado do Maranhão, como Secretário de Estado, como
deputado atuante. E isso eu tenho verificado nessa legislatura e muito nos
orgulha também de estarmos juntos no bloco independente e sob a sua
liderança. E o partido progressista está à sua disposição, está à sua
disposição, está de portas abertas. Ontem, inclusive, ao fazer referência a
isso, liguei pessoalmente para o Deputado André Fufuca, passei o celular
para V. Exa. E o Partido Progressista está à sua disposição. Que Deus
continue abençoando a sua vida e seja onde quer que esteja ou que decida
trilhar um novo caminho na politica, que seja abençoado, que seja com
muito êxito na sua nova trajetória política, que Deus o abençoe.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Deputado
Wellington, eu agradeço a V. Exa. e fico muito honrado com o convite de V.
Exa. E dizer do prazer que tenho de partilhar com você o Bloco
Independente que tem travado muitas lutas nessa Casa, e a maneira aguerrida
como V. Exa. tem exercido o seu mandato parlamentar.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Deputado
Max, me conceda um aparte.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Com maior prazer,
Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (aparte) –
Gostaria de me irmanar nos pontos que V. Exa. tocou em relação à reforma
política. Fui contra desde o início à aprovação desse fundo público de
campanha, o chamado fundão. Acho que não tem cabimento no momento
de crise você fazer chegar até o conhecimento da população que ela é que
vai bancar a campanha dos políticos. Diante de tudo que está acontecendo,
não vou entrar em detalhes, mas falar que em relação ao provável destino
partidário de V. Exa. ao anunciar que poderá sair do partido o qual V. Exa.
faz parte hoje em dia. Será uma honra para o PMN tê-lo nos quadros.
Tenho certeza que a qualquer partido que V. Exa. for cerrar fileiras,
engrandecerá o partido pela trajetória de V. Exa., pela forma como tem a
sua atuação parlamentar, pela experiência dos cargos executivos por onde
V. Exa. já passou e, principalmente, pela forma cortês, urbana e sempre
voltado para as atenções do povo do Maranhão. Então o PMN deixa aqui
esse convite a V. Exa. para reflexão, que eu sei que V. Exa. tomará, após
ouvir sua família, após ouvir as suas lideranças políticas, os seus amigos,
aqueles que o acompanham, mas será uma honra tê-lo na fileira, nas fileiras
do PMN.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Deputado Braide,
mais uma vez, eu fico honrado com as suas colocações, por seu convite. V.
Exa. dignifica essa Casa com sua atuação na liderança do PMN aqui e que
tem sido realmente uma grande revelação da politica maranhense. Então eu
agradeço a V. Exa. pelo convite, como faço do Deputado Wellington e
ratifico minha posição, eu acredito que nós perdemos um grande momento
de fazer reforma política, foi uma reforma pífia, teve dois pontos positivos:
a questão da cláusula de barreira e também a questão das coligações, de
impedir as coligações, foram positivas.  A questão do fundo público é uma
excrecência e um tapa na sociedade brasileira e a questão também de
manter esse sistema proporcional onde há um dispêndio de recursos muito
grande nas campanhas e também a representatividade fica mitigada porque
os candidatos têm que percorrer várias regiões, vários municípios e as
vezes não tem essa identidade com aquele município não evoluiu o sistema
partidário que eu acho o mais correto é o sistema digital. De fato eu já
tomei a minha decisão, eu vou deixar o PRP em função dessa reforma
política, vou verificar como é que fica a situação dos blocos para não tomar
uma decisão imediatista que prejudique a composição dos blocos aqui na
Casa e agradeço de maneira bastante agradecida, aí cabe um pleonasmo, os
convites que foram feitos por V.Exa. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Bloco Parlamentar de Oposição.  Partido Verde.
Bloco Parlamentar Democrático. Bloco Parlamentar Unidos Pelo Maranhão.
Declina.

VI -  EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Declina
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Declina. Como não teremos quórum para a Sessão
Ordinária, ficam incluídos na ordem do dia da sessão de amanhã, os projetos
de lei nº 257, de autoria do Poder Executivo, 270, de autoria do Poder
Executivo, 256, de autoria também do Poder Executivo e 262 também do
Poder Executivo. Ainda fica incluída a Moção nº 021, de autoria do
Deputado Bira do Pindaré.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

OTHELINO NETO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Fábio Macêdo.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rigo Teles.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio Pereira, Bira do
Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi
Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio
Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba,
Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Marcos Caldas,
Max Barros, Nina Melo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Stênio Rezende,
Toca Serra, Valéria Macêdo e Wellington do Curso. Ausentes os Senhores
(as) Deputados (as): Adriano Sarney, Humberto Coutinho, Othelino Neto,
Ricardo Rios, Roberto Costa, Sérgio Frota, Sousa Neto, Vinícius Louro e
Zé Inácio. O Presidente, em exercício, Deputado Fábio Macêdo, 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:
Rafael Leitoa, Graça Paz, Júnior Verde, Eduardo Braide, Léo Cunha,
Wellington do Curso e Bira do Pindaré. Esgotado o tempo regimental
destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente informou que a inscrição
do Deputado Rogério Cafeteira ficou transferida para a próxima Sessão.
Antes de iniciar a Ordem do Dia, o Presidente informou que havia sobre a
mesa um Requerimento do Deputado Rafael Leitoa, solicitando a inversão
de pauta para a votação do Requerimento 783/2017, de autoria dos
Deputados Othelino Neto e Rafael Leitoa, requerendo a discussão e
votação, sob Regime de Urgência, em Sessão Extraordinária, do Projeto de
Lei Complementar nº 012/2017, de autoria do Ministério Público Estadual.
Ambos os requerimentos foram aprovados, sendo feito um acordo de
liderança para que PLC 012/2017 fosse imediatamente votado na presente
Sessão. Na sequência, os trabalhos foram suspensos para que as Comissões
competentes emitissem seus respectivos pareceres. Assim, o PLC nº 0012/
2017, que trata da Estrutura do Organizacional do Ministério Público
Estadual, foi aprovado e encaminhado à sanção, com parecer favorável da
Comissão de Costituição, Justiça e Cidadania bem como da Comissão de
Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho. Nesse
momento, o Deputado Max Barros solicitou verificação de quórum, quando
foi constatado que não havia número regimental de presentes para a
apreciação do restante da Matéria constante na Ordem do Dia, que ficou
transferida para a próxima Sessão. Na forma do Artigo 113 do Regimento
Interno, foi incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o
Projeto de Resolução Legislativa nº 036/2017, de autoria do Deputado
Wellington do Curso assim como os Requerimentos nºs 794 e 795/2017,
de autoria do Deputado Sérgio Frota; 796 e 797/2017, de autoria do
Deputado Rafael Leitoa e 798/2017, de autoria do Deputado Wellington
do Curso. Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande
Expediente. Da mesma forma ocorreu no Tempo dos Partidos e Blocos e
no Expediente Final. 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, 25 de outubro de 2017.

Ata da Centésima Vigésima Terceira Sessão Ordinária da
Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
quatro de outubro de dois mil e dezessete.

Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rogério Cafeteira.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Bira do Pindaré, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edson
Araújo, Eduardo Braide, Francisca Primo, Humberto Coutinho, Júnior
Verde, Léo Cunha, Marcos Caldas, Max Barros, Nina Melo, Othelino
Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Raimundo Cutrim, Ricardo
Rios, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Toca
Serra, Valéria Macêdo, Wellington do Curso e Zé Inácio.  Ausentes os
Senhores (as) Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad,
Antônio Pereira, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, Edilázio Júnior,
Fábio Braga, Fábio Macêdo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba,
Josimar de Maranhãozinho, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Roberto Costa e
Vinícius Louro. O Presidente, Deputado Humberto Coutinho, declarou
aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de Deus. Em
seguida, efetuou-se a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão
anterior, que foi aprovado e do Expediente a seguir: Projetos de Lei nºs:
263/17, de autoria do Deputado Raimundo Cutrim, dispondo sobre o
atendimento prioritário para portadores de Diabetes na Rede Estadual de
Saúde; 264/17, de autoria do Deputado Edson Araújo que dispõe sobre a
obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais, empresas públicas e
privadas, obrigadas a utilizarem canudo e copo fabricados com produtos
biodegradáveis; Moção nº 020/17, da Deputada Andréa Murad, de Repúdio
ao Promotor de Justiça, Paulo Roberto Barbosa, por referências feitas em
sua rede social, em clara violação aos preceitos constitucionais da defesa
das garantias e direitos fundamental, ao afirmar que defensores públicos,
por exercerem, na forma da lei, a defesa processual penal estariam “a
serviço do crime”. Do mesmo modo merece absoluta reprovação os ataques
às instituições Defensoria Pública, ao Poder Judiciário e à classe política;
Requerimentos nºs: 749/17, do Deputado Edson Araújo, enviando
Mensagem de Congratulação aos Prefeitos e aos Presidentes das Câmaras
dos Munícipios de Magalhães de Almeida, Cururupu, Zé Doca, Amapá
do Maranhão, Governador Archer, Graça Aranha, Primeira Cruz, São
Benedito do Rio Preto, Humberto de Campos, Icatu, Lago do Junco, Nina
Rodrigues  e Coelho Neto, pela passagem de seus aniversários,
comemorados durante o mês de outubro; 750/17, do Deputado Fábio
Macêdo, solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias
realizadas nos dias 25 a 28 de setembro de 2017, conforme atestado
médico; 751/17, do Deputado Edson Araújo solicitando que seja justificada
sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas no período de 25 a 29 de
setembro de 2017, quando esteve em Brasília, com o Secretário Nacional
da Pesca, com o Presidente da Confederação Nacional da Pesca e com o
Ministro do Meio Ambiente, para tratar de assuntos relativos à política
pesqueira de interesse das atividades da Pesca Artesanal Profissional do
Maranhão; 752/17, do Deputado Eduardo Braide, encaminhando
Mensagem de Aplausos e Congratulações à Chapa Acorda Enfermagem
(Chapa 2), liderada por Patrick Gomes, bem como a todos os seus
integrantes, pela vitória nas eleições para o Conselho Regional de
Enfermagem do Maranhão realizada no dia 1º de outubro; 753/17, do
Deputado Doutor Levi Pontes, solicitando que seja realizada uma Sessão
Extraordinária, para discussão e votação em regime de urgência do Projeto
de Lei nº 126/2017, de autoria do Poder Executivo; 754/17, do Deputado
Othelino Neto, enviando Mensagem de Congratulação ao Desembargador
José Joaquim Figueiredo dos Anjos, eleito Presidente do Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão; Indicações nºs 1206/17, do Deputado Zé Inácio
ao Senhor Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício
Quintella Lessa e ao Superintendente Regional do Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes - DNIT no Maranhão, Senhor Gerardo
de Freitas Fernandes, solicitando a instalação de redutores de velocidade
na BR 222, dentro do perímetro urbano da cidade de Santa Luzia/; 1207/
17, do Deputado Zé Inácio ao Senhor Governador do Estado, Flávio Dino
e ao Senhor Secretário de Estado de Educação, Felipe Camarão, solicitando
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a reforma do Centro de Ensino Cícero Ferreira da Silva, antiga Escola João
Alberto, no município de Santa Luzia; 1208/17, do Deputado Júnior Verde
ao Governador do Estado do Maranhão, com encaminhamento para o
Senhor Secretário de Estado de Segurança Pública, Jefferson Portela, e o
CMT Geral da Policia Militar do Maranhão, Sr. José Frederico Gomes
Pereira, solicitando, com a maior brevidade possível, a disponibilização de
1 (uma) viatura tipo caminhonete traçada 4x4 para o Município de Duque
Bacelar; 1209/17, do Deputado Júnior Verde ao Governador do Estado,
com encaminhamento para o Senhor Secretário de Estado da Agricultura,
Pecuária e Pesca, Márcio José Honaiser, e para o Senhor Secretário de
Estado de Agricultura Familiar, Adelmo Soares, no sentido de viabilizar a
Patrulha Mecanizada para a Cooperativa  de Pequenos Produtores
Agroextrativistas de Amarante – COOPRAMA, no Município de Amarante
do Maranhão, com vistas ao desenvolvimento da agricultura familiar; 1210/
17, da Deputada Francisca Primo ao Governador do Estado, para que
determine ao Secretário de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto
solicitando que seja incluído no Programa mais Asfalto a Rua Santa Mônica,
situada no Bairro Terra Bela, no Município de Buriticupu e 1211/17, da
Deputada Nina Melo ao Senhor Diretor-Presidente da Companhia de
Saneamento Ambiental do Maranhão, Carlos Rogério Araújo, solicitando
que sejam adotadas, pela CAEMA, as medidas legais e administrativas
para modernização e ampliação da rede de abastecimento e distribuição de
água no Município de Mirador. Não havendo mais matéria sobre a Mesa,
o Presidente encaminhou o Expediente à publicação, deferiu as Indicações
acima mencionadas e comunicou ao Plenário sobre a posse do Deputado
Toca Serra em substituição ao Deputado Edivaldo Holanda que se afastou
de suas atividades por 120 dias para tratamento de saúde. Na sequência, o
Presidente concedeu a palavra ao Deputado Bira do Pindaré parabenizou
o município de Santa Luzia de Paruá que completa 30 anos de existência
oficial pela sua emancipação e destacou o trabalho que tem sido realizado
pelo prefeito Plácido de Holanda em parceira com o Governador Flávio
Dino. O Deputado Toca Serra relatou sua alegria em retornar pela segunda
vez a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e declarou que faz
parte da base de apoio ao Governador Flávio Dino. Em seguida, ouviu-se
o Deputado Júnior Verde que relatou sua participação em uma reunião
para discutir a criação e implantação da Escola de Conselho do Estado do
Maranhão. Na Tribuna a Deputada Francisca Primo solicitou pavimentação
para o município de Buriticupu por meio da inclusão do mesmo no Programa
“Mais Asfalto”. Com a palavra o Deputado Professor Marco Aurélio
relatou sua alegria com o resultado da pesquisa realizada pelo Instituto
Exata, divulgada pelo Jornal Pequeno, mostrando 60% de intenções dos
votos válidos para o Governador Flávio Dino. O Deputado Zé Inácio se
manifestou contra a privatização da Eletrobrás. Por fim, o Deputado
Wellington do Curso discorreu sobre a realidade do câncer de mama no
Estado do Maranhão, destacando uma matéria exibida no Programa Bom
dia Brasil, segundo a qual, o Maranhão ocupa a 24ª posição dos 27 Estados
que ofertam mamógrafos nos hospitais públicos. O Parlamentar criticou
duramente a postura do Governo do Estado em relação ao problema.
Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia, quando o Deputado Wellington do Curso
solicitou verificação de “quórum”, constatando-se que não havia número
regimental necessário à apreciação da Matéria, que ficou transferida para a
próxima Sessão. Na forma do Artigo 113 do Regimento Interno, foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos
nºs: 749 e 751/2017, de autoria do Deputado Edson Araújo; 750/2017, de
autoria do Deputado Fábio Macêdo; 753/2017, de autoria do Deputado
Doutor Levi Pontes e 754/2017, de autoria do Deputado Othelino Neto.
No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. No
tempo dos Partidos e Blocos, a Deputada Valéria Macêdo pelo Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão discorreu sobre a importância da
Campanha Nacional de Combate ao Câncer de Mama e ao câncer de colo
uterino. As demais agremiações declinaram do tempo a elas destinado. No
Expediente Final também não houve orador inscrito. Nada mais havendo
a tratar, o Presidente encerrou a Sessão determinando que fosse lavrada a
presente Ata que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário
Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 04 de
outubro de 2017. Deputado Humberto Coutinho - Presidente. Deputado

Rogério Cafeteira - Primeiro Secretário. Deputado Othelino Neto - Segundo
Secretário.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Doutor Levi

Pontes.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Bira do
Pindaré, César Pires, Doutor Levi Pontes, Eduardo Braide, Fábio Macêdo,
Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Júnior Verde, Léo Cunha,
Marcos Caldas, Max Barros, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rogério Cafeteira, Sousa Neto,
Stênio Rezende, Toca Serra, Valéria Macêdo, Wellington do Curso e Zé
Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Antônio Pereira, Cabo
Campos, Carlinhos Florêncio, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Fábio Braga,
Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho, Nina
Melo, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Roberto Costa, Sérgio Frota e Vinícius
Louro. O Presidente em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto,
declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus. Em seguida, determinou a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata
da Sessão anterior, que foi aprovado e do Expediente a seguir: Projeto de
Lei nº 265/17, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que introduz
a classificação indicativa em exposições, amostras, exibições de arte e
eventos culturais no âmbito do Estado do Maranhão. Indicações n° 1212/
17, do Deputado Raimundo Cutrim ao Senhor Prefeito de São Luís, Edvaldo
Holanda Júnior, solicitando a recuperação das Ruas da Paz, da União, da
Vitória, Roseana Sarney e Rose Sales, bem como a Avenida principal todas
localizadas na Camboa dos Frades na Vila Maranhão; 1213/17, do Deputado
Raimundo Cutrim, ao Senhor Governador do Estado, Flávio Dino,
solicitando que autorize o órgão competente construir comportas para
reter água do Igarapé do Engenho no Município de Viana e 1214/17, do
Deputado Júnior Verde, ao Senhor Gerente Regional da Empresa Citelum,
Álvaro Sobreira, solicitando a implantação do serviço de iluminação pública
elétrica no Residencial Recanto Verde, Município de São Luís. Não havendo
mais matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou o Expediente lido à
publicação, deferiu as Indicações acima mencionadas e concedeu a palavra
aos Senhores (as) Deputados (as): Professor Marco Aurélio, Doutor Levi
Pontes, Othelino Neto, Júnior Verde, Wellington do Curso, Eduardo Braide,
Andréa Murad, Zé Inácio e Marcos Caldas. O Deputado Professor Marco
Aurélio para relatar que nesta segunda-feira, na Universidade Federal do
Maranhão em São Luís, haverá a reunião do colegiado do Conselho de
Ensino e Pesquisa - CONSEP para deliberar sobre a Política Afirmativa
que garantirá uma bonificação de 20% para os estudantes de escolas do
Maranhão. O Parlamentar também discorreu sobre o histórico de sua luta
para aprovação desta Política Afirmativa, destacando que está confiante
quanto à aprovação da mesma. Os Deputados Doutor Levi Pontes e
Othelino Neto parabenizaram a Mesa Diretora recém-eleita do Tribunal
de Justiça do Maranhão, que assume, no próximo dia 15, para o biênio
2017/2019, na pessoa do Desembargador José Joaquim Figueiredo dos
Anjos. Em seguida, o Deputado Júnior Verde relatou o empenho e a
disponibilidade da Comissão de Segurança Pública desta Casa em ouvir as
demandas da sociedade maranhense.  Por sua vez, o Deputado Wellington
do Curso discorreu sobre o concurso da Polícia Militar, destacando que o
edital estabelece a idade de 30 anos para o ingresso de praças e soldados e
a idade de 35 anos para os oficiais e informando ainda, que protocolou uma
proposição ao Governador do Estado do Maranhão para que tenha a
sensibilidade de permitir também a idade de até 35 anos para o ingresso de
soldados. Com a palavra o Deputado Eduardo Braide cobrou explicações
do Governo do Estado acerca do novo pedido de empréstimo feito pelo
Governo do Estado, no valor de US$ 35 milhões de dólares, mais de R$
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100 milhões. Na sequência a Deputada Andréa Murad relatou que
protocolou uma Moção de Repúdio contra as declarações do Promotor
Paulo Ramos sobre a Defensoria Pública. Em seguida, ouviu-se o Deputado
Zé Inácio que  homenageou os micro e pequenos empresários do Estado
em razão da passagem do aniversário da criação do Estatuto da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, ocorrida no dia 05 de
outubro de 1999. Por fim, o Deputado Marcos Caldas solicitou aos seus
pares que derrubem o Parecer nº 330 da Comissão de Constituição Justiça
e Cidadania contrário ao Projeto de Lei nº 233/2017, de sua autoria. Esgotado
o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente o Presidente informou
que inscrição da Deputada Graça Paz ficou transferida para a próxima
Sessão e declarou aberta a Ordem do Dia. Na sequência, o Deputado
Wellington do Curso solicitou verificação de “quórum”, quando foi
constatado que não havia número regimental necessário à apreciação da
Matéria, que ficou transferida para a próxima Sessão. Em seguida, o
Presidente submeteu a deliberação da Mesa, que deferiu os  Requerimentos
nºs: 748/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso, justificando
sua ausência nas Sessões dos dias 27 e 28 de setembro do ano em curso,
para representar esta Casa na reunião do Colegiado de Deputados do
Parlamento Amazônico;  750/2017, de autoria do Deputado Fábio Macêdo,
justificando sua ausência nas Sessões realizadas no período de 25 a 28 de
setembro de 2017, por motivo de saúde, conforme atestado médico e 751/
2017, de autoria do Deputado Edson Araújo, justificando a sua ausência
nas Sessões realizadas período de 25 a 29 de setembro de 2017, para
cumprir agenda em Brasília representando este Poder. Na forma do Artigo
113 do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 749 e 751/2017, de autoria do
Deputado Edson Araújo; 750/2017, de autoria do Deputado Fábio Macêdo;
753/2017, de autoria do Deputado Doutor Levi Pontes e 754/2017, de
autoria do Deputado Othelino Neto. No primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos, a
Deputada Graça Paz falando pelo Bloco Parlamentar Independente
enalteceu a filiação do Senador Roberto Rocha ao PSDB, destacando que
com o regresso do Parlamentar maranhense o PSDB passa a ter 12
Senadores, a segunda maior bancada no Senado. O Deputado Adriano
Sarney falando pela Liderança do Bloco Parlamentar de Oposição, destacou
o Dia Nacional do Micro e Pequeno Empreendedor e cumprimentou os
representantes da Defensoria Pública, relatando que protocolou uma
Emenda solicitando a inclusão de um servidor da Defensoria Pública, no
Conselho do IPREV. Pela Liderança do Governo, o Deputado Rogério
Cafeteira refutou o pronunciamento do Deputado Eduardo Braide tratando
sobre um financiamento de trinta e cinco milhões de dólares para a
modernização da Secretaria de Fazenda, afirmando que só 10% desse valor
realmente se configura como o empréstimo e que os outros 90% são do
BIRD para melhorar a fiscalização e também o controle de gastos de PGE,
SEPLAN e Administração Pública em geral e melhorar a assistência e o
atendimento ao público. No Expediente Final não houve orador inscrito.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão determinando
que fosse lavrada a presente Ata que lida e aprovada será devidamente
assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 05 de outubro de 2017. Deputado Othelino Neto - Presidente,
em exercício. Deputado Zé Inácio - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado Doutor Levi Pontes - Segundo Secretário, em exercício.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Marcos Caldas.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Stênio

Rezende.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados (as):
Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Bira do Pindaré, Cabo
Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio

Júnior, Eduardo Braide, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Hemetério Weba,
Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Marcos Caldas,
Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira,
Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Toca Serra, Valéria Macêdo,
Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados
(as): Antônio Pereira, Edson Araújo, Fábio Braga, Glalbert Cutrim, Graça
Paz, Humberto Coutinho, Paulo Neto, Ricardo Rios e Vinícius Louro. O
Presidente em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto, declarou aberta
a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de Deus. Em seguida,
ouviu-se a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior,
que foi aprovado e do Expediente a seguir: Projeto de Decreto Legislativo
Nº 010/17, de autoria da Deputada Valéria Macêdo, que dispõe sobre a
concessão de Medalha do Mérito Legislativo Jackson Lago para Terezinha
Rêgo; Moção de Repúdio nº 021/17, de autoria do Deputado Bira do
Pindaré ao processo de desestruturação do Banco da Amazônia do Estado
do Maranhão; Requerimentos nºs: 755, 756, 757/17, todos de autoria do
Deputado Wellington do Curso, enviando Mensagem de Congratulação
aos Desembargadores José Joaquim Figueiredo dos Anjos,  Lourival de
Jesus Serejo e Marcelo Carvalho Silva, pela suas eleições como Presidente
do Tribunal de Justiça do Maranhão, Vice - Presidente do Tribunal de
Justiça do Maranhão e Corregedor- Geral do Tribunal de Justiça do
Maranhão, respectivamente, atos que ocorre nesta quarta-feira (04) do
outubro do corrente ano; 758/17, também do Deputado Wellington do
Curso, no mesmo sentido, ao Procurador Luciano Aragão Santos, pela
eleição como Procurador Chefe do Trabalho no Maranhão; 759/17, do
Deputado Cabo Campos, encaminhando Voto de Aplauso ao Senhor Israel
da Costa de Camargo, Soldado da Polícia Militar do Maranhão, lotado na
2ª USC-BOM JESUS-COROADINHO, que no dia 27 de maio de 2017,
salvou a vida da parturiente Beatriz Gomes Xavier e seu filho Bryan
Phellipe; 760/17, da Deputada Francisca Primo, solicitando que seja
realizada uma Audiência Pública, a ser promovida pela Comissão de
Segurança Pública, no dia 24 de outubro do corrente ano, com a participação
do Superintendente da Policia Rodoviária Federal no Maranhão, do
Secretário de Segurança Pública do Estado, e o Presidente da Agência
Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, assim como a Presidente
da Associação Maranhense em Defesa dos Animais com o objetivo de
discutir ações visando a retirada de animais das margens das rodovias
maranhenses, considerando o risco de colisão oferecido aos motoristas,
sobretudo nos trechos em que o fluxo de veículos é intenso e constante,
constituindo uma das principais causas de acidentes na malha rodoviária
do Estado; 761/17, do Deputado Rigo Teles, solicitando que seja justificada
sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos dias: 03, 04 e 05 de
outubro do corrente ano, período em que esteve em Brasília, representando
a Assembleia Legislativa em reuniões de interesse desta Casa junto aos
órgãos públicos da Capital Federal; Indicações nºs: 1215/17, do Deputado
Wellington do curso ao Senhor Governador do Estado do Maranhão, Flávio
Dino e à Secretária de Estado de Gestão e Previdência, Lílian Guimarães,
solicitando que apreciem a possibilidade de uniformizar a idade máxima
para ingressar no concurso da Polícia Militar do Maranhão, ampliando
para 35 anos completos na data da inscrição, no caso dos candidatos aos
cargos de nível superior e nível médio, e não apenas superior; 1216/17, do
Deputado Wellington do Curso, ao Governador do Estado e à Secretária de
Estado de Gestão e Previdência, solicitando que apreciem a possibilidade
de descentralizar os polos para aplicação das provas e realização das
demais etapas do concurso da Polícia Militar do Maranhão, incluindo a
Cidade de Imperatriz e outros municípios entre os polos. Não havendo
mais matéria para leitura, o Presidente encaminhou o Expediente à
publicação, deferiu as Indicações acima mencionadas e concedeu a palavra
ao Deputado Júnior Verde que discorreu sobre a importância do Parlamento
Estudantil como instrumento de promoção da cidadania. Em seguida, a
Deputada Francisca Primo registrou a sua participação no III Congresso
Estadual das APAES do Maranhão e o V Fórum de Autogestão e
Autodefensoria, promovido pela Federação das APAES do Estado
(FEAPAES) Maranhão, no último fim de semana, no município de Tutóia.
Por sua vez, o Deputado Doutor Levi Pontes convidou todos os Deputados
e Deputadas para inauguração do Hospital de Traumatologia e Ortopedia
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do Maranhão. Com a palavra o Deputado Professor Marco Aurélio relatou
sua alegria pela implementação da Política Afirmativa de Ingresso
Qualificado que garante aos estudantes maranhenses um acréscimo de
20% em suas notas no Exame Nacional de Ensino Médio. O Deputado
Othelino Neto, no seu turno, destacou a aprovação da Política Afirmativa
de Ingresso Qualificado que garante bonificação de 20% para estudantes
de escolas maranhenses no Enem. Na Tribuna o Deputado Wellington do
Curso também destacou a aprovação da Política Afirmativa de Ingresso
Qualificado que garante bonificação de 20% para estudantes de escolas
maranhenses no ENEM. O Deputado Bira do Pindaré, por sua vez,
enalteceu e comemorou a decisão da Universidade Federal do Maranhão
de conceder o bônus de 20% para os estudantes maranhenses, na nota do
ENEM, destacando que esta Política Afirmativa representa uma vitória
histórica para a Universidade Federal e para o Estado do Maranhão. Por
fim, o Deputado Roberto Costa também registrou sua alegria pela
aprovação pelo da bonificação aos estudantes maranhenses na nota do
ENEM, ressaltando que se trata de uma das maiores conquistas que a
população do Maranhão poderia ter nos últimos anos. Esgotado o tempo
regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente informou que a
inscrição do Deputado Josimar de Maranhãozinho ficou transferida para
a próxima Sessão Ordinária e declarou aberta a Ordem do Dia, quando o
Deputado Wellington do Curso solicitou verificação de “quórum”.
Confirmada a presença do número regimental de parlamentares para
apreciação da Matéria, o Presidente anunciou a votação, em único turno,
do Parecer nº 330/2017, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, contrário ao Projeto de Lei nº 233/2017, de autoria do Deputado
Marcos Caldas, que foi adiada a pedido do autor. Em primeiro e segundo
turnos, sob regime de urgência, com parecer verbal e favorável da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania acatando emenda oferecida pela autora,
foi aprovado o Projeto de Lei nº 217/2017, de autoria da Deputada Valéria
Macêdo, que dispõe sobre instituição do “Dia Estadual de Combate ao
Feminicídio”, no Estado do Maranhão, e dá outras providências. Em
Segundo Turno, Regime de Prioridade, com parecer favorável da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, foi aprovado e encaminhado a sanção,
o Projeto de Lei nº 206/2017 (mensagem nº 063/17), de autoria do Poder
Executivo, que ratifica o protocolo de intenções do Consórcio Interestadual
de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal. Na sequência, o
Deputado Edilázio Júnior solicitou nova conferência do número de
parlamentares presentes. Sendo constatado a ausência de quórum, o
Presidente anunciou que o restante da Matéria ficou transferida para a
próxima Sessão. Na forma do Artigo 113 do Regimento Interno, foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos
nºs 758/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso; 759/2017, de
autoria do Deputado Cabo Campos e 761/2017, de autoria do Deputado
Rigo Teles. No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador
inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado Doutor Levi Pontes
falando no tempo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão e pela
Liderança deste Bloco expressou sua alegria e orgulho com a escolha da
jovem Amanda Costa Barros, natural de Chapadinha e estudante de escola
pública, para a etapa nacional do Programa Jovens Embaixadores. A
Deputada Andréa Murad falou pelo Bloco Parlamentar de Oposição e
pela Liderança deste Bloco contando nota da Secretaria de Estado da
Saúde sobre o caso da funcionária Alana Valéria, que segundo a Parlamentar,
deveria estar afastada pelo INSS e que durante esses 9 meses nunca esteve
licenciada de fato como prevê a lei, por isso acumulou ilegalmente salários
e gratificações no valor R$ 122.649,57. As demais agremiações declinaram
do tempo a elas destinado. No Expediente Final não houve orador inscrito.
Em razão da ausência de quórum regimental, o Presidente encerrou a
Sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata que lida e aprovada
será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 09 de outubro de 2017. Deputado Othelino
Neto - Presidente, em exercício. Deputado Marcos Caldas - Primeiro
Secretário, em exercício. Deputado Stênio Rezende - Segundo Secretário,
em exercício.

Ata da Centésima Vigésima Sexta Sessão Ordinária da
Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
dez de outubro de dois mil e dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Carlinhos

Florêncio.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio
Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires,
Doutor Levi Pontes, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca
Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Júnior Verde, Léo
Cunha, Marcos Caldas, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo
Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sousa Neto, Stênio
Rezende, Toca Serra, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do Curso
e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Edilázio Júnior,
Fábio Macêdo, Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho e Sérgio
Frota. O Presidente em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto, declarou
aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de Deus.
Determinando a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão
anterior, que foi aprovado e do seguinte Expediente: Projetos de Lei nºs:
266/ 17, de autoria do Deputado Josimar de Maranhãozinho, dispondo
sobre o embarque e desembarque de passageiros do Sistema de Transporte
Público da Região Metropolitana da Grande São Luís, fora da parada
seletiva; 267/17, também de autoria do Deputado Josimar de
Maranhãozinho, que institui o Polo Maranhense de fortalecimento da
Cadeia Produtiva do Abacaxi, nos Municípios de Turiaçu e São Domingos
do Maranhão, no Estado do Maranhão; Projeto de Resolução Legislativa
nº 040/17, do Deputado Roberto Costa,  que concede o Título de Cidadã
Maranhense a Senhora Paula Studart Quintas Lobão; Requerimentos nºs:
762/17, do  Deputado Júnior Verde ao Senhor Secretário de Estado da
Agricultura Familiar, Adelmo Soares, solicitando informações a respeito
da execução do “Programa Água para Todos”, quais sejam: processo
licitatório e a existência ou não de aditivos na licitação; empresas vencedoras
do certame; municípios beneficiados e os critérios de seleção dos mesmos,
quantidade de poços perfurados por município e a previsão de poços a
serem perfurados: 1217/17, do Deputado Bira do Pindaré ao Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, para que determine ao
Senhor Secretário de Estado de Segurança Pública, Jefferson Portela, a
implantação de posto de polícia na MA-034, entrada do Município de
Tutóia, com vídeo monitoramento da entrada e saída de veículos naquela
cidade. Não havendo mais matéria para leitura, o Presidente encaminhou o
Expediente à publicação, deferiu as Indicações acima citadas e concedeu a
palavra aos Senhores (as) Deputados (as): Júnior Verde, Fábio Braga,
Nina Melo, Wellington do Curso, Professor Marco Aurélio e Rafael Leitoa.
Deputado Júnior Verde relatou sua participação em uma reunião com
operadores do sistema de transporte alternativo do Estado do Maranhão,
no Município de São José de Ribamar. Em seguida, ouviu-se o Deputado
Fábio Braga que elogiou a atuação do delegado Ciro Tenório pela sua
conduta combativa em relação ao crime organizado, nas Cidades de Coelho
Neto, assim como nas Cidades de Buriti, Afonso Cunha e Duque Bacelar.
A Deputada Nina Melo, por sua vez, externou a sua preocupação em
relação ao sistema de abastecimento de água e as redes de esgotos do
Estado do Maranhão, administrados pela Companhia de Saneamento
Ambiental do Maranhão. Com a palavra o Deputado Wellington do Curso
discorreu sobre o crescimento do número de assaltos no transporte coletivo
na Cidade de São Luís. Na sequência, o Deputado Professor Marco Aurélio
discorreu sobre a importância da Política Afirmativa de Ingresso Qualificado,
que garante uma bonificação nas notas do ENEM para os estudantes de
escolas públicas ou privadas do Estado do Maranhão. Por fim, o Deputado
Rafael Leitoa destacou a inauguração de um hospital exclusivo para
traumatologia e ortopedia para atender pacientes maranhenses, não só da
capital São Luís, mas para todo o Estado do Maranhão. Esgotado o tempo
regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta
a Ordem do Dia, quando o Deputado Sousa Neto solicitou verificação de
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“quórum”.  Confirmada a presença do número regimental para apreciação
da Matéria, o Presidente submeteu à deliberação do Plenário o Requerimento
Verbal, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira, de inversão, solicitando
que o Requerimento nº 736/2017 de sua autoria fosse o primeiro item da
Ordem do Dia a ser votado. Este requerimento foi encaminhado a votação
pelos Deputados Eduardo Braide, pelo Bloco Parlamentar Independente;
Adriano Sarney, pelo Partido Verde e César Pires, pelo PEN, que se
manifestaram contrariamente ao pedido de inversão de pauta. Posto em
votação nominal, a pedido do Deputado Eduardo Braide, o requerimento
de inversão de pauta foi aprovado pela maioria do Plenário. Na sequência,
o Presidente anunciou a discussão e votação do Requerimento nº 736/
2017, de autoria dos Deputados Rogério Cafeteira e Fábio Macêdo, para
que seja votado em regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária, a
realizar-se logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei Complementar nº
007/2017, de autoria do Poder Executivo. Nesse momento, o Deputado
Eduardo Braide solicitou nova verificação de quórum. Confirmada a
existência de quórum, o Requerimento nº 736/2017 foi discutido pelos
Deputados Max Barros e Eduardo Braide que se manifestaram
contrariamente à aprovação do mesmo. Em seguida, o Deputado Eduardo
Braide solicitou a votação nominal para o Requerimento nº 736/2017. O
pedido de votação nominal foi rejeitado e o Requerimento nº 736/2017, foi
aprovado pela maioria do Plenário.  Em único turno, foi aprovado o Parecer
nº 351/2017, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
em redação final, ao Projeto de Lei nº 217/2017, de autoria da Deputada
Valéria Macêdo, que dispõe sobre a instituição do “Dia Estadual de
Combate ao Feminicídio”. Em segundo turno, tramitação ordinária foram
aprovados e encaminhados à promulgação os Projetos de Resolução
Legislativa nºs 035/2016, de autoria do Deputado Vinícius Louro, que
concede a “Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman” ao Tenente
Coronel Everaldo Coutinho Morais; 044/2016, de autoria da Deputada
Valéria Macêdo, que concede o “Título de Cidadão Maranhense” ao Senhor
Anselmo Castelli; 004/2017, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, que
concede a “Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman” para o
Coronel Antônio Roberto dos Santos Silva e 029/2017, de autoria do
Deputado Eduardo Braide, que concede o “Título de Cidadão Maranhense”
ao Senhor Alessandro da Câmara Batista, natural do Estado do Rio de
Janeiro. O Parecer nº 330/2017, de autoria da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania contrário ao Projeto de Lei nº 233/2017, de autoria do
Deputado Marcos Caldas, assim como os Requerimentos nºs 692 e 695/
2017, do Deputado Sousa Neto; 729 e 730/2017, da Deputada Ana do
Gás; 734 e 735/2017, do Deputado Sérgio Frota, ficaram transferidos
devido à ausência dos respectivos autores e o recurso contra o indeferimento
do Requerimento nº 733/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde, foi
retirado da Ordem do Dia a pedido do autor. Em seguida, o Presidente
anunciou o recurso referente ao Requerimento nº 728/2017, de autoria do
Deputado Wellington do Curso ao Governador do Estado e ao Diretor
Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão,
solicitando os relatórios técnicos do serviço de saneamento básico nos
municípios maranhenses foi submetido ao Plenário que manteve a decisão
da Mesa, rejeitando o requerimento. Por solicitação do Deputado Adriano
Sarney, foi feita outra verificação de “quórum”. Confirmada a existência de
quórum, o Plenário aprovou os Requerimentos nº 668 e 677/2017, ambos
de autoria do Deputado Edson Araújo, enviando Mensagem de
Congratulações aos Prefeitos e aos Presidentes das Câmaras dos Municípios
de São Luís, Pinheiro, Olinda Nova do Maranhão, Axixá, Cantanhede, São
José de Ribamar, Vitorino Freire, Igarapé do Meio e Santa Helena, pela
passagem de seus aniversários comemorados no mês de setembro bem
como o Requerimento nº 732/2017, do Deputado Othelino Neto, solicitando
a votação em regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária a realizar-
se logo após a presente sessão do Projeto de Lei nº 213/2017, de autoria do
Poder Executivo. Também foram aprovados os Requerimentos nºs 738/
2017, do Deputado Bira do Pindaré, solicitando a votação em regime de
urgência, em uma Sessão Extraordinária do Projeto de Lei nº 198/2016, de
sua autoria; Requerimento nº 740/2017, de autoria do Deputado Roberto
Costa, solicitando que seja convocada uma Sessão Solene, em data a ser
definida, para homenagear o Sampaio Correa Futebol Clube, que obteve a
classificação para disputar a série B do Campeonato Brasileiro;

Requerimento nº 741/2017, de autoria do Deputado Othelino Neto,
solicitando convocação de uma Sessão Extraordinária, para que seja votado
em regime de urgência, o Projeto de Resolução Legislativa nº 037/17, de sua
autoria. Na sequência, o Presidente anunciou o Requerimento nº 745/
2017, de autoria do Deputado Júnior Verde, quando foi interpelado pelo
Deputado Max Barros, que solicitou nova verificação de “quórum”. Ao
ser constatado que não existia número regimental para apreciar este e os
demais Requerimentos, eles ficaram transferidos para a próxima Sessão
Ordinária. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Presidente submeteu à
deliberação da Mesa, que deferiu o Requerimento nº 761/2017, de autoria
do Deputado Rigo Teles, solicitando que seja justificada sua ausência nas
Sessões Plenárias realizadas nos dias 03, 04 e 05 de outubro do corrente
ano, período em que empreendeu viagem à Brasília representando este
Poder. Na forma do Artigo 113 do Regimento Interno, foram incluídos na
Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o Projeto de Lei nº 215/2017,
de autoria do Deputado Eduardo Braide e os Requerimentos nºs 762/2017,
de autoria do Deputado Júnior Verde e 763/2017, de autoria da Deputada
Andréa Murad. No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o
Deputado Eduardo Braide que discorreu sobre a reportagem da revista
EXAME que mostrou a Cidade de São Luís como uma das piores capitais
para se viver, conforme os indicadores das áreas de saneamento, segurança,
infraestrutura, dentre outras. No tempo dos Partidos e Blocos não houve
indicação dos Líderes. Não havendo oradores inscritos no Expediente
Final e nada mais havendo a tratar, o Presidente convocou a Sessão
Extraordinária aprovada na forma dos Requerimentos nºs:  732, 736, 738
e 741/2017 e encerrou a Sessão, determinando que fosse lavrada a presente
Ata que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado
Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 10 de outubro
de 2017. Deputado Othelino Neto - Presidente, em exercício. Deputado
Ricardo Rios - Primeiro Secretário. Deputado Carlinhos Florêncio - Segundo
Secretário, em exercício.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE,
REALIZADA AOS 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE
2017, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO LÉO FRANKLIN, DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
DEPUTADO  GLALBERT CUTRIM – Presidente
DEPUTADO  FÁBIO BRAGA
DEPUTADA  GRAÇA PAZ
DEPUTADO  JUNIOR VERDE
DEPUTADO  LÉO CUNHA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 008/2017 – Emitido ao Projeto de Lei nº 260/2017,

que DISPÕE sobre a Revisão do Plano Plurianual 2016-2019, instituído
pela Lei nº 10.375, de 16 de dezembro de 2015, encaminhado a esta Casa
através da Mensagem Governamental nº 085/2017.

AUTORIA:   PODER EXECUTIVO
RELATOR:  Deputado GLABERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 25 de outubro de 2017. LEIBE PRAZERES BARROS - Secretária da
Comissão

P O R T A R I A   Nº 968/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
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291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Memo nº
231/2017 – DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores JOSE PAULO FREITAS DE
CARVALHO MELO, matrícula nº 1603885 e IGOR DA CONCEIÇÃO
FRANÇA SILVA, matrícula    nº 1638543, para atuarem, respectivamente,
como Gestor e Substituto da Ata de Registro de Preços nº 051/2017
conforme especificações definidas no Pregão Presencial nº 023/2017 –
CPL/SRP, decorrente do Processo Administrativo nº 802/2017-ALEMA,
para futura e eventual aquisição de material de consumo na espécie
“Elétricos” (chaves, contatores e disjuntores) para esta Casa Legislativa
firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e a Empresa
E. SANTOS DOS SANTOS, conforme determina o Art. 20 da Resolução
Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas
nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 17 de
outubro de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 969/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Memo nº
231/2017 – DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores JOSE PAULO FREITAS DE
CARVALHO MELO, matrícula nº 1603885 e IGOR DA CONCEIÇÃO
FRANÇA SILVA, matrícula nº 1638543, para atuarem, respectivamente,
como Gestor e Substituto da Ata de Registro de Preços nº 052/2017
conforme especificações definidas no Pregão Presencial nº 023/2017 –
CPL/SRP, decorrente do Processo Administrativo nº 802/2017-ALEMA,
para futura e eventual aquisição de material de consumo na espécie
“Elétricos” (chaves, contatores e disjuntores) para esta Casa Legislativa
firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e a Empresa
PHB SANTANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, conforme determina
o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei
8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas
nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 17 de
outubro de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 970/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Memo nº
231/2017 – DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores JOSE PAULO FREITAS DE
CARVALHO MELO, matrícula nº 1603885 e IGOR DA CONCEIÇÃO
FRANÇA SILVA, matrícula    nº 1638543, para atuarem, respectivamente,

como Gestor e Substituto da Ata de Registro de Preços nº 053/2017
conforme especificações definidas no Pregão Presencial nº 023/2017 –
CPL/SRP, decorrente do Processo Administrativo nº 802/2017-ALEMA,
para futura e eventual aquisição de material de consumo na espécie
“Elétricos” (chaves, contatores e disjuntores) para esta Casa Legislativa
firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e a Empresa
CONSTRULAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, conforme determina
o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei
8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas
nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 17 de
outubro de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 971/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Memo nº
232/2017 – DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores JOSE PAULO FREITAS DE
CARVALHO MELO, matrícula nº 1603885 e IGOR DA CONCEIÇÃO
FRANÇA SILVA, matrícula nº 1638543, para atuarem, respectivamente,
como Gestor e Substituto da Ata de Registro de Preços nº 054/2017
conforme especificações definidas no Pregão Presencial nº 017/2017 –
CPL/SRP, decorrente do Processo Administrativo nº 5551/2016-ALEMA,
para futura e eventual aquisição de material de consumo na espécie
“Elétricos” para esta Casa Legislativa firmado entre a Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão e a Empresa K J COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA, conforme determina o Art. 20 da Resolução
Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas
nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 17 de
outubro de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 972/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Memo nº
232/2017 – DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores JOSE PAULO FREITAS DE
CARVALHO MELO, matrícula nº 1603885 e IGOR DA CONCEIÇÃO
FRANÇA SILVA, matrícula nº 1638543, para atuarem, respectivamente,
como Gestor e Substituto da Ata de Registro de Preços nº 055/2017
conforme especificações definidas no Pregão Presencial nº 017/2017 –
CPL/SRP, decorrente do Processo Administrativo nº 5551/2016-ALEMA,
para futura e eventual aquisição de material de consumo na espécie
“Elétricos” para esta Casa Legislativa firmado entre a Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão e a Empresa PHB SANTANA COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA, conforme determina o Art. 20 da Resolução
Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.
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Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os

procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas
nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 17 de
outubro de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 973/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Memo nº
232/2017 – DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores JOSE PAULO FREITAS DE
CARVALHO MELO, matrícula nº 1603885 e IGOR DA CONCEIÇÃO
FRANÇA SILVA, matrícula nº 1638543, para atuarem, respectivamente,
como Gestor e Substituto da Ata de Registro de Preços nº 056/2017
conforme especificações definidas no Pregão Presencial nº 017/2017 –
CPL/SRP, decorrente do Processo Administrativo nº 5551/2016-ALEMA,
para futura e eventual aquisição de material de consumo na espécie
“Elétricos” para esta Casa Legislativa firmado entre a Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão e a Empresa CONSTRULAR COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA, conforme determina o Art. 20 da Resolução
Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas
nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 17 de
outubro de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 974/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Memorando
nº 234/2017-DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores MIGUEL DA FONSECA
HAICKEL FILHO, matrícula nº 1214121 e CAMILA SILVEIRA
PEREIRA, matrícula nº 1611185, ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e Substituto
da Ata de Registro de Preços - 062/2017-ALEMA,  conforme especificações
definidas no  Pregão Presencial nº 028/2017 – CPL/SRP, decorrente do
Processo Administrativo nº 1581/2017-ALEMA, para futura e eventual
aquisição de material de consumo na espécie de material de expediente
destinados a atender as necessidades da sede da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão e a Empresa VERGÊ COMÉRCIO LTDA, conforme determina
o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei
8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas
nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 17 de
outubro de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 975/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Memorando
nº 235/2017-DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores MIGUEL DA FONSECA
HAICKEL FILHO, matrícula nº 1214121 e CAMILA SILVEIRA
PEREIRA, matrícula nº 1611185, ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e Substituto
da Ata de Registro de Preços - 063/2017-ALEMA conforme especificações
definidas no Pregão Presencial nº 028/2017 – CPL/SRP, decorrente do
Processo Administrativo nº 1581/2017-ALEMA, para futura e eventual
aquisição de material de consumo na espécie material de expediente
destinados a atender as necessidades da sede da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão e a Empresa M L S PAPÉIS EIRELI, conforme determina o
Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/
93.

Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas
nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 17 de
outubro de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 976/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Processo
nº 4867/2017 – AL,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar as servidoras NILENE PEREIRA GUIMARÃES,
matrícula nº 1407329 e JANAINA RABELO RIBEIRO MACIEL,
matrícula nº 1645415, ambas lotadas na Diretoria de Administração, para
atuarem respectivamente, como Gestor e Substituto de todos os
pagamentos que deverão ser realizados para a empresa TECHNOCOPY
EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,  para
prestação de serviços de reprodução de documentos e gerenciamento de
multifuncionais preto e branco, multifuncional colorida, com servidor de
gerenciamento de bilhetagem de impressão, softwares, peças de reposição,
destinados a atender as necessidades da sede da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão,  conforme determina o Art. 20 da Resolução
Administrativa nº 788/2011 e Art. 67 da Lei  nº 8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas
nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 17 de
outubro de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO
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P O R T A R I A   Nº 992/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no Memorando
nº 238/2017 – D.A,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar as servidoras NILENE PEREIRA
GUIMARÃES, matrícula nº 1407329 e VANUZA GOMES CABRAL,
matrícula nº 1615418, ambas lotadas na Diretoria de Administração, para
atuarem respectivamente, como Gestor e Substituto da Ata de Registro de
Preços - 060/2017 - ALEMA,  para futura e eventual aquisição de material
de consumo do tipo “açúcar refinado”, destinados a atender as necessidades
da sede da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,  conforme
determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e Art. 67 da
Lei  nº 8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas
nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 20 de
outubro de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 993/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no Memorando
nº 240/2017 – D.A,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR,
matrícula nº 1407956 e FERNANDO GUILHERME RODRIGUES,
matrícula nº 1619535, ambos lotados na Diretoria de Administração, para
atuarem, respectivamente, como Gestor e Substituto da Ata de Registro
de  Preços - 057/2017 - ALEMA, para contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de suporte logístico e operacional na organização
de eventos em geral, neles compreendido a locação de infraestrutura e
serviços especializados de sonorização, iluminação, tendas, palcos
praticáveis, grides geradores, filmagem e serviços logístico para atender os
eventos institucionais desta Casa Legislativa, firmado entre MARKA
SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA e este Poder, conforme determina o
Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/
93.

Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas
nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 20 de
outubro de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 994/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no Memorando
nº 241/2017 – D.A,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR,
matrícula nº 1407956 e FERNANDO GUILHERME RODRIGUES,
matrícula nº 1619535, ambos lotados na Diretoria de Administração, para
atuarem, respectivamente, como Gestor e Substituto da Ata de Registro
de  Preços - 058/2017 - ALEMA, para contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de suporte logístico e operacional na organização
de eventos em geral, neles compreendido a locação de infraestrutura e
serviços especializados de sonorização, iluminação, tendas, palcos
praticáveis, grides geradores, filmagem e serviços logístico para atender os
eventos institucionais desta Casa Legislativa, firmado entre LPH SILVA &
CIA LTDA e este Poder, conforme determina o Art. 20 da Resolução
Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas
nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 20 de
outubro de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO -  Presidente

P O R T A R I A   Nº 995/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no Memorando
nº 242/2017 – D.A,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR,
matrícula nº 1407956 e FERNANDO GUILHERME RODRIGUES,
matrícula nº 1619535, ambos lotados na Diretoria de Administração, para
atuarem, respectivamente, como Gestor e Substituto da Ata de Registro
de  Preços - 059/2017 - ALEMA, para contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de suporte logístico e operacional na organização
de eventos em geral, neles compreendido a locação de infraestrutura e
serviços especializados de sonorização, iluminação, tendas, palcos
praticáveis, grides geradores, filmagem e serviços logístico para atender os
eventos institucionais desta Casa Legislativa, firmado entre SÃO LUÍS
PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA e este Poder, conforme determina o
Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/
93.

Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas
nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 20 de
outubro de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 996/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Memorando
nº 243/2017 – D.A,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores FLAVIA CRISTINA SOUSA
REGO, matrícula nº 097931 e VALTERLAN OLIVEIRA DA COSTA,
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matrícula  nº 1629666, ambos lotados na Diretoria de Administração, para
atuarem, respectivamente, como Gestor e Substituto da Ata de Registro
de Preços – 061/2017-ALEMA, para futura e eventual aquisição de
materiais de construção na espécie  “tintas e materiais para pintura”,
destinados a atender as  necessidades da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, firmado entre esta Casa Legislativa e PHB SANTANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, conforme determina o Art. 20 da
Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas
nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 20 de
outubro de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 997/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Processo
nº 3472/2017 – AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar as servidoras NILENE PEREIRA GUIMARÃES,
matrícula nº 1407329 e VANUZA GOMES CABRAL, matrícula nº
1615418, ambas lotadas na Diretoria de Administração, para atuarem
respectivamente, como Gestor e Substituto do Contrato nº 30/2017 -
ALEMA, para prestação de serviços de limpeza, higienização e conservação
nas dependências da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no
Complexo de Comunicação, Creche Escola Sementinha e a Associação
deste Poder, firmado entre a empresa LIMAX SERVIÇOS LTDA – ME
e esta Casa Legislativa, conforme determina o Art. 20 da Resolução
Administrativa nº 788/2011 e Art. 67 da Lei  nº 8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas
nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 20 de
outubro de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 1001/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no Memorando
nº 090/2017 – DSMO,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores KATYANE RIBEIRO
VASCONCELOS, matrícula nº 1636505 e DANIELA DURANS RIOS,
matrícula nº 1620608,    ambas lotadas na Diretoria de Saúde e Medicina
Ocupacional, para atuarem respectivamente como Gestor e Substituto do
Contrato ou equivalentes que deverá ser formalizado com a empresa
ÁTRIOS COMÉRCIO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA.,
decorrente do processo administrativo   nº 4256/2017 (dispensa de licitação),
que tem como objeto aquisição de peças para substituição dos
equipamentos hospitalares (DESFIBRILADORES EXTERNOS
AUTOMÁTICOS – DEA), destinados ao atendimentos de urgência e
emergência da Diretoria de Saúde e Medicina Ocupacional da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, conforme determina o Art. 20 da
Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas
nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 23 de
outubro de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4616/2016-AL.
(REPETIÇÃO DO Nº 051/2017). 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 055/2017-
CPL/ALEMA, cujo objeto trata da Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de assistência médico-hospitalar e ambulatorial,
exames complementares e serviços auxiliares de diagnóstico e terapia,
inclusive internações clínico-cirúrgicas, obstétricas e em terapia intensiva,
tanto em caráter eletivo quanto emergencial, em hospitais e clínicas, com
acomodação em apartamento individual (apartamento standard), com
cobertura assistencial no 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 15:00 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, 24 de outubro de 2017. SHEILA MARIA
TENÓRIO DE BRITTO. Presidente da CPL, em exercício.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4088/2076-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 057/2017-CPL/ALEMA, cujo objeto trata do Registro de
Preços para futuras e eventuais aquisições de material de consumo na
espécie “isolamento térmico e tubos”. 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 13 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, 25 de outubro de 2017. SHEILA MARIA
TENÓRIO DE BRITTO. Presidente da CPL, em exercício

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4055/2017-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 057/2017-CPL/ALEMA, cujo objeto trata da Aquisição
de material permanente do tipo equipamento de telefonia IP Media Gateway
para Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O recebimento e
abertura dos envelopes de Proposta de Preços e de Documentação de
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Habilitação será em Sessão Pública a ser realizada às 09:30 horas do dia
14 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, 25 de
outubro de 2017. SHEILA MARIA TENÓRIO DE BRITTO. Presidente
da CPL, em exercício

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
No extrato do Diário Oficial da Assembleia e no Diário Oficial do
Estado do Maranhão, edição do dia 03 e 04 de julho de 2017, houve

um equívoco, sendo o mesmo sanado e passa a ter a seguinte
redação:

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3029/2017-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de junho
de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788, de 09 de
agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio de 2010 e Parecer
da Procuradoria Geral, anexo aos autos, Ratifico a Inexigibilidade de
Licitação respaldada no art. 25, inciso II, c/c art.13, inciso VI da Lei nº
8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão da Nota de Empenho
com a pessoa jurídica IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DE
COACHING LTDA (EPP), CNPJ n°. 24.042.105/0001-71, no valor de
R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) para realização do curso “Leader
Coach Training”, a ser realizado nos dias 18 e 19 de agosto do corrente
ano, nesta Casa Legislativa, visando proporcionar o aperfeiçoamento técnico
e proporcionar melhores resultados dos profissionais na execução dos
serviços prestados neste Poder.Determino a publicação do Ato na imprensa
oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, com condição para sua eficácia, consoante
dispõe o art.26, Caput da Lei nº 8.666/93.DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE
E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA,
25 DE OUTUBRO DE 2017.Deputado Humberto Ivar Araújo
Coutinho-Presidente ALEMA

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4950/2017-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de junho
de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788, de 09 de
agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio de 2010 e Parecer
da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO a inexigibilidade de
licitação respaldada no art. 25, caput, c/c art.13, inciso VI da Lei nº 8.666/
93 e autorizo a contratação direta e emissão da Nota de Empenho com a
empresa DEVELOP – Centro de Desenvolvimento Profissional, (CNPJ
n°. 04.124.379/0001-00), para efetivação da inscrição da servidora, a Sra.
Ilma Pereira Roque, a ser realizado na cidade de São Paulo/SP, nos dias 26
a 28 de outubro de 2017, no valor total de R$ 2.258,00 (dois mil duzentos
e cinquenta e oito reais),  visando proporcionar a melhoria da qualidade das
técnicas e procedimentos em busca de maiores e melhores resultados dos
profissionais na execução dos serviços prestados neste Poder.Determino a
publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como
condição para sua eficácia, consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº
8.666/93.DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, PALÁCIO
MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA,  24 DE OUTUBRO DE
2017. Deputado Humberto Ivar Araújo Coutinho-  Presidente ALEMA
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