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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06/11/2017 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06.11.2017

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

1. PARECER Nº 347/2017, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL, AO PROJETO DECRETO LEGISLATIVO Nº 005/2017,
DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE
CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO. ‘MANOEL
BEQUIMÃO” À ESCRITORA E PROFESSORA SÔNIA ALMEIDA
RELATOR SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO
AURÉLIO.

II – PROJETO DE LEI  EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO

2. PROJETO DE LEI Nº 260/17, CAPEADO PELA
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 085/17, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, QUE DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO
PLANO PLURIANUAL 2016-2019, INSTITUÍDOS PELA LEI Nº
10.375, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.  - COM PARECER FAVORÁVEL EMITIDO
PELA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – RELATOR DEPUTADO
GLAUBERT CUTRIM. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

III - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

3. REQUERIMENTO Nº 809/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SÉRGIO FROTA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
ICATÚ, PELO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA CIDADE NO
DIA 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.  - TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PARA A ORDEM DO DIA DA
PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DEVIDO AUSÊNCIA DO
AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO). ASSIM COMO DA
SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

4. REQUERIMENTO Nº 815/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO STÊNIO RESENDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE LOGO APÓS A
PRESENTE SESSÃO O PROJETO DE LEI Nº 293/2017, QUE
ATUALIZA AS DIVISAS INTERMUNICIPAIS DE SANTA INÊS,
NOS TERMOS DA LEI Nº 10.288, DE 22 DE JULHO DE 2015,
QUE DISPÕE SOBRE AS ATUALIZAÇÕES CARTOGRÁFICAS
DAS DIVISAS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DO
MARANHÃO, DE AUTORIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO  A ORDEM DO

DIA DA  SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL.

5. REQUERIMENTO Nº 816/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES AO PREFEITO AMÉRICO DE SOUSA
E AO PRESIDENTE DA CÂMARA O SENHOR OSMAR AGUIAR,
PELO ANIVERSÁRIO DE 124 ANOS DA CIDADE DE COELHO
NETO NO MARANHÃO.TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA  SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

6. REQUERIMENTO Nº 818/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE LOGO APÓS A
PRESENTE SESSÃO O PROJETO DE LEI Nº 276/2017, QUE
DISCIPLINA A CRIAÇÃO DA ESCOLA DOS CONSELHOS NO
ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS
HUMANOS E PARTICIPAÇÃO POPULAR, ORIUNDO DA
PROPOSIÇÃO Nº 422/2016, DE SUA AUTORIA.

7. REQUERIMENTO Nº 819/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SERGIO FROTA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
NINA RODRIGUES, PELO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA
CIDADE NO DIA 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

8. REQUERIMENTO Nº 820/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SERGIO FROTA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO, PELO ANIVERSÁRIO DE
FUNDAÇÃO DA CIDADE NO DIA 21 DE OUTUBRO DO
CORRENTE ANO.

9. REQUERIMENTO Nº 821/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SERGIO FROTA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
COELHO NETO, PELO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA
CIDADE NO DIA 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 06/11/2017 - SEGUNDA-FEIRA

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 295/17, de autoria do Senhor

Deputado César Pires, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos
Municípios no âmbito do Estado do Maranhão a terem o trânsito
integrados ao SNT e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 296/17, de autoria do Senhor
Deputado César Pires, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as
empresas que utilizam ou prestam serviços de entrega em motocicletas,
motonetas e ciclomotores fornecerem os equipamentos de segurança
exigidos para o uso desse transporte e dá outras providências.

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 293/17, de autoria da Comissão de

Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, que atualiza as
Divisas Intermunicipais de Santa Inês, nos termos da Lei Nº 10.288,
de 22 de julho de 2015, que dispõe sobre as atualizações Cartográficas
das Divisas Intermunicipais do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 294/17, de autoria do Senhor
Deputado Fábio Braga, que considera de Utilidade Pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, no Município de Paço do
Lumiar, Estado do Maranhão.

PRIORIDADE 3ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 016/17, enviada

pela Mensagem Governamental Nº 093/17, de autoria do Poder
Executivo, que cria o Colegiado Metropolitano da Região Metropolitana
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do Sudeste Maranhense, altera a Lei Complementar Nº 089, de 17 de
novembro de 2005, que cria a Região Metropolitana do Sudeste
Maranhense, e dá outras providências.

ORDINÁRIA  3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 288/17,  de autoria do Senhor

Deputado Stênio Rezende, que torna de Utilidade Pública a Associação
de Proteção e Assistência aos Condenados – APAC de Balsas – MA.

2. PROJETO DE LEI Nº 289/17,  de autoria do Senhor
Deputado Rafael Leitoa, que fica assegurada a prioridade de vagas, a
quaisquer deficientes, nas Escolas Públicas do Estado do Maranhão
próximas à residência dos mesmos.

3. PROJETO DE LEI Nº 290/17, de autoria do Senhor
Deputado Edson Araújo, que considera de Utilidade Pública a
Associação dos Moradores da Cidade Nova do Município de Cândido
Mendes do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 291/17, de autoria do Senhor
Deputado Edson Araújo, que considera de Utilidade Pública a
Associação da Vila Telma Pinheiro e Adjacências da Cidade de Cândido
Mendes do Maranhão.

5. PROJETO DE LEI Nº 292/17, de autoria da Senhora
Deputada Valéria Macedo, que dispõe sobre o reconhecimento do
“Festejo de Nossa Senhora da Serra” como evento oficial do Calendário
Cultural e Turístico do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

ORDINÁRIA  4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 286/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a prioridade de
contratação de mão-de-obra maranhense em refinarias de petróleo e
complexos siderúrgicos no Estado do Maranhão e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 287/2017, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que requer inclui no Calendário Oficial de
Eventos do Estado do Maranhão a “Marcha para Jesus”.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 01/11/17.

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

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

Braide.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior

Verde.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)

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

I – ABERTURA.

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

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário
para fazer a leitura do expediente.

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

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM N.º 094/2017

São Luís, 31 de outubro de 2017

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o texto da presente Medida
Provisória que Dispõe sobre a criação da Gratificação de Exercício de
Suporte Acadêmico aos integrantes do Subgrupo Apoio Técnico,
Subgrupo Apoio Administrativo e Subgrupo Apoio Operacional do
Grupo Administração Geral, e Grupo Ocupacional Atividades de Apoio
Administrativo e Operacional - ADO, em exercício na Universidade
Estadual do Maranhão (UEMA) e na Universidade Estadual da Região
Tocantina (UEMASUL), e dá outras providências.

A proposta tem como destinatários específicos os profissionais
que trabalham em ambiente especializado, conferindo-lhes uma
gratificação no percentual de 30% (trinta por cento).

A valorização dessas categorias é fator preponderante para a
continuidade dos bons serviços acadêmicos prestados no âmbito da
UEMA e da UEMASUL.

Contando com o elevado espírito público dessa Casa para
fornecer boa acolhida à presente iniciativa, renovamos nossos protestos
de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA N.º 257 DE 30 DE OUTUBRO DE 2017

Dispõe sobre a criação da Gratificação de
Exercício de Suporte Acadêmico aos integrantes
do Subgrupo Apoio Técnico, Subgrupo Apoio
Administrativo e Subgrupo Apoio Operacional do
Grupo Administração Geral, e Grupo Ocupacional
Atividades de Apoio Administrativo e Operacional
- ADO, e dá outras providências.

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

Art. 1° Fica instituída a Gratificação de Exercício de Suporte
Acadêmico, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento,
aos integrantes do Subgrupo Apoio Técnico, Subgrupo Apoio
Administrativo e Subgrupo Apoio Operacional do Grupo
Administração Geral, e Grupo Ocupacional Atividades de Apoio
Administrativo e Operacional - ADO, que, até a data da vigência desta
Medida Provisória, estejam lotados na Universidade Estadual do
Maranhão (UEMA) e na Universidade Estadual da Região Tocantina
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(UEMASUL) há pelo menos 05 (cinco) anos continuados,
desenvolvendo atividades de suporte aos projetos e ações operacionais,
administrativos e acadêmicos.

Parágrafo único. No caso dos servidores atualmente em exercício
na UEMASUL, será computado o tempo de serviço anteriormente
vinculado à UEMA.

Art. 2° A gratificação de que trata esta Medida Provisória
constitui salário-contribuição para o Sistema de Seguridade Social dos
Servidores do Estado do Maranhão e será automaticamente cancelada
se o servidor deixar de desempenhar suas atividades funcionais no
âmbito da UEMA ou da UEMASUL.

Art. 3° As despesas decorrentes desta Medida Provisória
correrão à conta dos créditos orçamentárias próprios.

Art. 4° Esta Medida Provisória entra em vigor na data da sua
publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

MENSAGEM N.º 095/2017

São Luís, 31 de outubro de 2017

Senhor Presidente,

Comunico a essa augusta Assembleia que, autorizado pelo
Decreto Legislativo n° 482/2016, de 15 de dezembro de 2016, o Vice-
Governador do Estado, Carlos Orleans Brandão Júnior, estará se
ausentando do País no período de 13 a 17 de novembro do corrente
ano, ocasião em que estará em missão de caráter oficial, realizando
viagem à Bonn/Alemanha, para participar da Conferência das Nações
Unidas sobre Mudanças Climáticas - UNFCCC - COP23.

Renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres pares os meus
elevados protestos de apreço e consideração.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 295 / 17

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos Municípios
no âmbito do Estado do Maranhão terem o trânsito
integrado ao SNT  e dá outras providências.

Art. 1º - Ficam os Municípios, no âmbito do Estado do
Maranhão, obrigados a terem seus sistemas municipais de trânsito
integrados ao Sistema Nacional de Trânsito –SNT como condição prévia
para firmar convênio de cooperação técnica e financeira e/ou receberem
transferências voluntárias do Governo do Estado do Maranhão, salvo
as exceções nas área de educação, segurança pública e saúde.

Art. 2º  - A Integração do trânsito é o processo legal,
administrativo e técnico por meio do qual o Município assume
integralmente a responsabilidade pelos seguintes serviços: planejamento
da circulação de pedestres e veículos, de orientação e fiscalização do
trânsito, de tratamento do transporte coletivo, dentre outras atividades
descritas no art. 24 da Lei 9.503/97.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 30 outubro de 2017. -
CÉSAR PIRES - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O conceito da municipalização do trânsito, ou seja, a integração
do município ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT), foi estabelecido

pelo Código de Trânsito Brasileiro. Dessa forma, os Municípios
adquirem a responsabilidade sobre o trânsito da cidade, com a criação
de órgãos executivos municipais. No Maranhão, de acordo com o
Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), somente 58 dos 217
municípios (26,72%) têm o trânsito municipalizado.

As prefeituras tornam-se responsáveis pelo planejamento,
projeto, operação, fiscalização e educação de trânsito, não apenas no
perímetro urbano, mas também nas estradas municipais. Assumem as
questões relacionadas ao pedestre, à circulação, ao estacionamento, à
parada de veículos e à implantação da sinalização, atendendo de forma
direta as necessidades da comunidade. Por menor que seja a cidade,
deve ser dado tratamento especial para a circulação segura dos pedestres,
ciclistas ou carroças. O trânsito não é feito só de automóveis ou
caminhões.

A municipalização do trânsito envolve a estruturação
administrativa, a preparação técnica e a adequação legal do Município
às normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e ao disposto
no CTB.

Os órgãos executivos de trânsito podem surgir da readequação
de outros já existentes ou então serem criados novos órgãos por
legislação específica. O município que tem dificuldade para implantar
uma estrutura maior de início pode criar uma seção, divisão ou
departamento de trânsito dentro de uma secretaria ou departamento de
transportes, de obras, planejamento ou outra atividade urbana.

Na medida em que forem sendo percebidas as necessidades
locais e criadas as condições políticas e econômicas, estas estruturas
podem ser ampliadas. Quando o Município tiver condições de criar
uma estrutura maior, poderá readequar as estruturas existentes da
administração direta (secretaria, departamento, coordenadoria, divisão
ou seção), ou criar uma estrutura na administração indireta (como uma
autarquia ou empresa pública relacionada a transportes, obras,
infraestrutura urbana, desenvolvimento urbano etc.).

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 30 outubro de 2017. -
CÉSAR PIRES - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 296 / 17

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas
que utilizam ou prestam  serviços de entrega em
motocicletas, motonetas e ciclomotores fornecerem
os equipamentos de segurança exigidos para o
uso desse transporte e dá outras providências.

Art. 1º - As empresas públicas e privadas que prestem ou se
utilizem de serviços de entregas feitos através de motocicletas, motoneta
e ciclomotores ficam obrigadas a fornecerem os equipamentos de
segurança exigidos de acordo com esta lei para os condutores dos
veículos supracitados, que atuam na prestação desses serviços, bem
como manter os veículos empregados nessa atividade devidamente
adequados à legislação de trânsito.

§ 1º Para melhor entendimento e aplicação desta lei, entende-se
que, no âmbito do território maranhense, faz parte do vestuário adequado
para condução de motocicletas, motonetas e ciclomotor os seguintes
itens:

I- Capacete com viseira e\ou óculos de proteção
II- Luvas
III- Colete de segurança, com dispositivos retrorrefletivos
IV- Cotoveleiras
V- Botas
VI- Caneleiras
VII- Joelheiras
VIII- Protetores de tórax e coluna
§ 2º - O capacete deve estar de acordo com a Resolução do

Contran nº 453/13.
Art 2º - As empresas que não cumprirem o disposto nesta lei

ficam sujeitas a multa mensal de 10 salários mínimos, além da proibição
de uso de motocicletas, motonetas e ciclomotores na prestação dos
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seus serviços em caso de descumprimento desta obrigatoriedade por
12 meses consecutivos.

Art.3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 30 outubro de 2017. -
CÉSAR PIRES - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Maranhão, segundo dados do Observatório Nacional de
Segurança Viária, tinha em 2016 uma frota de 1.541.845 veículos, dos
quais 934.431 são motocicletas (60,6%). De acordo com o Serviço
Móvel de Urgência (SAMU), em 2013 foram registrados 4.977 acidentes
de trânsito com vítimas na ilha de São Luís, se somadas todas as
ocorrências da capital, de Paço do Lumiar e São José de Ribamar.
Desse total, aproximadamente 75%, ou seja, 3.700 acidentes,
envolveram motociclistas.

Essa realidade tornou-se um grave problema de saúde pública.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a principal
causa de morte no mundo de jovens com idade entre 15 e 29 anos é a
violência no trânsito. Cerca de 60% dos leitos de UTI são ocupados
por acidentados com motos, e em 75% dois leitos de ortopedia dos
socorrões de São Luís estão acidentados no trânsito.

Para contribuir com a redução dessas tristes estatísticas, o
projeto de lei em questão pretende tornar mais seguro o ir e vir dos
profissionais que utilizam motocicletas em suas atividades diárias.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 30 outubro de 2017. -
CÉSAR PIRES - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 818 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão extraordinária, logo após a presente Sessão o Projeto de Lei Nº
276/2017, que disciplina a criação da Escola dos Conselhos no âmbito
da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular,
oriundo da proposição nº 422/2016 de minha autoria.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 31 de outubro de 2017 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.11.17
EM: 01.11.17

REQUERIMENTO Nº 819 /17

Senhor Presidente,

Requeiro a Mesa, conforme preconiza o art. 148 do Regimento
Interno, que seja encaminhado Mensagem de Congratulações à
população do município de Nina Rodrigues, pelo aniversário de
fundação da cidade no dia 30 de outubro do corrente ano.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. -
São Luís, 31 de outubro de 2017 - DEPUTADO SÉRGIO FROTA –
PSDB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.11.17
EM: 01.11.17

REQUERIMENTO Nº 820 / 17

Senhor Presidente,

Requeiro a Mesa, conforme preconiza o art. 148 do Regimento
Interno, que seja encaminhado Mensagem de Congratulações à
população do município de São Benedito do Rio Preto, peloaniversário
de fundação da cidade no dia 21 de outubro do corrente ano.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. -
São Luís, 23 de outubro de 2017 - DEPUTADO SÉRGIO FROTA –
PSDB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.11.17
EM: 01.11.17

REQUERIMENTO Nº 821 / 17

Senhor Presidente,

Requeiro a Mesa, conforme preconiza o art. 148 do Regimento
Interno, que seja encaminhado Mensagem de Congratulações à
população do município de Coelho Neto, pelo aniversário de fundação
da cidade no dia 31 de outubro do corrente ano.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. -
São Luís, 31 de outubro de 2017 - DEPUTADO SÉRGIO FROTA –
PSDB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.11.17
EM: 01.11.17

INDICAÇÃO Nº.  1274 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino requerendo kits de material esportivo
para futebol de areia para Secretaria de Esporte da cidade de Paulino
Neves.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 31 de
setembro de 2017. - GRAÇA PAZ  - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº1275 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Instituto Municipal de Paisagem Urbana,
Sr. Luis Borralho, para que efetue de modo mais breve possível a
limpeza e revitalização da praça pública do Residencial Pinheiros I, em
São Luís/MA.

Trata-se de um conjunto residencial, situado na região da
Cohama, que ao longo dos seus mais de 15 anos de existência apresentou
grande crescimento populacional, dando origem ao surgimento do
Residencial Pinheiros II.  Todavia, junto ao crescimento do bairro
surgiram alguns problemas de infraestrutura que comprometem o bem-
estar dos moradores da localidade, sendo necessário a realização de
algumas intervenções, como a recuperação asfáltica de algumas ruas
entre outros.
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Nesse sentido, cumpre destacar a atual precariedade na

infraestrutura da praça pública do referido bairro. Por se tratar do
único espaço destinado par o lazer e divertimento na localidade, os
moradores da comunidade sentem-se prejudicados diante da falta de
manutenção na área, impossibilitando-os de utilizarem a área.

É sabido que os espaços públicos, entre eles praças e parques,
se tornam cada vez mais importantes no desenvolvimento sustentável
de cidades, mostrando-se fundamentais em seu planejamento na
perspectiva de melhora na qualidade de vida de seus habitantes

Deste modo, objetivando oferecer mais conforto e satisfação
aos moradores da supracitada comunidade, haja vista que o laser é
considerado uma forma de descanso necessária para manutenção do
bem-estar pessoal, faz-se necessária a limpeza e revitalização da praça
pública do Residencial Pinheiros I, para que sua população possa
enfim usufruir de um espaço público apropriado para o lazer e integração
social, justificando a presente indicação.

 Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 31 de outubro de 2017 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 1276 / 17

Senhor Presidente,

O Deputado abaixo assinado requer à Mesa, na forma regimental,
que seja encaminhado ao Prefeito de São Luís e ao Governador do
Estado do Maranhão, solicitando providencias no sentido de determinar
a construção de uma Policlínica do Idoso, com atendimento de 24
horas, 7 dias por semana, nas diversas especialidades (geriatria,
gerontologia, dentista, psicologia, ortopedia e fisioterapia) voltadas ao
atendimento específico e necessidades de saúde, inerentes à população
com idade superior a 60 anos. Com o avanço da idade, problemas de
saúde acontecem e se não tratados devidamente acabam prejudicando
a qualidade de vida desses idosos. É preciso envelhecer com qualidade
de vida.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 31 de outubro de
2017. - Sergio Frota - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1277 / 17

Senhor Presidente

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador Flavio Dino, solicitando a disponibilização de 01(uma)
moto niveladora  para o Município de Fortaleza dos Nogueiras.

A referida solicitação, justifica-se pela necessidade de reforçar
a recuperação das estradas vicinais deste município, pois Fortaleza
dos Nogueiras é um município de aproximadamente 20 mil habitantes
e, com extensa malha rodoviária vicinal, que se encontra em situação de
urgente necessidade de recuperação, situação que deve ser resolvida
através da aquisição deste equipamento, e consequentemente
proporcionando uma melhor condição de trafegabilidade para a
população deste município.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO MARANHÃO, 31 de Outubro de 2017. - RIGO TELES -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1278 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador Flavio Dino, solicitando a disponibilização de 01(uma)
moto niveladora  para o Município de São Pedro dos Crentes.

A referida solicitação, justifica-se pela necessidade de reforçar
a recuperação das estradas vicinais deste município, pois São Pedro
dos Crentes é um município de aproximadamente 12 mil habitantes e,
com extensa malha rodoviária vicinal, que se encontra em situação de
urgente necessidade de recuperação, situação que deve ser resolvida
através da aquisição deste equipamento, e consequentemente
proporcionando uma melhor condição de trafegabilidade para a
população deste município.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO MARANHÃO, 31 de Outubro de 2017. - RIGO TELES -
Deputado Estadual

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

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

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

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Deus é maravilhoso. Exmo. Senhor Presidente, Exmos.
Senhores e senhoras deputados, imprensa, galeria, a todos que nos
acompanham, em todo o estado do Maranhão, o nosso bom dia. Um
bom dia repleto de muito otimismo e determinação porque nós estamos
aqui no exercício da nossa atividade defendendo causas importantes e
legítimas que sempre vêm ao encontro do anseio da sociedade
maranhense. Hoje, inclusive, senhor presidente, eu faço um
pronunciamento voltando os nossos esforços para a regulamentação
dos limites territoriais entre os municípios maranhenses. Nós sabemos
das dificuldades históricas que existem entre as divisas dos municípios
porque os serviços básicos que atendem a população, que vive no
entorno, que vive às margens dos municípios, às vezes, não chegam.
Então, nós entendemos a necessidade de legitimar, de definir as
competências para assim chegarem os serviços necessários aos
municípios maranhenses. Nesse sentindo, nós, nesta semana, tivemos
a oportunidade de estar no IMESC junto com o Josiel que representava
ali o IMESC, como também com o representante do IBGE discutindo
mais uma vez as questões territoriais envolvendo limites entre os
municípios maranhenses. Eu faço referência, na manhã de hoje, que
nós tivemos aqui a publicação do Projeto de Lei nº 293/2017 que
atualiza as divisas intermunicipais de Santa Inês nos termos da Lei nº
10.888, de 22 de julho de 2015, que dispõe sobre as alterações
cartográficas das divisas intermunicipais do estado do Maranhão. Então,
esse projeto vai resolver uma problemática, principalmente entre Santa
Inês e os municípios Satubinha e Vitorino Freire, mas de forma muito
especial com relação ao município também de Altamira do Maranhão
porque ali tinha um problema muito sério, deputado Stênio Rezende,
inclusive quero parabenizar V. Ex.ª por ter trazido para conciliação
tanto a prefeita de Santa Inês como o prefeito de Altamira, pois o que
define, de fato, essa conjuntura legal são os esforços de todos, no
sentido da parte técnica, mas também da parte política porque nós
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precisamos chegar a um entendimento. Quanto os prefeitos corroboram
com o projeto e assinam, subscrevem, eles desenvolvem realmente a
iniciativa de trabalharem juntos, o que significa dizer que o projeto vai
atingir sua eficácia necessária porque é um acordo firmado entre os
prefeitos e não vai haver, aqui eu quero fazer essa ressalva, não vai
haver divergências políticas, vai haver a comunhão, realmente, de uma
iniciativa que visa definir competências porque nós estamos falando
de limites e, claro, dentro desses limites o que cabe a cada município,
até onde vai e onde termina o município, e isso significa dizer que as
pessoas vão saber onde residem. No município de Santa Inês, nós
tivemos, alguns anos atrás, na eleição passada, inclusive os povoados
que foram para Altamira e hoje estão retornando ao município de Santa
Inês, porque o sentimento daquelas pessoas que residem naqueles
povoados foi justamente pelo fato de pertencerem a Santa Inês e ao
município de Altamira. Problema resolvido. Aqui está hoje uma minuta
que na verdade é a lei que hoje está definida, um trabalho técnico, e aqui
eu volto a enfatizar a participação do IMESC e do IBGE, um trabalho
comprometido, in loco, de estar realmente acompanhando, ouvindo as
pessoas, realmente colocando no bojo da lei esse sentimento de
pertencimento como também a compreensão dos empreendimentos
públicos dos serviços prestados, isso leva realmente hoje ao resultado,
que é a lei que nós estamos, que está aqui sendo hoje apresentada nesta
Casa, em Diário Oficial, que com muita honra, nós subscrevemos e eu
faço questão de destacar também os deputados, aqui Bira do Pindaré,
que é o presidente da nossa comissão, que tem feito um grande trabalho
à frente da Comissão das Cidades, que está aqui desenvolvendo uma
iniciativa importante pela preocupação com a questão dos limites,
como também o Deputado Cabo Campos, Glalbert Cutrim, Fábio Braga,
Deputado Eduardo Braide, Sérgio Frota, Adriano Sarney e Stênio
Rezende. Então, deputados, eu acredito que essa união de esforços
aqui é fundamental, esse projeto, com a assinatura de V. Exas., ele
ganha a força necessária, a conjuntura legal determinante para resolver
uma problemática muito séria que envolve mais de dois municípios,
mas que, em tese, aqui hoje os esforços são para definir a problemática
pertinente a Altamira e Santa Inês. Então, nós continuamos nossos
esforços, assim como nós fizemos história, Deputado Stênio Rezende,
Deputado Adriano Sarney, como nós fizemos história resolvendo os
problemas dos limites territoriais entre São Luís, Ribamar, Paço do
Lumiar e Raposa, mais uma vez, avançamos para o interior do Estado,
hoje resolvendo um problema histórico entre Santa Inês e Altamira. Eu
sou filho de Santa Inês, com muita honra, com muito orgulho, e quero
dizer ao povo daquele município que nós estamos aqui firmes no
mesmo propósito de fortalecer a democracia, a participação com a
democracia, mas os resultados necessários alcançados por meio dos
nossos esforços empreendendo aqui a iniciativa legal de poder melhorar
a qualidade de vida do povo do Maranhão. Muito obrigado e que Deus
abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Senhores deputados, senhoras deputadas, não
há mais oradores inscritos no Pequeno Expediente. Vou chamar a Ordem
do Dia, se ninguém mais se inscrever, deputado Cabo Campos, Vossa
Excelência quer? Eu vou suspender a Sessão, por cinco minutos, para
o deputado Cabo Campos se preparar para o pronunciamento no
Pequeno Expediente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Reaberta a sessão, deputado Cabo Campos, por
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Deus seja louvado, o nome do Senhor exaltado. Senhor
Presidente Deputado Othelino, muito obrigado por ter confiado a mim
esses cinco minutos, meus pares policiais militares, bombeiros militares,
senhores da imprensa, TV Assembleia que tem feito um excelente
serviço. Queridos, o que me traz aqui hoje é para tratar sobre aqueles
que dão a vida em prol da sociedade, que saem de casa com risco da
própria vida e que fazem isso até no seu juramento que são os policiais,

bombeiros militares e policiais civis. E por que eu digo isso? Porque a
possibilidade desses homens perderem a vida em serviço é maior em
razão da sua profissão do que os demais. E nós tivemos há um ano, um
não e pouco atrás a morte do Soldado Fernandes, que em serviço na
cidade de Arari infelizmente veio a tombar em face do combate à
criminalidade. E a sua mãe, a irmã Tati Fernandes, não se preocupou
apenas em chorar. Chorou, porém no seu coração, no seu interior ela
disse: “Eu vou fazer alguma coisa pelos policiais e bombeiros militares
e também por toda a segurança pública do estado do Maranhão”. E ela
assim fundou o Instituto Soldado Fernandes “O Pantera” e ela nos
procurou no gabinete face à problemática que temos, que todos aqueles
policiais, bombeiros militares, policiais civis e agentes penitenciários
têm a nobre missão de ser o para-choque da criminalidade em favor da
sociedade. E nos propôs depois do Outubro Rosa, do Novembro Azul,
propôs se fazer o Dezembro Cinza para que a sociedade venha a
refletir naquilo que é a vida do policial militar. Para que a sociedade
possa refletir o quanto é duro, o quanto é dolorido, o quanto é
importante o policial e aquele que faz a segurança pública no nosso
Estado quando ele tomba em face do combate à criminalidade. Senhores,
existe um mal na nossa sociedade e qual o mal que está em nossa
sociedade? Que a coisa quando vai acontecendo cotidianamente, só no
Rio já são mais de 120 policiais militares mortos, a coisa começa a se
tornar natural e isso não é natural. Nós temos vários grupos de
WhatsApp e alguém adentrou no grupo e dizia que nos Estados Unidos
quando um policial morre, os meios de comunicação passam semanas
e semanas falando sobre aquele acontecimento. E aqui o policial militar,
o bombeiro militar, o policial civil, o agente penitenciário morre e
ninguém faz nada. Ninguém vem a se lamentar pelo menos. Tivemos
um movimento independente, no ano de 2014, que eu como policial
liderei esse movimento, onde o policial chegava ao Quartel, pegava sua
arma e ia trabalhar, depois do serviço descautelava a arma, deixava a
arma no Quartel e ia desarmado para casa, sem arma e sem colete. Hoje
todos os policiais militares, policiais civis têm sua arma e têm seu
colete e que nós queremos levar isso para toda a força da segurança
pública, porque a vida do policial, o sistema de segurança pública é
importante. Portanto, parabéns, irmã Taty, já passou o segundo turno
aqui. O mês de dezembro, alguém pode criticar porque dezembro é um
mês festivo, é um mês do Natal, é o mês da passagem do ano novo, mas
nada melhor do que um natal onde se comemora o nascimento de Jesus
para que possamos refletir sobre quão importante é uma vida, quão
importante é uma alma, quão importantes são os nossos agentes das
forças de segurança pública. Portanto, irmã Taty, essa proposição foi
feita por nós, deputado Cabo Campos, foi aprovado em segundo turno
e quero pedir o apoio do senhor governador do Estado do Maranhão,
o apoio do secretário de Segurança Pública, o apoio do comandante
geral da Polícia Militar para que nós possamos realizar atos em favor
dos policiais que estão vivos e em memória daqueles que partiram,
porque, enquanto a pessoa tiver memória, ela não foi embora. A todos
os policiais, bombeiros militares, policiais civis e agentes penitenciários
que Deus abençoe a todos.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não há quórum para deliberação. Vamos votar
os requerimentos à deliberação da Mesa. Convido o deputado Stênio
Rezende para compor a Mesa. Vamos votar os requerimentos à
deliberação da Mesa. Convido o deputado Stênio Rezende para compor
a Mesa. Requerimento 817, de minha autoria, requer quer seja registrada,
nos Anais da Casa, mensagem de pesar pelo falecimento da Sra. Marta
Abreu Costa Leite, enviando condolências aos seus familiares, em
especial a sua filha, Euzane Abreu Costa Leite, servidora desta
Assembleia Legislativa. Como vota o deputado Stênio?

O SENHOR DEPUTADO STÊNIO REZENDE – Deferido.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da sessão
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ordinária de segunda-feira, 6 de novembro. Requerimento 818/2017,
de autoria do deputado Júnior Verde.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não há oradores inscritos. Bloco Parlamentar
de Oposição. Partido Verde. Bloco Parlamentar Democrático. Declina,
deputado Vinícius? Declina.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.
Deputado Othelino Neto, por 10 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão
do orador) – Senhor presidente, senhores deputados, colegas jornalistas.
Acompanhei pela imprensa uma declaração do senador Roberto Rocha
ontem na reunião da CPMI que investiga as doações e possíveis
irregularidades cometidas pela empresa JBS e vi, mais uma vez,
espantado a irresponsabilidade do senador Roberto Rocha. Numa cena
que parecia que o senador estava desconectado da realidade, parecia
que ele estava em transe, ele resolveu tirar, sei lá de onde, uma suposição
de que a JBS havia dado, de forma irregular, R$ 11 milhões para o
governador Flávio Dino. Isto não apareceu em nenhuma delação, isso
não foi suposto por ninguém, apenas pelo senador Roberto Rocha,
num ato que expressa ódio, destempero, despreparo e arrogância de
quem se arvora da imunidade parlamentar para caluniar pessoas de
bem. Deseja, talvez, o senador Roberto Rocha, fazer com que todos se
pareçam com ele, tal qual tivesse olhando para um espelho. Mas, bem
disse, bem escreveu o jornalista Ed Wilson Araújo, numa postagem do
seu blog, alguns, como eu, que votei para senador, no hoje senador
Roberto Rocha, alguns se sentem traídos e o jornalista disse que os que
se sentem traídos estão errados. O título do artigo é “Roberto Rocha
não traiu ninguém”. De fato, ele mostra que ele não traiu ninguém, que
nós nos enganamos achando que ele teria melhorado, que ele teria se
modernizado, até porque nós, cristãos, acreditamos que é possível se
arrepender, é possível se regenerar, mas, senhores deputados, a ira do
senador Roberto Rocha é especialmente motivada porque ele, já perto
de sair do cargo de Procurador-Geral da República, o Procurador
Rodrigo Janot pediu a abertura de inquérito para apurar possíveis
irregularidades cometidas na campanha para o senado pelo senador
Roberto Rocha, a partir de denúncia feita pelo então candidato Gastão
Vieira. Este inquérito por nº 4610, do STF, que está tramitando em
segredo de Justiça, apura possíveis irregularidades na prestação de
contas, inclusive possíveis falsificações de documento, é este inquérito
que incomoda o senador. Talvez, em mais um devaneio, aliás, devaneio
é uma constante na vida do senador de uns tempos para cá em uma
mistura talvez de problemas de saúde com a arrogância que aumentou
após a investidura no mandato de senador, quis atribuir talvez este
inquérito ao governador Flávio Dino como se o governador tivesse
poder de influenciar naquilo que propõe o procurador Rodrigo Janot.
A irresponsabilidade realmente é de espantar. Mas o Senador que
sugeriu, que difamou, no caso da JBS especificamente senhoras e
senhores, é o mesmo Senador que votou no Senado contra as medidas
cautelares que haviam sido determinadas pelo Supremo Tribunal Federal
para serem aplicadas contra o Senador Aécio Neves em razão das
relações estranhas, possivelmente espúrias com a JBS. Inclusive fatos
esses que foram alvo de gravação pelo próprio proprietário da JBS,
hoje preso, fato esse que gerou a denúncia pelo Ministério Público
Federal pedindo o afastamento do mandato do Senador Aécio Neves e
a imposição de algumas medidas cautelares. Sem entrar no mérito da
questão de o Senado autorizar ou não, mas esse mesmo Senador que
não deixou que um colega seu, Senador do PSDB, fosse investigado,
agora quer jogar lama em quem tem uma vida limpa, em quem nunca
teve um escândalo envolvendo o seu nome. É muita irresponsabilidade,
é muita leviandade, é pena que o Maranhão tenha um Senador desse
quilate. Mas não dá para esperar muita coisa mesmo, afinal de contas
o Senador Roberto Rocha lidera o trio de para-choques do Presidente

da República Michel Temer. Dos três Senadores maranhenses é o
Senador Roberto Rocha quem está lá como fiel escudeiro do Presidente
da República Michel Temer. O Senador Roberto Rocha, Senador Lobão,
Senador João Alberto estão na linha de frente do Governo Temer,
Governo esse que tem a rejeição de quase a totalidade do povo brasileiro
e que a aceitação nada mais é do que a margem de erro, na última
pesquisa 3%.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES - Deputado
Othelino, me concede um aparte?

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO - Pois não,
Deputado Levi.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (aparte) -
Parabenizar V. Exa. pelo pronunciamento e realmente a postura do
senador me deixa perplexo e ao mesmo tempo indignado de um pessoa
que foi respeitado, ajudado pelo nosso grupo político manifestar
tamanha traição, que chega à beira da estupidez. E tenta atropelar a
todos invertendo a razão, são coisas que nem os grandes opositores
com atitudes maquiavélicas, atitudes que até denigrem a imagem de um
cidadão invertendo valores, como a gente o vê tentando induzir uma
testemunha, tentando caluniar um governador que nunca foi denunciado,
que nunca teve um processo contra ele. Um governador que em plena
crise política, transforma este Maranhão num canteiro de obras, obras
estruturantes, obras de grande alcance social. Eu vejo, deputado
Othelino, aquela atitude da bancada, das emendas de bancada, quando
tinha um acordo para aquele recurso ser destinado a um ponto crítico
do Brasil e do Maranhão, que é a saúde pública. Eles deixaram de
cumprir um acordo simplesmente porque o dinheiro passaria na mão
do governador do estado e o nosso governador teve o despojamento,
teve a hombridade e o caráter de não aceitar a emenda para usar nos
hospitais do estado e, mesmo assim, não aconteceu passando para um
órgão que tem o comando dos senadores, principalmente desse senador
que inventa histórias. Eles são capazes, deputado, de tudo. Agora eles
falam que o governador Flávio Dino só está trabalhando por causa do
dinheiro do BNDES. Ora, meu Deus, e se ele estivesse desviando esse
recurso? Se essas obras estivessem inacabadas com todos esses recursos
parados, com essas obras todas paradas, como é que não seria este
estado sem emprego para o povo?! Sem essas obras, sem essas reformas
nas escolas, sem os hospitais, sem todo este programa que o governador
faz. Mas eles não têm a humildade de reconhecer, de fazer uma oposição
construtiva, eles não têm a dignidade de chegar e reconhecer como os
órgãos nacionais e internacionais que reconhecem o estado do Maranhão,
o governo do Maranhão como um dos estados mais ajustados financeira
e economicamente, com a parte fiscal e com as suas obrigações em dia.
Portanto, deputado, muito obrigado pelo seu aparte e parabéns pelo
seu discurso.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO - Eu que
agradeço pelo aparte, deputado Levi. Pois não, deputado Bira.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (aparte) -
Deputado Othelino, eu quero cumprimentar V. Ex.ª e dizer que, de
fato, essa manifestação do senador Roberto Rocha é algo que representa
uma postura, na minha visão, abominável, uma vez que não condiz
com o cargo que ele ocupa, só comprova que ele é muito menor do que
esse cargo e também comprova o erro que foi a eleição desse indivíduo
para senador representando o estado do Maranhão. De maneira que V.
Ex.ª traz essa discussão para esta Casa, para que a gente possa inclusive
ter a oportunidade de se manifestar, de repudiar e de refletir sobre o
comportamento de um sujeito que disse na campanha que ia mostrar
para que serve um senador, mas até hoje nós estamos esperando, até
agora as únicas coisas que ele fez foi isso com esse papelão ridículo
ontem lá no Congresso Nacional, tentando de todas as formas induzir
um depoente a dizer alguma coisa que ele queria que falasse, como o
depoente não falou ele se encarregou ele mesmo de dizer o que ele
estava a fim de falar para tentar, de alguma forma, comprometer a
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imagem do governador. Nós sabemos que o Governador Flávio Dino é
uma pessoa séria, é um homem sério, é uma pessoa trabalhadora que
tem se dedicado muito e tem feito um grande governo no Estado do
Maranhão, não é à toa que tem aprovação do povo do nosso estado, as
pesquisas apontam nessa direção e ele no desespero, numa apelação
absurda tentando se colocar como um pleiteante aí, como alguém que
se propõe a também ser concorrente nas eleições de 2018, apela para
esse artifício rasteiro, sem fundamento, sem embasamento nenhum
que só demonstra a fragilidade que esse indivíduo tem na condição que
ele se encontra hoje como senador da República. Mas nada melhor do
que um dia após o outro. O destino dos traidores nós já sabemos que
a história já reservou, não é a toa que o Judas Iscariotes tem um dia só
para ele, que é o sábado de aleluia, onde ele é malhado pela população
inteira, até hoje, todos os anos. Então, esse é o destino. Portanto, não
adianta, porque esse rótulo ele já tem carimbado na testa e na hora que
ele se apresentar, se tiver coragem, que eu duvido se ele tem, mas se
tiver coragem ele vai receber a resposta que merece do povo do Estado
do Maranhão. Portanto, parabéns à V. Exa. e aqui a gente endossa as
suas palavras no sentido de ressaltar o valor que representa o nosso
Governador Flávio Dino, um homem sério, austero e dedicado às causas
do povo do Maranhão e a nossa luta continua. Parabéns à Vossa
Excelência.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – Deputado
Bira, eu agradeço pelo aparte, peço que incorpore os dois apartes ao
meu pronunciamento. E, vejam só a incoerência do senador Roberto
Rocha, o mesmo senador que votou pela cassação do mandato da
presidenta Dilma, deputado Bira, por supostamente ter cometido
pedaladas fiscais, votou contra as medidas cautelares propostas pelo
Supremo Tribunal Federal para investigar o senador Aécio Neves,
sendo que: uma era presidente da República e ela foi acusada de
pedaladas fiscais; o outro foi flagrado em um diálogo, no mínimo - no
mínimo - indecente com um empresário com graves indícios de
corrupção. Então, esse é o senador que infelizmente um dos senadores
que está lá representando o Estado do Maranhão. Mas eu finalizo as
minhas palavras, alguém deve se perguntar: Por que tanta raiva? Na
verdade, o senador Roberto Rocha nunca conseguiu superar, e isso é
algo bem subjetivo, o fato de ter sido preterido historicamente pelo
povo do Maranhão e não ter chegado ao Governo do Estado. Na
cabeça do senador Roberto Rocha o fato dele ser filho de um ex-
governador dava-lhe o direito de ser governador, antes dos outros, ele
falava sempre que tem fila, como se a fila fosse algo hereditário, porque
a cultura política do senador Roberto Rocha é a cultura oligárquica que
o Maranhão já enterrou. Então, ele nutre isso, essa angústia, esse
recentemente. Mas, Deputado Bira, V. Exa falou do Sábado de Aleluia
que é dedicado a Judas Iscariotes, o Senador Roberto Rocha tem uma
data marcada para ser o Sábado de Aleluia dele, é um domingo do ano
que vem, nas eleições que espero que ele saia candidato a Governador
para ele ver que como é que o povo do Maranhão responde a gente
irresponsável que não honra o voto do povo maranhense. O domingo
da eleição do ano que vem vai ser o Sábado de Aleluia do Senador
Roberto Rocha. Assim os maranhenses vão malhá-lo até dar uma boa
lição nele. Mas finalizo mesmo dizendo que além dessa coisa subjetiva
do ressentimento tem outra razão, o Senador Roberto Rocha nunca se
conformou também pelo fato do Governador Flávio Dino não ter
permitido que ele fizesse negociatas no Governo do Maranhão. Porque
as pastas que ele pediu no Governo do Maranhão foram apenas para
fazer negociatas, para arrecadar, para poder fazer o que ele não conseguiu
fazer há muito tempo, que era pagar as muitas dívidas que ele tem pelo
Estado. O Governador Flávio Dino não permitiu que ele fizesse
negociatas no Governo do Maranhão porque não permite que ninguém
o faça, nem Senador e nem ninguém. E se esse era o preço para que ele
continuasse aliado do Governador e continuasse no nosso campo
político, que ele vá para lá! Ele se parece muito mais com os que hoje
ele acompanha, com o Governo Temer imoral que ele representa do
que conosco. Nós estamos muito melhores sem a companhia deles.
Nós não fazemos questão de políticos do quilate de Roberto Rocha,
que ele fique para lá mal acompanhado, que nós ficaremos aqui no

caminho do bem, no caminho de construir um Maranhão para todos os
maranhenses. Nós estamos muito melhores, nós estamos muito bem e
muito melhor sem a companhia dele. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Fábio Braga, por cinco minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas,
imprensa, a todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV
Assembleia. Ontem estivemos no Palácio, eu, o Deputado Bira,
Deputado Humberto Coutinho, Deputado Rafael Leitoa, Deputado
Rubens Júnior, com o ex-prefeito de Coroatá, vereadores, lideranças e
um dos assuntos, de vários assuntos é o engajamento do Governador
na luta pelos pedidos que vários e vários Vereadores, lideranças de
Coroatá e região pediram para que ele intercedesse, fizesse com que o
Governo pudesse fazer investimento na região. Principalmente
continuar e conservar a estrada Vargem Grande a Coroatá. Continuar a
estrada Coroatá a Peritoró, Coroatá a Timbiras e também começar a
pensar e ver como estruturar a estrada Coroatá a Pirapemas. E entendo
que boa parte desses investimentos do Governador tem ainda o dinheiro
do financiamento e do empréstimo aprovado nesta Casa pelos
deputados estaduais na legislatura passada, para que pudesse ter um
investimento no estado do Maranhão. Por isso ainda estão sendo
construídos os hospitais no estado do Maranhão, haja visto está sendo
terminado, e estive há pouco tempo com o Deputado Levi e com o
Governador na cidade de Chapadinha lutando pelo término do hospital.
Hospital esse fruto do financiamento aprovado pela governadora
passada nesta Casa aqui. Esse financiamento tem a participação de
inúmeros deputados. Estava aqui o deputado Marcos Caldas na época
e o ex-deputado e atual prefeito Magno Bacelar, os quais também
aprovaram este financiamento que tem feito a diferença no estado do
Maranhão. Alguns prefeitos hoje estão recendo asfalto, recebendo
investimentos nos hospitais e nas suas cidades, rodovias sendo
concluídas, sendo feitas ou recuperadas, além do sistema de
abastecimento de água. Com relação à questão da água na minha terra,
em Vargem Grande, foi licitada há pouco tempo a obra que dará fim a
inúmeros sacrifícios da comunidade da região, da minha cidade de Vargem
Grande e de Nina Rodrigues, pois passarão a ter água nas suas torneiras,
em suas casas, fruto desta Casa ter aprovado investimentos e recursos.
Então, hoje, por meio deste financiamento, está sendo feito o sistema
de abastecimento de água em Vargem Grande, uma estação de tratamento
nova em Vargem Grande, porque deputados vieram a esta Casa e
aprovaram esses recursos para que hoje chegassem a essas
comunidades. Portanto, quando foi da aprovação desse empréstimo,
eu fiz algumas observações. Lutei muito e tenho inúmeros discursos
nesta Casa, usei várias vezes a tribuna e usei várias vezes as redes
sociais para que se pudesse concluir e fazer a recuperação total, a
sinalização e tudo da estrada MA-020 que liga Vargem Grande a
Coroatá. Também a questão da Caema que é um sacrifício de anos e
anos da população de Vargem Grande em ter uma água decente em
casa. Já reivindiquei várias vezes nesta Casa, já coloquei a dificuldade
que tem a comunidade, principalmente da sede do município de Vargem
Grande, em ter água nas suas casas. Outrora, nós imaginávamos que
Vargem Grande, uma cidade de 36 mil habitantes, pudesse compartilhar
um sistema de abastecimento junto com o de Nina Rodrigues. Hoje,
Vargem Grande passa dos 50 mil habitantes e Nina Rodrigues passa
dos 10 mil. Ambas têm hoje uma dificuldade no abastecimento de água
na cidade de Vargem Grande. Todas as vezes que vou à cidade vejo um
aumento do número de caminhões fornecendo água sem nenhuma
fiscalização, sem nenhuma verificação da qualidade de água para a
comunidade de Vargem Grande, para a população e para todos os que
vivem em Vargem Grande. Essa dificuldade é muito sentida pelo povo
da minha terra por conta da falta do sistema de abastecimento por
parte da Caema que não fornece adequadamente essa água. Tenho visto
também o reclame. Esta semana eu estive entre Nina Rodrigues e São
Benedito do Rio Preto por uma estrada que vai por dentro, cortando
os dois municípios, e que tem uma dificuldade, uma ponte entre a sede
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do município de Nina Rodrigues e o povoado do outro lado do rio, São
Domingos, para que se pudesse fazer o tráfego até a cidade de São
Benedito do Rio Preto. Antes que se chegue ao povoado na região do
Riachão do lado de Nina Rodrigues até a região do outro lado de São
Benedito, tem outra ponte que seria viável para que se pudesse fazer
esse trajeto e também, em Nina Rodrigues, o prefeito pediu que eu
lembrasse da questão da estrada que liga Nina Rodrigues a Presidente
Vargas. As duas cidades teriam um comércio cada vez maior se esse
pequeno trecho fosse asfaltado, portanto, por meio da reivindicação
dos vereadores de várias e várias cidades, dos prefeitos de várias cidades,
nós, várias vezes aprovamos aqui empréstimo nesta Casa Legislativa,
para que se possa dar um fôlego a mais ao Governador para que ele
possa fazer algumas obras, e não só o Governador atual, mas os outros
governadores que passaram nesta Casa, a Governadora que
recentemente fez a aprovação de mais dois bilhões, que esse dinheiro
hoje está sendo investido nessas obras que podem melhorar, haja vista
o sistema de abastecimento de água de Vargem Grande, as estradas, as
rodovias e fazendo com que o Maranhão gere emprego, renda, melhore
a qualidade de vida e de saúde da nossa região, do nosso Estado.
Portanto, eu queria aqui parabenizar ontem, os vereadores, o Prefeito
Gilberto, de Luís Domingues, que esteve com o Governador ontem, e
que o Governador assumiu o compromisso do Mais Asfalto, de uma
ambulância à cidade, de melhorar a questão do abastecimento da água,
em algumas localidades, em Luís Domingues, cidade essa em que o
Prefeito Gilberto Braga ontem esteve com o Governador e conversou
com o prefeito e ex-prefeitos e os vereadores de Coroatá, o Vereador
Marcílio pediu também que eu lembrasse a questão de se lutar, e aí eu
já estive hoje com o Deputado Bira na questão de que se melhore o
atendimento dos bancos, principalmente Caixa Econômica, Banco do
Nordeste, Banco do Brasil porque há uma tendência natural aí de que
se tire, Deputado Bira, algumas agências do Estado do Maranhão,
principalmente essas que são em cidades estratégicas para o fomento
do pequeno agricultor, do agronegócio, do pequeno comerciante, do
grande comerciante, da dona de casa que recebe por meio do Bolsa
Família e esses bancos são fundamentais para que que se tenha em
algumas cidades para que se possa fazer pequenos negócios, fomentar
o mercado local e uma vez tirado esses bancos, principalmente esses
bancos de fomento, das nossas regiões, nós temos uma dificuldade
imensa de deslocar pessoas para que se possa fazer pequenos negócios
em outras cidades. Por isso, o vereador Marcílio ontem me lembrou a
questão da Caixa Econômica que tem que ter mais postos de atendimento
à comunidade, principalmente a mais carente que precisa sacar o
dinheiro do Bolsa família, fazer pequenos investimentos, a questão do
PRONAF e para fazer também pequenos negócios. Portanto, é
fundamental que se tenha isso em mente. Por isso, eu queria parabenizar
a iniciativa também desta Casa no sentido de fazer uma Frente
Parlamentar em Defesa da ELETRONORTE, da ELEBROBRAS e
dos bancos públicos.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – Senhor
Presidente, deputado Othelino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Eu suspendo a sessão, deputado, para parabenizar o
aniversariante ao seu lado, deputado Bira, e Glalbert Cutrim,
parabenizarmos os aniversariantes.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Reaberta a sessão. Com a palavra o Deputado
Wellington do Curso pelo Bloco Parlamentar Independente, por oito
minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente e demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria e imprensa, internautas que
nos acompanham pela TV Assembleia, o nosso mais cordial bom dia e
que Deus seja louvado. Senhor Presidente, quero fazer o registro das
nossas ações na Região Tocantina, do último domingo até ontem.

Estivemos na cidade de Imperatriz, mais uma vez na cidade de
Imperatriz, na querida cidade de Imperatriz e ressalto todas às vezes
que estivemos na cidade de Imperatriz fomos muito bem recebidos na
cidade de Imperatriz. Uma população calorosa, educada, atenciosa e
todas às vezes que fomos à cidade de Imperatriz fomos muito bem
recebidos. E na última segunda-feira realizamos uma audiência pública,
de 08 às 12h, quatro horas de duração, com a participação maciça de
todos os Vereadores da Câmara Municipal de Imperatriz, com o
Promotor de Justiça Dr. Joaquim, representantes da Prefeitura de
Imperatriz a exemplo do vice-prefeito de Imperatriz Pastor Alex e
Secretários da Prefeitura de Imperatriz, Secretário Leandro, Secretário
de Trânsito, Secretário Fidelis, Secretário Marlon se fizeram presentes
na audiência, engrandeceram a audiência pública para tratar dos direitos
das pessoas com deficiência, da acessibilidade na cidade de Imperatriz,
da inclusão na cidade de Imperatriz. Então foi uma audiência muito
proveitosa, com muitos encaminhamentos e quero agradecer ao
Presidente da Câmara Municipal de Imperatriz, o vereador José Carlos,
que todas às vezes que a Assembleia Legislativa solicita espaço na
Câmara Municipal, a exemplo da audiência pública que foi realizada na
última segunda-feira todas às vezes ele cede o espaço da Câmara
Municipal, com todos seus assessores, servidores, funcionários e, mais
uma vez, uma grande audiência pública em defesa da população de
Imperatriz, da cidade de Imperatriz. E ontem, na terça-feira, também
estivemos presentes na Universidade Federal do Maranhão para
participar da assinatura da Resolução de Bonificação de 20% para os
alunos maranhenses. Então estava presente um deputado federal,
deputado Deoclides, quatro deputados estaduais: deputado Marco
Aurélio, deputado Antônio Pereira, deputada Valéria Macedo, deputado
Wellington do Curso, além de representantes da Universidade Federal,
a exemplo da reitora Nair Portela. Na oportunidade que nós tivemos
de fazer nosso pronunciamento, ressaltamos a importância da
bonificação, não que estão jogando a educação embaixo do tapete, os
problemas da educação do Maranhão embaixo do tapete, pelo contrário,
estamos atentos, estamos de olho na educação do estado do Maranhão,
tanto é que temos um projeto chamado De Olho Nas Escolas, pelo
qual temos fiscalizado escolas públicas municipais e estaduais, pois
temos a preocupação da valorização dos professores, da capacitação
dos professores e a preocupação com uma escola pública de qualidade,
uma educação pública de qualidade. Então, a bonificação é a
oportunidade que temos de fazer uma justa correção de rumo e eu falo
isso com conhecimento de causa, pois, ao longo dos últimos 20 anos,
nós temos preparado jovens para entrar no mercado de trabalho, para
entrar na faculdade, para conquistar a vaga para Medicina, Direito,
Odonto, Arquitetura. Essas vagas em muitas vezes são ocupadas por
estudantes oriundos de outros estados, pelo carioca, pelo gaúcho, pelo
mineiro, pelo goiano, pelo cearense, pelo piauiense, principalmente as
vagas de medicina, mas eles ocupam essas vagas e não concluem o
curso e, se concluírem, logo após a conclusão, retornam para seus
estados e aí não serão médicos maranhenses, quer dizer, serão médicos
gaúchos, mineiros, goianos, piauienses, cearenses, mas que se formaram
no estado do Maranhão, se formaram na UFMA, em São Luís, em
Pinheiro, em Imperatriz. Com a bonificação de 20%, nós estamos
dando oportunidades para que os maranhenses ocupem essas vagas,
para que os maranhenses concluam o curso de Medicina em São Luís,
Pinheiro e Imperatriz. Estamos dando a oportunidade para que os
maranhenses não só concluam o curso e as vagas não fiquem ociosas,
mas que, ao concluírem o curso, sejam médicos maranhenses, médicos
atuando no Maranhão, fortalecendo a medicina e o apoio à atenção à
população no estado do Maranhão. Então não só a nossa luta, o nosso
apoio nas reuniões, nos combates e embates que nós tivemos na
Universidade Federal do Maranhão, na audiência pública em Imperatriz
e ontem na assinatura da resolução. Então parabéns à Universidade
Federal do Maranhão, parabéns ao trabalho da Frente Parlamentar em
Defesa da Bonificação, uma frente parlamentar na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Quem ganha é o estudante
maranhense, quem ganha é o Maranhão, quem ganha é o jovem estudante
maranhense de escola pública e escola privada. Senhor presidente, nos
dois minutos que me restam, eu quero tratar de um assunto delicado
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que já defendemos, da cidade de Imperatriz, e, ontem, o Deputado Zé
Inácio também foi testemunha ocular, sentiu na pele os dissabores que
a população de Imperatriz sofre quando precisa se deslocar de avião
na cidade de Imperatriz. Primeiro, a redução de voos, nós já fizemos
vária denúncias nesse sentido, os voos reduzidos na cidade de Imperatriz
e Imperatriz passa a ficar isolada. Para sair de Imperatriz para Brasília,
para São Luís, você ainda tem dois voos, mas para ir a Fortaleza, para
ir a Teresina, para ir a São Paulo, você gasta às vezes 5, 6, 10, 12 horas
de viagem para sair de Imperatriz. Então, o descaso com a cidade de
Imperatriz, o desrespeito com a cidade de Imperatriz. E ontem
estávamos juntos para pegar o mesmo voo voltando para São Luís e
sentimos na pele o que a população sofre. Nós já temos uma defesa da
população, já defendemos a população em muitas oportunidades, mas,
ontem, nós constamos o descaso, a falta de compromisso, o desrespeito
com o cidadão, e o cidadão totalmente com as mãos atadas, não tem a
quem recorrer. Ontem, íamos embarcar no voo da LATAM para São
Luís, às 13h31, o voo atrasado já às 14h, anunciaram que o voo não
pôde pousar em São Luís que a pista estava molhada, o voo teve que
voltar para São Luís, que o voo ia retornar às 16h para Imperatriz, o
voo não retornou. E o voo vindo de Brasília pousou em Imperatriz, ou
seja, o descaso, a mentira, a revolta de mais de 50 passageiros e querendo
empurrar esses passageiros no voo para Brasília, para chegar a Brasília,
às 19h, e ficar rodando em Brasília até meia noite para depois chegar a
São Luís, nós não aceitamos, fomos solidários a todos os passageiros,
princípio de uma confusão, um passageiro se exaltou, houve discussão,
tiveram de chamar a Polícia Federal, nós fomos solidários e apoiamos
desde o início a manifestação, os dissabores sofridos pela população
de Imperatriz, pelos passageiros que se utilizam do transporte de
Imperatriz, um verdadeiro absurdo e descaso, fomos embarcar as
passagens para hoje, só tinha vagas às 13h ou então de madrugada
fazia todo um trajeto para Brasília novamente, um absurdo e a população
totalmente com as mãos atadas e sem ter a quem recorrer, sem ter a
quem recorrer ao PROCON, ao Ministério Público, a INFRAERO
disse que não podia fazer nada, mas está lá o descaso da pista molhada
e que não se corrige aquela pista, não tem  fiscais da ANAC, em
Imperatriz, e aí tem que se recorrer à Justiça, os meios judiciais, daqui
a trinta dias, seis meses, um ano, dois anos, três anos, as pessoas
perdendo os seus compromissos, sendo humilhadas e ultrajadas. Fica
o nosso repúdio à LATAM, a forma irresponsável como trataram
aquele voo, ontem, às 13h30, saindo de Imperatriz, aos passageiros, à
sua população, e o nosso apoio inconstitucional à população de
Imperatriz, ao povo de Imperatriz e, mais uma vez, nosso
agradecimento à população de Imperatriz. Estamos firmes, atuantes,
vigilantes e atentos às demandas de Imperatriz. Foi assim na nossa
penúltima audiência em defesa do Rio Tocantins, onde denunciamos a
CAEMA, denunciamos o Governo do Estado, a Polícia Federal, o
Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual para que
tomem as devidas providências. Estão matando a população de
Imperatriz. Esgoto correndo a céu aberto e não existe mais riacho do
Meio, riacho Bacuri. Os riachos foram transformados em esgotos a céu
aberto. A população de Imperatriz precisa de respeito, estamos em
defesa da população de Imperatriz. Era o que tínhamos para o momento,
Senhor Presidente. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

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

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

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

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

Verde
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Andréa Murad, Bira do Pindaré, Cabo
Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson
Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo,
Glalbert Cutrim, Graça Paz, Humberto Coutinho, Josimar de
Maranhãozinho, Júnior Verde, Marcos Caldas, Max Barros, Nina Melo,
Othelino Neto, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo
Rios, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende,
Toca Serra e Vinícius Louro. Ausentes os Senhores (as) Deputados
(as): Ana do Gás, Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, Hemetério
Weba, Léo Cunha, Professor Marco Aurélio, Rigo Teles, Roberto Costa,
Valéria Macêdo, Wellington do Curso e Zé Inácio. O Presidente,
Deputado Humberto Coutinho, declarou aberta a Sessão, determinando
a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi
aprovado e do Expediente, que foi encaminhado à publicação. Em
seguida, concedeu a palavra aos Deputados: Júnior Verde, Othelino
Neto, Bira do Pindaré, César Pires, Fábio Braga, Adriano Sarney, Rogério
Cafeteira, Doutor Levi Pontes e Cabo Campos. Esgotado o tempo
regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente informou
que a inscrição do Deputado Rafael Leitou ficou transferida para a
próxima Sessão e declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando a
discussão e votação, em segundo turno, regime de prioridade, do Projeto
de Lei nº 255/2017, de autoria do Poder Executivo, que regulamenta o
Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência, cria o Comitê Gestor do
Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência e dá outras providências.
Com parecer favorável emitido pela Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania e pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e
Controle, reunidas conjuntamente, este Projeto de Lei foi aprovado e
encaminhado a sanção. Em seguida, submetidos a deliberação do
Plenário, foram aprovados os Requerimentos nº 812/2017, de autoria
do Deputado Rogério Cafeteira, solicitando regime de tramitação de
urgência para discussão e votação em Sessão Extraordinária do Projeto
de Lei nº 280/2017 (Mensagem nº 016/17), de autoria do Poder
Judiciário; Requerimento nº 813/2017, de autoria do Deputado Othelino
Neto, solicitando regime de tramitação de urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária do Projeto de Lei nº 279/2017
(Mensagem nº 012/17), de autoria do Poder Judiciário e o Requerimento
nº 814/2017, também de autoria do Deputado Othelino Neto, solicitando
regime de tramitação de urgência, para discussão e votação em Sessão
Extraordinária para o Projeto de Lei Complementar nº 013/2017
(mensagem nº 013/17), de autoria do Poder Judiciário. O Requerimento
809/2017, de autoria do Deputado Sérgio Frota ficou transferido para
próxima Sessão em virtude da ausência do autor. Na sequência, conforme
acordo de lideranças, o Presidente anunciou a discussão e votação do
Projeto de Lei Complementar nº 013/2017 (Mensagem 013/2017) bem
como dos Projetos de Lei nºs: 279/2017 (Mensagem nº 12/2017) e 280/
2017 (Mensagem nº16/2017), todos de autoria do Poder Judiciário.
Em seguida, suspendeu a Sessão para que as competentes Comissões
técnicas emitissem seus respectivos Pareceres. Estas Comisões se
manifestaram favoravelmente à aprovação dos Projetos apreciados,
aprovando integralmente o Projeto de Lei Complementar nº 013/2017
e o Projeto de Lei 280/2017, sendo o Projeto de Lei nº 279/2017
aprovado com Emenda.  Em primeiro e segundo turnos, regime de
urgência, o Plenário aprovou e encaminhou à sanção governamental, o
Projeto de Lei Complementar nº 013/2017, (Mensagem 013/2017) de
autoria do Poder Judiciário, que altera a redação de dispositivos da Lei
Complementar nº 14, de dezembro de 1991 (Código de Divisão e
Organização Judiciárias do Estado do Maranhão) e dá outras
providências, assim como, o Projeto de Lei nº 280/2017, (mensagem nº
016/2017), de autoria do Poder Judiciário, altera a redação do artigo 1º
da Lei nº 8032, de 10 de dezembro de 2003, para acrescentar ao artigo
10 os parágrafos 1°, 2° e 3º. Em único turno, foi aprovado o Parecer nº
389/2017, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
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em Redação Final ao Projeto de Lei nº 279/2017, de autoria do Poder
Judiciário. Em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, o Plenário
apreciou o Projeto de Lei nº 279/2017 (mensagem nº 012/2017), de
autoria do Poder Judiciário, que altera as tabelas de vencimentos dos
cargos efetivos, em comissão e das funções gratificadas do quadro
único 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 8.727,
de 07 de dezembro de 2007, para incorporar os percentuais decorrentes
da conversão dos mesmo em URV e das ações ajuizadas em face da Lei
Estadual n° 8.369, de 29 de março de 2006.  Este Projeto de Lei foi
aprovado com Emenda e encaminhado à redação final. Na forma do
Artigo 113 do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão os Requerimento nºs: 809/2017, de autoria do Deputado
Sérgio Frota e 817/2017, de autoria do Deputado Othelino Neto. No
primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o Deputado César
Pires. No tempo reservado aos Partidos e Blocos o Deputado Bira do
Pindaré falou pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão e pela
Liderança deste Bloco. O Deputado Adriano Sarney falou pelo Partido
Verde e pela Liderança deste Partido. A Deputada Andréa Murad falou
pela Liderança do Bloco Parlamentar de Oposição. As demais
agremiações declinaram do tempo a elas reservado. Não houve orador
inscrito 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, 01 de novembro de 2017.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

Nº 783/2017, de 06 de novembro de 2017, exonerando
STEPHANY RACHEL VEIGA PAVÃO DE ARAUJO, do Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de novembro do ano em
curso.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 07/11/2017 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 08h30min
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE

01- PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº
006/2017, de autoria do Senhor Deputado César Pires, que Altera o
Art. 137, da Constituição Estadual, para tornar obrigatória a
execução da programação orçamentária que especif ica -
RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES;

02- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 225/2017, de autoria
da Senhora Deputada Ana do Gás, que Cria Normas para condução
e permanência de cães nos locais que menciona, e dá outras
providências - RELATOR DEPUTADO ROBERTO COSTA;

03- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 152/2017, de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Autoriza o Poder
Executivo a instituir o Programa de Desconto Parcelado dos
valores relativos ao IPVA na Folha de Pagamento dos Servidores
Públicos e Militares no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras
providências - RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES;

04- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 011/2017, de
autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que Acrescenta os
parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ao art. 5º da Lei Complementar n°
073, de 04 de fevereiro de 2004, que Dispõe sobre o Sistema de
Seguridade Social dos Servidores Públicos do Estado do Maranhão,
e dá outras providências - RELATORA DEPUTADA FRANCISCA
PRIMO;

05- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 271/2017, de autoria
do Senhor Deputado Zé Inácio, que Institui o Dia Estadual das
Trabalhadoras Domésticas no Estado do Maranhão - RELATORA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO;

06- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 275/2017, de autoria
do Senhor Deputado Carlinhos Florêncio, que Considera de Utilidade
Pública o Instituto Educacional de Apoio as Famílias Carentes –
IEAFC, no Município de Lago da Pedra, Estado do Maranhão -
RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA;

07- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 283/2017, de autoria
do Senhor Deputado Junior Verde, que Considera de Utilidade
Pública o Movimento de Mulheres Vila Dom Luís – MOVILA, no
Município de São Luís, Estado do Maranhão - RELATOR
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE;

08- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 282/2017, de autoria
do Senhor Deputado Carlinhos Florêncio, que Considera de Utilidade
Pública a Associação dos Moradores do Povoado Lago da Cabaça,
no Município de Lago da Pedra, Estado do Maranhão - RELATORA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO;

09- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 040/
2017, de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que Concede
Titulo de Cidadã Maranhense a Senhora Paula Studart Quintas
Lobão - RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

10- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 041/
2017, de autoria do Senhor Deputado Raimundo Cutrim, que Concede
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Coronel
da Polícia Militar do Maranhão, o Senhor Eurico Alves da Silva
Filho - RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE;

11-  PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 010/
2017, de autoria da Senhora Deputada Valéria Macêdo, que Dispõe
sobre a concessão de Medalha do Mérito Legislativo “Jackson
Lago” para Terezinha Rêgo, e dá outras providências - RELATOR
DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

12- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 011/2017,
de autoria do Senhor Deputado Bira do Pindaré, que Dispõe sobre a
realização de plebiscito para consulta popular sobre a alteração
da Lei Estadual nº 6.133/94, que cria o Município de Presidente
Médici e dá outras providências - RELATOR DEPUTADO LEVI
PONTES;

13- MOÇÃO Nº 021/2017, de autoria do Senhor Deputado
Bira do Pindaré,  MOÇÃO DE REPÚDIO, ao processo de
Desestruturação do Banco da Amazônia do Estado do Maranhão
- BASA - RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO ;

14- MOÇÃO Nº 022/2017, de autoria do Senhor Deputado
Marco Aurélio,  MOÇÃO DE APLAUSOS à Presidente do CONSEPE
(Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMA), Reitora Nair
Portela, pela aprovação da política afirmativa do Ingresso Qualificado
- RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA ;

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 31 de outubro de 2017. Máneton Antunes de Macêdo -
Diretor Legislativo
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