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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16/11/2017 – 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

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 16/11/2017 - QUINTA-FEIRA

PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 314/17, de autoria do Poder Executivo,

enviado pela Mensagem Nº 101/17, que dispõe sobre o Programa Mais
Produção e Abastecimento e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 315/17, de autoria do Poder Executivo,
enviado pela Mensagem Nº 102/17, que altera dispositivo da Lei Nº
10.489, de 14 de julho de 2016, que dispõe sobre a utilização e
transferência dos saldos credores acumulados do ICMS em decorrência
de operações de exportação de mercadorias, tratada no § 2º do art. 21
da Lei Complementar Nº 87, de 13 de setembro de 1996, e revoga a Lei
Nº 8.616/2007.

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 042/17,

de autoria do Senhor Deputado Glalbert Cutrim, que concede Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Carlos Roberto Lupi, Presidente
Nacional do Partido Democrático Trabalhista.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 043/17,
de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que concede Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Senhor Carlos Lupi,
Presidente Nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT).

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 044/17,
de autoria do Senhor Deputado Adriano Sarney, que concede Medalha
“Nagin Haickel” ao Prefeito ACM Neto.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 045/17,
de autoria do Senhor Deputado Rigo Teles, que concede Medalha do
Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Senhor Ricardo Duailibe,
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

PRIORIDADE 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 309/17, de autoria do Poder Executivo,

enviado pela Mensagem Nº 100/2017, que ratifica os contratos assinados
entre o Estado do Maranhão e a China Brazil Xinnenghuan International
Investment Co.; Ltd – CBSTeel.

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 310/17, de autoria do Senhor

Deputado Eduardo Braide, que inclui no Calendário Oficial de Eventos
do Estado do Maranhão, o dia 14 de julho, como o Dia da Comunidade
Francesa no Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 311/17, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que inclui no Calendário Oficial de Eventos
do Estado do Maranhão a Festa do Círio de Nazaré.

3. PROJETO DE LEI Nº 312/17, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que inclui no Calendário Oficial de Eventos
do Estado do Maranhão a Festa de Corpus Christi.

4. PROJETO DE LEI Nº 313/17, de autoria do Senhor
Deputado Antônio Pereira, que considera de Utilidade Pública a
Companhia de Dança Folclórica Fogo Caipira.

ORDINÁRIA  3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 304/17, de autoria do Senhor

Deputado Prof. Marco Aurélio, que considera Patrimônio Cultural e
Imaterial do Maranhão o SALIMP – Salão do Livro de Imperatriz.

2. PROJETO DE LEI Nº 305/17, de autoria do Senhor
Deputado Léo Cunha, que considera Patrimônio Cultural Imaterial do
Maranhão a Celebração de Corpus Christi em Imperatriz.

3. PROJETO DE LEI Nº 306/17, de autoria do Senhor
Deputado Roberto Costa, que considera de Utilidade Pública a
Agremiação Carnavalesca Tradicional Bloco Os Curingas.

4. PROJETO DE LEI Nº 307/17, de autoria do Senhor
Deputado Adriano Sarney, que declara de Utilidade Pública o Instituto
de Assistência a Cidadania, Responsabilidade Social e Ambiental –
IACRSA.

5. MOÇÃO Nº 024/17, de autoria do Senhor Deputado
Raimundo Cutrim, que envia Moção de Aplausos e Congratulações ao
Excelentíssimo Senhor Fernando Segóvia, Delegado da Polícia Federal,
parabenizando-o por haver sido escolhido Diretor-Geral da Polícia
Federal.

ORDINÁRIA  4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. MOÇÃO Nº 023/17, de autoria do Senhor Deputado Prof.

Marco Aurélio, que envia Moção de Aplausos ao Reitor do Instituto
Federal do Maranhão – IFMA, Roberto Brandão, pela excelência do
trabalho desenvolvido pela instituição, tendo o Magnífico Reitor à
frente do processo.

2. PROJETO DE LEI Nº 302/17, de autoria do Senhor
Deputado Ricardo Rios, que altera dispositivos da Lei Nº 9.550, de
04/01/2012, que dispõe sobre a construção de estações de tratamento
de esgotos sanitários em edifícios e condomínios, e dá outras
providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 303/17, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública à
Associação dos Jovens Empresários do Maranhão.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 14/11/17.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Sousa Neto.

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

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.
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O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO

DEPUTADO SOUSA NETO (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.

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

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

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM N.º 101/2017

São Luís, 13 de novembro de 2017

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que
dispõe sobre o Programa Mais Produção e Abastecimento e dá outras
providências.

O Programa em tela tem relação direta com as ações do SEP
AB - Sistema Estadual de Produção e Abastecimento, regulado pelo
Decreto n° 30.851, de 11 junho de 2015, e destinado ao aumento da
produção agropecuária no Estado do Maranhão.

Nesse diapasão, o Programa Mais Produção e Abastecimento
visa atuar diretamente nas cadeias produtivas prioritárias, a fim de que
sejam trabalhadas com foco no abastecimento do Estado e na busca
pela autossuficiência.

A aprovação do presente Projeto de Lei propiciará a elevação
da produção das culturas e rebanhos, melhoria da qualidade da produção
- com menos perdas - contribuindo, dessa forma, para a elevação da
renda dos agricultores, bem como ampliará a capacidade dos
beneficiários, permitindo intervenção oportuna e o manejo adequado,
de acordo com a especificação de cada processo, reduzindo, dessa
forma, os riscos e perdas.

Por fim, impende registrar que o Programa Mais Produção e
Abastecimento, por se tratar de modalidade de programa social, prestigia
a dignidade da pessoa humana, porquanto promove a melhoria da
qualidade de vida dos maranhenses, considerando os subsídios e
expertises a serem compartilhados, nos termos acima expostos.

Com estes argumentos que considero suficientes para justificar
o Projeto de Lei em apreço - que contribuirá para a obtenção de uma
produção de qualidade, melhoria da renda e dos indicadores de qualidade
de vida no campo - minha expectativa é de que o digno Parlamento
Maranhense lhe dê boa acolhida.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e aos seus
ilustres pares os meus elevados protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N.º 314/17

Dispõe sobre o Programa Mais Produção e
Abastecimento e dá outras providências.

Art. 1° O Programa Mais Produção e Abastecimento, vinculado
às ações do Sistema Estadual de Produção e Abastecimento - SEPAB,
tem por finalidade precípua o aumento e a otimização da produção

agropecuária no Estado do Maranhão, promovendo o adensamento
das cadeias produtivas e dos arranjos produtivos locais em diferentes
escalas, em todo o território maranhense, agregando valor aos produtos
locais e gerando riqueza, emprego e renda.

Paragrafo único. As atividades desenvolvidas no Programa a
que se refere o caput deste artigo são coordenadas pela Secretaria de
Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca - SAGRIMA, que acompanhará
a execução do conjunto de ações integradas na agricultura, pecuária,
pesca, aquicultura e abastecimento em todo o território estadual.

Art. 2° O Programa disposto art. 10 desta Lei conta com ação
de atividade finalística de promoção social, de fomento do agronegócio
maranhense, para apoiar a estruturação, expansão e fortalecimento das
cadeias produtivas do setor agropecuário, com o objetivo de aumentar
a produção, produtividade e competividade.

Parágrafo único. O Programa Mais Produção e Abastecimento
engloba, ainda, os seguintes objetivos:

I - promover e estimular as atividades agrícolas, a produção
agrícola, agropecuária, de pesca, aquicultura e de apicultura, por meio
da organização dos núcleos de produção nas comunidades locais;

II - gerar trabalho e renda;
III - desenvolver técnicas da agricultura agroecológica ou

orgânica, bem como prestar assessoria técnica necessária à organização,
produção e comercialização dos alimentos aos seus beneficiários;

IV - apoiar a prática do associativismo e cooperativismo; e
V - melhorar a qualidade de vida da população rural.
Art. 3° Serão beneficiados diretamente pelo Programa Mais

Produção e Abastecimento produtores rurais, empresas, cooperativas
e associações maranhenses.

Art. 4° O Programa Mais Produção e Abastecimento poderá
priorizar as seguintes estratégias:

I - consolidar estudos e diagnósticos sobre as cadeias e arranjos
produtivos;

II - promover diálogos com os atores envolvidos em cada cadeia,
como produtores, sindicatos, agroindústrias e instituições públicas e
privadas;

III - elaborar planos de ação específicos para cada cadeia
produtiva, objetivando a especificidade de cada uma delas;

IV - promover cursos, treinamentos e assessoramentos aos
seus beneficiários sobre o cultivo, colheita, armazenamento, transporte,
beneficiamento, criação e comercialização dos frutos advindos da
produção; e

V - efetivar a cessão e doação de insumos, sementes, kits de
irrigação, patrulhas agrícolas, tanque de leite, forrageiras e instalação
de casas de farinha, agroindústrias de hortifruticultura, de mel, de carnes,
de pescados e de moluscos bivalves.

Art. 5° As ações e instrumentos do Programa Mais Produção.
e Abastecimento referem-se a:

I - planejamento agrícola;
II - pesquisa agrícola e tecnológica;
III - assistência técnica, extensão rural e capacitação gerencial;
IV - proteção do meio ambiente, conservação e recuperação

dos recursos naturais;
V - defesa da agropecuária;
VI - produção, comercialização, abastecimento e armazenagem;
VII - associativismo e cooperativismo;
VIII - formação profissional e educação rural;
IX - investimentos públicos e privados;
X - crédito rural;
XI - tributação e incentivos fiscais;
XII - irrigação e drenagem;
XIII - eletrificação rural; e
XIV - mecanização agrícola.
Art. 6° As despesas decorrentes da execução das ações de que

tratam o Programa Mais Produção e Abastecimento correrão por conta
de recursos do Tesouro Estadual.
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Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM N.º 102/2017

São Luís, 13 de novembro de 2017

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que
altera dispositivo da Lei nº 10.489, de 14 de julho de 2016, que dispõe
sobre a utilização e transferência dos saldos credores acumulados do
ICMS em decorrência de operações de exportação de mercadorias,
tratada no § 2° do art. 21 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro
de 1996, e revoga a Lei n° 8.616, de 05 de junho de 2007.

A proposta altera a redação do § 1º do art. 1º da Lei n° 10.489,
de 14 de julho de 2016, para ampliar o prazo para 30 de junho de 2019,
no sentido de que o estabelecimento exportador, que tenha sido
reconhecido pelo Poder Executivo como projeto de investimento
produtivo de relevante interesse para o Estado, possa transferir o
saldo remanescente dos seus créditos para outros contribuintes, visto
que, ao teor do texto legal vigente, este prazo encerrar-se-á em 31 de
dezembro do corrente ano.

A medida é importante, pois evita a acumulação de créditos do
ICMS decorrentes de exportação, em decorrência da desoneração do
imposto das operações de empresas situadas no Estado com vocação
exclusivamente exportadora, à vista do disposto na LC n° 87/96, que
impede a incidência do imposto em operações e prestações que
destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e
produtos industrializados semielaborados, ou serviços, mas, ao mesmo
tempo, não permite o estorno dos créditos referentes a mercadorias e
serviços que venham a ser objeto dessas operações ou prestações
(inciso II do art. 3º c/c o § 2º do art. 21 da LC n° 87/96).

A acumulação de créditos do imposto por parte de empresas
exportadoras cria um passivo para o Estado de difícil administração e,
embora a Lei nº 10.489/16 tenha previsão para utilização desses créditos
para quitar débitos na dívida ativa, empresas de porte relevante para o
Estado podem transferir esses créditos para terceiros (contribuintes),
mas o prazo, como dito alhures, encerra-se daqui pouco mais de dois
meses, sendo que o volume de créditos acumulados por essas empresas
continua alto.

Diante do exposto, submeto esta proposição à análise e
aprovação dessa Casa Legislativa, aproveitando o ensejo para reitera7(a
ossa Excelência e aos seus ilustres pares os meus elevados protestos
de apreço e consideração.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N.º 315/2017

Altera dispositivo da Lei 10.489, de 14 de julho de
2016, que dispõe sobre a utilização e transferência
dos saldos credores acumulados do ICMS em
decorrência de operações de exportação de
mercadorias, tratada no § 2º do art. 21 da Lei
Complementar 87, de 13 de setembro de 1996, e
revoga a Lei 8.616/2007.

Art. 1º O § 1º do art. 1º da Lei 10.489, de 14 de julho de 2016,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“(..)
Art. 1º (...)
§ 1° Até 30 de junho de 2019, o estabelecimento exportador
que tenha sido reconhecido pelo Poder Executivo como
projeto de investimento produtivo de relevante interesse para
o Estado poderá transferir o saldo remanescente dos seus
créditos para outros contribuintes, não se aplicando, neste
caso, a condicionante prevista no inciso III do caput deste
artigo.”

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

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 042 / 17

Concede Título de Cidadão Maranhense ao senhor
Carlos Roberto Lupi, Presidente Nacional do
Partido Democrático Trabalhista.

Art. 1º - Fica concedido Título de Cidadão Maranhense ao
senhor Carlos Roberto Lupi, Presidente Nacional do Partido
Democrático Trabalhista (PDT), natural de Campinas (SP).

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís (MA), 14 de novembro de 2017. - GLALBERT
CUTRIM - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Carlos Roberto Lupi assumiu a presidência do Partido
Democrático Trabalhista (PDT) após a morte do líder e fundador da
legenda, Leonel Brizola, em 2004. Ele se licenciou da presidência do
partido após se tornar ministro do Trabalho, em 2007.

Formado em Administração, Economia e Contabilidade, Lupi
é casado com a jornalista Angela Rocha e pai de três filhos. Seu primeiro
cargo na administração pública, em 1983, foi na coordenação das Regiões
Administrativas da Cidade do Rio de Janeiro.

Lupi foi eleito deputado federal em 1990, sendo considerado
deputado nota 10 pelo Departamento Intersindical de Assessoria
Parlamentar (DIAP). Em 1992, deixou o Congresso para assumir a
Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro.

Em 1999, foi secretário de Governo do Estado do Rio. Durante
sua gestão no Ministério, o Brasil passou a viver a maior geração de
empregos com carteira assinada da história. Promovendo o constante
diálogo entre trabalhadores e empregadores, o MTE sob sua gestão
regulamentou o trabalho aos domingos, o funcionamento das centrais
sindicais e ampliou os cursos gratuitos no Sistema S.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís (MA), 14 de novembro de 2017. - GLALBERT
CUTRIM - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 043 / 17

Concede Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman”, ao Senhor Carlos Lupi, Presidente
Nacional do Partido Democrático Trabalhista
(PDT).

Art. 1º - Fica concedida Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao senhor Carlos Roberto Lupi, Presidente
Nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT), natural de
Campinas (SP).
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Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de

sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel

Beckman, em São Luís (MA), 14 de novembro de 2017. - RAFAEL
LEITOA - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Carlos Roberto Lupi assumiu a presidência do Partido
Democrático Trabalhista (PDT) após a morte do líder e fundador da
legenda, Leonel Brizola, em 2004. Ele se licenciou da presidência do
partido após se tornar ministro do Trabalho, em 2007.

Formado em Administração, Economia e Contabilidade, Lupi
é casado com a jornalista Angela Rocha e pai de três filhos. Seu primeiro
cargo na administração pública, em 1983, foi na coordenação das Regiões
Administrativas da Cidade do Rio de Janeiro.

Lupi foi eleito deputado federal em 1990, sendo considerado
deputado nota 10 pelo Departamento Intersindical de Assessoria
Parlamentar (DIAP). Em 1992, deixou o Congresso para assumir a
Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro.

Em 1999, foi secretário de Governo do Estado do Rio. Durante
sua gestão no Ministério, o Brasil passou a viver a maior geração de
empregos com carteira assinada da história. Promovendo o constante
diálogo entre trabalhadores e empregadores, o MTE sob sua gestão
regulamentou o trabalho aos domingos, o funcionamento das centrais
sindicais e ampliou os cursos gratuitos no Sistema S.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís (MA), 14 de novembro de 2017. - RAFAEL
LEITOA - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 044/17

Concede Medalha “Nagib Haickel” ao Prefeito
ACM Neto.

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Nagib
Haickel” ao Prefeito da cidade de Salvador – BA, Antônio Carlos
Peixoto de Magalhães Neto, o ACM Neto.

Art. 2º Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de
sua publicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 30 de outubro de 2017. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

JUSTIFICATIVA
Antônio Carlos Magalhães Neto, mais conhecido como ACM

Neto, é um bacharel em Direito e político brasileiro, nascido na capital
da Bahia, em 26 de janeiro de 1979. Neto do falecido Antônio Carlos
Magalhães (ACM) e filho de Antônio Carlos Magalhães Júnior, ACM
Neto foi eleito prefeito de Salvador em 2012 e reeleito em 2016, pelo
DEM (Partido Democrata)

Na adolescência, ACM Neto estudou em dois colégios: no
Colégio Marista, onde foi líder de sala; e no Colégio Módulo, onde
fundou o grêmio estudantil. Formou-se em Direito, na Universidade
Federal da Bahia (UFBA). Acompanhou de perto as campanhas do
avô e do tio, Luís Eduardo Magalhães.

Entrou na vida política pelas mãos do avô Antônio Carlos
Magalhães (1927-2007), que foi governador, senador e ministro das
Comunicações. Entre os anos 1999 e 2002, ACM Neto foi assessor da
Secretaria de Educação do Estado da Bahia.

ACM Neto chegou à Câmara dos Deputados em 2002, com 23
anos. Reelegeu-se em 2006 e 2010. Neste período, apareceu bastante
na mídia devido à sua participação na CPI dos Correios. Em 2008, foi
candidato à prefeitura de Salvador, porém não alcançou votação
suficiente para ir ao segundo turno. Em 2009, no cargo de Corregedor
da Câmara dos Deputados e integrante do Conselho de Ética, pediu a

cassação do deputado Edmar Moreira, acusado de usar a verba
indenizatória da Câmara em suas próprias empresas.

No ano de 2010, ACM Neto foi reeleito deputado federal,
sendo o mais votado da Bahia e o oitavo mais votado no Brasil. Em
2011, foi apontado como o 6º parlamentar mais influente no Congresso.
Aos 33 anos, em 2012, foi eleito prefeito de Salvador no segundo
turno. Em 2016, Antônio Carlos Magalhães Neto foi reeleito para o
cargo de prefeito de Salvador no primeiro turno, cargo que ocupa ate
hoje. Segundo a Vox Populi, ACM Neto foi considerado duas vezes
seguidas (2013 e 2014) o prefeito mais bem avaliado do Brasil, com
aprovação de 61% da população soteropolitana. Em 2015, o bom
desempenho foi repetido e superado. Segundo o Instituto Paraná, Neto
tem 84,7% de aprovação entre os soteropolitanos.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 30 de outubro de 2017. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 045 / 17

Concede Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman”, ao Senhor Ricardo Duailibe,
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão.

Art. 1º - Fica concedida Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Excelentíssimo Senhor Ricardo Tadeu Bugarin
Duailibe, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís (MA), 14 de novembro de 2017. - RIGO TELES
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Ricardo Duailibe nasceu em 06 de junho de 1955, em São Luís,

capital deste Estado, filho de Benedito Salim Duailibe e Maria de
Lourdes Bugarin Duailibe. Iniciou seus estudos na Escola Modelo
Benedito Leite, transferiu-se para o Colégio Maristas e como bolsista
concluiu o 2º grau, no Oceanside High School – “Senior High”, em
Oceanside, Califórnia, Estados Unidos. Bacharelou-se em Direito pela
Universidade Federal do Maranhão em junho de 1979.

Como advogado, foi condecorado com o diploma da Ordem
Timbira do Mérito Judiciário do Trabalho, no grau de Oficial, concedido
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, e com a medalha do
Mérito Judiciário “Des. Antônio Rodrigues Vellozo”, por relevantes
serviços prestados ao Poder Judiciário do Estado do Maranhão,
concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

Teve participação ativa perante o Conselho Seccional da OAB
neste Estado, como Conselheiro e como membro do seu Tribunal de
Ética. Foi fundador e presidente do Instituto dos Advogados do
Maranhão – IAM e, após 35 (trinta e cinco) anos de ininterrupta
atividade advocatícia, foi nomeado desembargador, em 09 de agosto de
2013, na vaga do Quinto Constitucional, reservada à classe dos
advogados. Atualmente, é membro da 5ª Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís (MA), 14 de novembro de 2017. - RIGO TELES
- Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 891/ 17

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeremos que seja realizada uma
Sessão Especial, no dia 13 de dezembro do ano em curso, às 11 horas,
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para celebrar o Dia Estadual da Balaiada, importante Revolta Popular
ocorrida no Estado do Maranhão entre os anos de 1838 e 1841.

Plenário Nagib Haikel do Palácio Manuel Beckman, em 13 de
novembro de 2017. - BIRA PINDARÉ  - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 16.11.17
EM: 14.11.17

REQUERIMENTO N° 892

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação aos Prefeitos e aos Presidentes
das Câmaras dos Munícipios abaixo especificados, parabenizando-os
pela passagem do aniversário de fundação de suas respectivas cidades.

MUNICÍPIOS                                                    DATA
Água doce do Maranhão 10/11/17
Matões do Norte 10/11/17
Alto Alegre do Maranhão 10/11/17
Milagre do Maranhão 10/11/17
Alto Alegre do Pindaré 10/11/17
Nova Olinda do Maranhão 10/11/17
Araguanã 10/11/17
Paulino Neves 10/11/17
Bacabeira 10/11/17
Pedro do Rosário 10/11/17
Bela Vista do Maranhão 10/11/17
Porto Rico 10/11/17
Belágua 10/11/17
Presidente Médici 10/11/17
Bernardo do Mearim 10/11/17
Raposa 10/11/17
Boa Vista do Gurupi 10/11/17
Santo Amaro do Maranhão 10/11/17
Bom Jesus das Selvas 10/11/17
São João do Caru 10/11/17
Brejo de Areia 10/11/17
São José dos Brasílios 10/11/17
Buriticupu 10/11/17
São Pedro da Água Branca 10/11/17
Central do Maranhão 10/11/17
São Pedro dos Crentes 10/11/17
Centro do Guilherme                                        10/11/17
São Roberto                                                  10/11/17
Centro Novo do Maranhão 10/11/17
Satubinha 10/11/17
Conceição do Lago-Açu 10/11/17
Senador Alexandre Costa 10/11/17
Governador Edison Lobão 10/11/17
Trizidela do Vale 10/11/17
Governador Nunes Freire                                 10/11/17
Turilândia                                                  10/11/17
Itaipava do Grajaú 10/11/17
Maranhãozinho 10/11/17
Itinga do Maranhão 10/11/17
Anapurus 13/11/17
Jatobá                                                  10/11/17
Cajari                                                  15/11/17
Jenipapo dos Vieiras 10/11/17
Pio XII 19/11/17
Junco do Maranhão 10/11/17

Cândido Mendes 22/11/17
Lago dos Rodrigues 10/11/17
Lago Verde 29/11/17
Lagoa Grande 10/11/17
Olho d’Água das Cunhãs 30/11/17
Loreto 10/11/17
Santa Luzia do Paruá 3011/17
Maracaçumé 10/11/17
Governador Newton Bello 11/11/17

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de novembro de 2017.
- Edson Araújo - Dep. Estadual - PSB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 16.11.17
EM: 14.11.17

REQUERIMENTO Nº 893 / 17

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso I), requeiro a Vossa Excelência, que após ouvido a
Mesa, seja realizada uma reunião, a ser promovida pela Comissão de
Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, para tratar sobre a
problemática envolvendo a fixação dos limites e divisas entre os
Municípios de São Bento e São Vicente Ferrér/MA.

Na oportunidade, sugerimos que a aludida reunião seja realizada
no dia 27 de novembro do corrente ano (segunda-feira), às 15:00h, na
sala das Comissões Permanentes, deste poder.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, 13 de novembro de 2017 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 14/11/2017.

REQUERIMENTO Nº 894 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente
sessão, o Projeto de Lei nº 309/2017, de autoria do Poder Executivo.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 14 DE NOVEMBRO DE
2017. - STÊNIO REZENDE - DEPUTADO ESTADUAL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 16.11.17
EM: 14.11.17

INDICAÇÃO Nº 1312 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, e em reiteração ao teor da Indicação
nº 266/2016, solicito a Vossa Excelência, após apreciação da Mesa, que
seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Secretário de Saúde do
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Maranhão, Senhor Carlos Eduardo Lula, solicitando que sejam adotadas
as providências no sentido de adotar as medidas legais e administrativas
para realizar a reforma e ampliação do Hospital Geral de Grajaú/MA,
disponibilizando mais 20 (vinte) leitos de unidades de tratamento
intensivo – UTI, considerando que os pacientes da região têm que se
deslocar para o Município de Imperatriz, a 189 Km de distância, para
atendimento.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 13 de novembro de 2017. - NINA MELO -
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1313 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito a Vossa Excelência, após
apreciação da Mesa, que seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo
Secretário de Saúde do Maranhão, Senhor Carlos Eduardo Lula,
solicitando que sejam adotadas as providências no sentido de adotar as
medidas legais e administrativas para realizar a reforma e ampliação do
Hospital Geral de Grajaú/MA, criando condições para instalação de
um centro de hemodiálise, considerando que os pacientes renais da
região têm que se deslocar para o Município de Imperatriz, a 189 Km
de distância, para atendimento.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 13 de novembro de 2017. - NINA MELO -
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1314 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, e reiterando o teor da Indicação nº
388/2016, solicito a Vossa Excelência, após apreciação da Mesa, que
seja encaminhado ofício ao Senhor Secretário de Estado de Saúde do
Maranhão, Senhor Carlos Eduardo Lula, solicitando que sejam
adotadas, pela Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão – SES/MA,
as medidas legais e administrativas para implantação de um Centro de
Hemodiálise no Hospital Regional Dr. Carlos Macieira, no Município
de Colinas, com a finalidade de atender não somente os pacientes
daquela cidade, mas também os do médio sertão que se encontram em
seu entorno.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís/MA, 13 de novembro de 2017. - NINA MELO
- Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1315 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito a Vossa Excelência, após
apreciação da Mesa, que seja encaminhado ofício ao Superintendente
da Caixa Econômica Federal no Estado do Maranhão, Senhor Gilberto
Magalhães Occhi, solicitando que seja reconsiderada, pela

Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal no Estado do
Maranhão, a decisão de fechamento da agência bancária da Caixa
Econômica Federal localizada no Município de Grajaú/MA.

A presente proposição se justifica pelo fato de Grajaú possuir
mais de 65.000 habitantes e por ser um próspero polo gesseiro e
agropecuário, gerando emprego e renda, e o fechamento da agência da
CEF em sua localidade decerto representará um considerável impacto
negativo, não apenas para o município como também para toda a
região, se traduzindo para a população em privação de acesso a
financiamentos de habitação, obras de infraestrutura, projetos de geração
de renda e implementação de políticas sociais.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís/MA, 13 de novembro de 2017. - NINA MELO
- Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1316 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, e em reiteração ao teor da Indicação
nº 275/2016, solicito a Vossa Excelência, após apreciação da Mesa, que
seja encaminhado ofício à Senhora Secretária de Estado do Planejamento
e Orçamento, Senhora Cynthia Celina de Carvalho Mota Lima,
solicitando que sejam adotadas, pela Secretaria de Estado do
Planejamento e Orçamento - SEPLAN, e em cumprimento ao que
determina a Lei Complementar nº 108, de 21 de novembro de 2007, as
medidas legais e administrativas para implantação do escritório para
funcionamento da sede da Regional das Serras no Município de Grajaú/
MA.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís/MA, 13 de novembro de 2017. - NINA MELO
- Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1317 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito a Vossa Excelência, após
apreciação da Mesa, que seja encaminhado ofício ao Ilustríssimo Senhor
Diretor de Planejamento e Relações Institucionais da Companhia
Energética do Maranhão S.A. - CEMAR, Senhor José Jorge Leite
Moraes, solicitando que sejam adotadas as providências no sentido de
encaminhar equipe técnica para verificar a viabilidade da instalação de
uma subestação nas proximidades do Estádio Municipal do Arenaldão,
localizado no Município de Formosa da Serra Negra/MA.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís/MA, 13 de novembro de 2017. - NINA MELO
- Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1318 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 152 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao DIRETOR
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DA TV ASSEMBLEIA DO ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa
do Exmo. Sr. CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA, solicitando
que seja disponibilizado na TV Assembleia, aulas gratuitas de Português,
Matemática, Geografia, História, Raciocínio Lógico, no modelo Aulão,
durante ( 02) dois dias na semana, para atender aos candidatos que irão
prestar Concurso para a Policia Militar, Edital 01/2017.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de
novembro de 2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual -
www.cabocampos.com.br – Bira do Pindaré – Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1319 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 152 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao
SECRETÁRIO DA CIÊNCIA, TECNOGOLIA E INOVAÇÃO DO
MARANHÃO, na pessoa do Exmo. Sr. DAVI TELLES, solicitando
que seja disponibilizado aulas gratuitas de Português, Matemática,
Geografia, História, Raciocínio Lógico, no modelo Aulão, para serem
veiculadas na TV Assembleia, para atender aos candidatos que irão
prestar Concurso para a Policia Militar, Edital 01/2017.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de
novembro de 2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual -
www.cabocampos.com.br – BIRA DO PINDARÉ – Deputado
Estadual

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

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO - 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 Fábio Baga, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados,
todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV Assembleia,
imprensa. Ontem, na cidade de São Bernardo, o Governador com os
Secretários e o Deputado Levi Pontes, Deputado Marcos Caldas, vários
prefeitos da região, na cidade de São Bernardo, foi assinada a ordem de
serviço para a complementação da estrada que liga a Luzilândia, Estado
do Piauí. Essa estrada do lado do Piauí já tem um bom tempo, vários
anos que está feita, a ponte sobre o rio Parnaíba concluída. E 17,5Km,
mais ou menos do lado do Maranhão, não tinham sido completados e
nem ter sido asfaltados. Portanto, o Governador assinou fazendo com
que essa ligação São Bernardo/Luzilândia venha melhorar vários
negócios, pequenos negócios, diminuindo valor de fretes, barateando,
principalmente produtos regionais, produtos locais, também criando
uma alternativa de ligação da Rota das Emoções, a rota turística, que
inclui o Delta do Parnaíba , inclui a cidade de Barreirinhas, inclui a
cidade de Parnaíba, Luís Correia  e os Estados do Maranhão, do Piauí
e do Ceará. Esse trecho de estrada muitos anos foi pedido ainda nos
governos do ex-prefeito Coriolano Almeida, o líder político Coriolano
Almeida, sempre que visitava São Bernardo, sempre que estava na

cidade, ele pedia que eu fizesse intervenção aos governos do Estado
para que se fizesse a conclusão dessa obra. Obra essa que fará e diminuirá
em muito a ligação entre o Maranhão e o Piauí naquelas duas cidades
São Bernardo e Luzilândia. O governador esteve ontem lá, visitou
também o hospital municipal no sentido de atender uma reivindicação
dos prefeitos da região e transformar o hospital de São Bernardo que
foi construído ainda na gestão na época do prefeito Coriolano Almeida,
para que hoje esse hospital pudesse se transformar no hospital regional
e fazer o atendimento daquelas várias cidades e, se não me falha a
memória, são mais de 14 cidades que iriam ser beneficiadas se o hospital
do município São Bernardo se tornasse um hospital regional. O
governador esteve lá, olhou o prédio, viu as instalações e ficou de
estudar a melhor maneira de fazer o atendimento dessa reivindicação,
eu entendo que a visita do governador lá uniu vários e vários políticos
da região, várias lideranças da cidade, os prefeitos e ex-prefeitos das
cidades vizinhas, estava lá o prefeito de Brejo, José Farias, com quem
conversei longamente, ele com o secretário de Cultura Júnior Moraes,
sobre também a reivindicação que tem daquele município de fazer
interligação com o estado do Piauí ligando a Matias Olímpio, ligando à
cidade de Esperantina, no Piauí, e indo pela cidade de Brejo. Seria a
complementação da BR-222 que faria interligação no município de
Brejo, no Maranhão, e do outro lado beneficiaria com 100 números de
negócios que seriam feitos pela cidade de Brejo encurtando a ligação
também do agronegócio com a região do Ceará, com Porto no Ceará.
Essa via alternativa hoje não tem uma trafegabilidade normal por conta
desse trecho que está sendo terminado no Piauí e que deve ser concluído
em breve, no Maranhão. Fica aqui o pedido também do Prefeito, do
Secretário, das lideranças locais para que em um curto prazo de tempo
se comece a criar essa alternativa, essa malha rodoviária para que possa
beneficiar os pequenos negócios regionais, o agronegócio e toda a
comunidade daquela região.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Presidente,
questão de ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Vinícius Louro, mestre de cerimônia.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (questão de
ordem) – Muito obrigado. Presidente, gostaria de quando possível
suspender a Sessão para a gente dar os parabéns ao Deputado Josimar
de Maranhãozinho. Deputado esse que é o Presidente do PR do Estado
do Maranhão, eu sou vice-presidente do PR. Um Deputado que já vem
fazendo um grande trabalho em todo o estado do Maranhão,
principalmente na região do Alto Turi e agora levando esse grande
trabalho para a região do Médio Mearim. Então gostaria, se possível,
quando terminar o Pequeno Expediente suspender a Sessão para a
gente puder dar as felicitações.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com prazer, Deputado Vinícius, logo após a
fala do Deputado Júnior Verde suspenderemos a sessão. Deputado
Júnior Verde inscrito por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Mensagem Bíblica: Alegrai-vos sempre no Senhor, outra
vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os
homens. Perto está o Senhor. (Carta de São Paulo aos Filipenses, 4:4-
5). Com essa mensagem bíblica iniciamos o nosso pronunciamento
saudando, cumprimentando aqui o nobre Presidente Othelino Neto,
em exercício neste ato aqui representando esta Casa na Presidência,
como também extensiva aos nobres parlamentares, à imprensa, galeria,
a todos que nos acompanham em todo o estado do Maranhão. Que
Deus possa estar sempre nos abençoando. Mas Senhor Presidente, o
motivo hoje de iniciarmos o nosso pronunciamento, aproveitando o
Pequeno Expediente é para destacar a necessidade de todos nós, todos
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os Deputados estarem juntos em torno de uma causa comum que é a
melhoria do atendimento do sistema ferryboat no estado do Maranhão.
Mais uma vez estamos subindo a esta tribuna para pedir a melhoria e
vamos justificar o porquê. Infelizmente, senhoras e senhores, senhores
e senhoras deputados, precisamos melhorar porque não é justo que o
cidadão saia, por exemplo, da Baixada Maranhense, ali de Pinheiro, e
municípios vizinhos, tenha que se deslocar até o Cujupe e chegando lá
ele não tem passagem ou então o ferry está cheio ou tem uma fila de
espera que, infelizmente, é uma fila que traduz a inoperância de um
sistema que precisa melhorar. Digo isso porque eu estava na Baixada
Maranhense, tive a oportunidade de participar  do aniversário de Pedro
do Rosário, daqui a pouco,  eu vou falar mais sobre esta agenda, inclusive
estava presente lá todos os deputados que fazem parte ali da região,
mas, de forma especial, o nosso amigo Josimar de Maranhãozinho
estava lá junto conosco no aniversário de Pedro do Rosário  e lá também,
claro, registramos estávamos também acompanhados do presidente da
Câmara de Pinheiro, Elizeu de Tantã, mas  vou ter a oportunidade de
falar da sua gestão, daqui a pouco. Mas eu quero nos posicionar  com
relação ao ferryboat porque da Baixada Maranhense eu tive a
oportunidade, claro, de retornar pelo ferry, e eu o fiz  indo realmente
ao Cujupe para chegar a tempo na sessão, ontem, mas, infelizmente,
não houve condições de chegar  a tempo  da sessão, cheguei depois,
por conta do ferryboat, por  conta de uma fila de espera  que,
infelizmente, como já disse, traduz a inoperância  do que precisa ser
combatido, que é a falta de qualidade  no sistema de atendimento do
ferryboat. Deputado Bira do Pindaré,  nós que iniciamos essa luta
tivemos a oportunidade de fazer uma visita in loco, por meio do
requerimento da nossa autoria, porque  fizemos um requerimento
solicitando a vistoria desta Casa  para acompanhar os serviços  de
transporte do ferryboat, porque o internauta indignado traduzindo o
anseio, traduzindo o que realmente desejavam aqueles que ali fazem no
dia a dia utilizam o sistema de transporte querendo melhorias, fez uma
postagem indignado, deputado Sousa Neto, com a situação, o caos
realmente  do sistema que precisa melhorar, eu digo caos  do que se
refere à falta de alguns condicionantes  que devem ir de encontro da
qualidade do atendimento dos serviços. Por que eu estou dizendo
isso? Porque não tem compra de passagem pela internet, nós estamos
aqui, inclusive está um laudo de vistoria que nos foi encaminhado pelo
PROCON, que nos acompanhou durante a vistoria, está todo
especificado o que é necessário. O próprio PROCON, por meio de
uma iniciativa, que é importante de colocar à disposição a venda de
passagens em Pinheiro, porque se as operadoras, se as empresas que
operam no sistema ferryboat disponibilizarem seus servidores para
estarem ali viabilizando a venda de passagem, lá em Pinheiro, não tem
necessidade de ninguém sair de Pinheiro ou da região dos municípios
vizinhos para se deslocar até o Cujupe para lá saber que não tem
passagem, para saber que tem uma fila de espera e que dependendo do
horário e da quantidade de veículos podem ou não viajar. Então, é o
algo que um desrespeito ao consumidor, foi assim que infelizmente
aconteceu conosco e assim que acontece com centenas e milhares de
maranhenses. Então, nós estamos aqui com objetivo de defender o
povo do Maranhão, e a nossa defesa é plena. Nós vamos buscar o
resultado. Por isso que eu solicito ao nosso presidente hoje da comissão
que nós possamos urgentemente direcionar nossas esforços para mais
uma audiência pública, chamando as empresas, chamando o PROCON,
elaborando um termo, um TAC - Termo de Ajuste de Conduta - antes
mesmo de haver licitação, porque o que nós vamos querer um processo
licitatório que atenda às exigências das necessidades do consumidor,
que possa realmente melhorar o sistema de serviço do ferryboat, mas
enquanto não acontece a licitação que as empresas assinem um Termo
de Ajuste de Conduta disponibilizando vendas de passagem pela
internet. Senhor Presidente, eu comprei as passagens do ferry, deputada
Francisca, só que eu tive de ir em outro veículo, as passagens ficaram
em um veículo outro, mas só que eles não tinham o controle que eu
tinha comprado as passagens, como aconteceu comigo acontece com
todas as centenas, milhares de maranhenses que trafegam e que utilizam

o ferryboat. Então precisamos melhorar, venda de passagem pela
internet, que é fundamental. Também sistema de comunicação, você
chega ao Cujupe e você não tem como ligar para ninguém. As operadoras
não funcionam ali no sistema e não entendo porque passam milhares
de pessoas por ali. E inclusive em função disso, mais uma vez,
aproveitando a Comissão de Direitos Humanos, que fui Presidente,
fizemos um trabalho com as operadoras, vou solicitar que as operadoras
venham de novo a esta Casa para apresentar um plano de melhorias no
sistema de telefonia em função do ferryboat também. Vamos cobrar
para que eles possam estar ali, sim, operando, porque são maranhenses
que utilizam aquele sistema de transporte e que podem estar se
comunicando, mas que ficam sem comunicação quando chegam àquela
área. Entre outras ações, a melhoria, por exemplo, no conforto interno
do ferryboat, você fica em cadeiras desconfortáveis, infelizmente. É
uma hora ou um pouquinho mais de travessia, então é um desconforto
que o passageiro enfrenta. Precisamos não só da internet a bordo do
ferry, das cadeiras acolchoadas, de um sistema que realmente atenda as
necessidades. Exatamente, Deputado Vinícius, precisamos melhorar e
vamos perseguir o resultado. Assim como fizemos em resolver um
problema histórico da região metropolitana, todos os parlamentares
estão unidos em torno desse mesmo objetivo. Nós precisamos melhorar,
porque todos nós trafegamos ali, utilizamos. O Deputado Vinícius
está chamando atenção para a questão dos banheiros. Realmente, nós
precisamos melhorar, digo da qualidade do atendimento como um todo,
Deputada Nina Melo. Precisamos realmente, todos nós tivemos votos
na Baixada Maranhense, esta Casa precisa se unir em defesa dos usuários
do sistema de transporte chamado ferryboat. Precisamos melhorar sua
qualidade de atendimento. Por isso que o Procon, como parceiro, e
aqui eu quero agradecer ao nobre amigo Duarte Júnior, que esteve
conosco fazendo a fiscalização com sua equipe de trabalho e que
produziu esse relatório importante que foi encaminhado à comissão e
que vamos solicitar com maior brevidade possível, para que possamos
vir a esta Casa, que as empresas venham a esta Casa em respeito aos
consumidores, em respeito ao Parlamento, em respeito ao Estado.
Inclusive chamo atenção, vou chamar atenção do órgão hoje responsável
pela fiscalização do sistema de transporte do Maranhão, porque
sabemos que é importante e foi criado por esta Casa, aprovado por
esta Casa uma ação do Poder Executivo, mas que foi aprovado por nós
parlamentares. Que nós criamos a oportunidade da Agência de
Mobilidade Urbana, MOB, legislar, organizar o sistema de transporte.
E quero chamar atenção do nobre Presidente dessa importante
Instituição, que é a MOB, que assumiu a responsabilidade, que o
doutor Lawrence assumiu a responsabilidade de conduzir essa
sistemática, que ele possa realmente oficializar as empresas, possa
convidá-las a assinar um TAC, porque o Estado tem a concessão, o
Estado tem toda prerrogativa de direito e deve exigir, não deve retroagir
em nenhum momento na garantia dos direitos do cidadão. O Estado
deve exigir qualidade no atendimento do sistema ferryboat. Por isso
que mais uma vez faço aqui este pronunciamento em defesa dos
baixadeiros, dos nossos irmãos e irmãs que precisam desse sistema de
transporte. Digo isso, Senhor Presidente, para finalizar, pedindo aqui
a compreensão de V. Ex.ª e dos nobres parlamentares por ser um
assunto instigante, queria inclusive fazer referência a MA, porque não
tive a oportunidade de ser atendido pelo ferryboat, eu tive que vir pela
MA que corta a Baixada Maranhense, salvo engano a MA-010. E a
MA, mais uma vez, trafeguei por aquela importante via e está em
condições intrafegáveis. De Pinheiro a Vitória do Mearim está em
condições quase intrafegáveis, ruins, péssimas as condições. Nós
precisamos melhorar o sistema, aquela estrada precisa ser melhorada
urgentemente. Então, eu faço esse apelo aqui à Secretaria de
Infraestrutura, ao senhor Secretário Clayton Noleto, ao nobre
Governador do Estado do Maranhão que se sensibilize com os
baixadeiros, que possa direcionar todos os esforços e melhorar aquela
importante MA que corta a Baixada Maranhense, que ali passam
milhares de maranhenses, que infelizmente têm seus carros... eu passei
nessa via e vários veículos quebrados na estrada, inclusive o nosso
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veículo também ficou com avarias no freio em razão dos inúmeros
buracos, precisamos melhorar a qualidade do atendimento aos nossos
irmãos e irmãs maranhenses. Então, essa inquietação nossa é a
inquietação dos maranhenses, temos pressa, precisamos resolver
problemas do Maranhão e me comprometo aqui em ser uma voz em
defesa desses anseios que aqui estou fazendo, cobrando mais uma vez
não só a melhoria do sistema de ferryboat, mas também das nossas
malhas viárias, que é o sistema de transporte, no caso da MA que corta
a Baixada Maranhense. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Suspendo a Sessão para que possamos
parabenizar o Deputado Josimar de Maranhãozinho, aniversariante
do dia.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Declaro reaberta a Sessão. Registro a pedido do
deputado Sousa Neto, que inclusive está lá na galeria, as presenças dos
conselheiros tutelares de Santa Inês: Dijé, Amanda, Weldes, Cláudia e
Webert. Sejam todos muito bem-vindos à Assembleia. Inscrito o
Deputado Dr. Levi Pontes, por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (sem revisão
do orador) – Exmo Senhor Presidente em exercício Deputado Othelino
Neto, demais membros da Mesa, Senhoras Deputadas, Deputados,
galeria, imprensa, TV e rádio Assembleia. Senhor Presidente, subo,
nesta manhã, à tribuna para fazer um agradecimento ao Senhor
Superintendente do INCRA, Maranhão, doutor George de Melo Aragão,
que tivemos a felicidade de recebê-lo em Chapadinha, em uma reunião
de trabalho, uma reunião de grande importância para os agricultores
para daquele município. Essa reunião com 12 povoados assentados
naquele município carente que necessitam do apoio do Governo
Federal, Governos Estadual e Municipal para que possam diminuir o
sofrimento na agricultura familiar. E lá ficamos satisfeitos com o trabalho
profissional, trabalho ético, um trabalho não partidário, um trabalho
não politicamente dirigido e sim um trabalho técnico, um trabalho
relevante e digno de aplausos, digno de respeito por aquele técnico,
por aquele cidadão que conduz o INCRA do Maranhão. Explicando
para mais de mil pessoas em um trabalho participativo em que o
INCRA pode ajudar aquelas comunidades carentes, com habitações,
água, veículos para desenvolvimento e acima de tudo técnicos e
fomentos para aquela família. E hoje subo a esta tribuna para falar da
minha empolgação de entender, porque já estava cansado dessa
famigerada frase que se chama reforma agrária. E lá entendi que além da
doação da terra pelo INCRA, eles também dão condições de trabalho
do cultivo daquelas terras, por meio daquilo que eu acabei de citar aqui
como habitação, água, como estradas vicinais, veículos, tratores e etc..
Portanto, eu fiquei muito feliz com o que vi e ouvi, e não poderia deixar
de registrar nos Anais desta Casa o papel que o INCRA tem
desenvolvido para aqueles que mais necessitam daquela instituição.
Então, fica aqui a minha fala de agradecimento, de aplauso, de
congratulações ao doutor George de Melo Aragão, que tão
brilhantemente tem cuidado da nossa região do Baixo Parnaíba e tem se
destacado à frente de um órgão de tamanha envergadura e importância
para os nossos agricultores rurais. Era isto que tinha que relatar, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – 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. Senhoras e
Senhores, o nosso cordial bom dia, todos da imprensa, meus irmãos
policiais militares, bombeiros militares, minhas irmãos, meus irmãos
da Taquigrafia, que aqui estão, estou com aqui com a Mensagem Bíblica

do nosso capelão, o Pastor Otoniel, que diz o seguinte: Alegrai-vos
sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, seja vossa equidade
notória a todos os homens. Perto está o senhor, Deus seja louvado.
Queridos, parece que esse dia foi escolhido pra grandes homens
nascerem, já homenageamos aqui o nosso Deputado Josimar de
Maranhãozinho, que está ficando cada dia mais jovem e hoje também
aniversaria o diretor-presidente de um dos maiores jornais que nós
temos no Estado do Maranhão, que, apesar do nome, contradiz com o
maior um dos maiores jornais, que é o Jornal Pequeno, que é nosso
irmão Lourival Bogéa que também está aniversariando hoje o Jornal
pequeno, que já faz 66 anos que está na praça, queremos parabenizar
não só o Lourival, mas toda família. Quero aqui me estender na pessoa
da companheira Josilma, que é comunicadora também e a mesma é
presidente da exposição de segurança no Maranhão que, diga- se de
passagem, estará no dia 15 de dezembro, na Praça do Itaqui-Bacanga,
ali fazendo a sua exposição. Para aqueles que não conhecem, a
EXPOSEGMA, ou seja, Exposição de Segurança do Maranhão, é uma
tentativa muito feliz de aproximar os órgãos da segurança pública com
a comunidade. Muitos pensam que a exposição é somente em um dia,
mas não é. A exposição de segurança passa por todo um contexto
preparatório, com palestras nas escolas, com aproximação com os
feirantes, com aproximação com os comerciantes onde os órgãos de
segurança pública adentram naquele bairro e fazem um trabalho de
prevenção de modo especial dessa grande problemática que temos hoje
em dia, que são as drogas, para a juventude e também de combate, a
mão forte e firme do Estado contra os traficantes. Portanto, quero
parabenizar a pessoa da companheira Josilma e, repito, já convido, dia
15 de dezembro estaremos na área do Itaqui-Bacanga. E quero aqui
louvar o Jornal Pequeno na pessoa desse aniversariante, que é o irmão
Lourival Bogéa. Meus amados, Deus abençoe a todos e muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Sousa Neto, por 05 minutos sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente em exercício Deputado Othelino Neto,
Senhoras e Senhores Deputados e Deputadas, aos amigos da imprensa,
a TV Assembleia e a quem nos assiste pelo aplicativo. Quero aqui
parabenizar meu amigo, colega Josimar de Maranhãozinho por mais
um ano de vida, que Deus continue te abençoando, você e sua família.
Quero de forma especial saudar a galeria, aos meus amigos de Santa
Inês, do Conselho Tutelar que tanto me honra o trabalho dessas pessoas
incansáveis, que de uma forma ou de outra eu quero fazer parte da
história desse novo conselho como deputado estadual de Santa Inês,
como deputado estadual do Maranhão. Quero saudar a minha querida
amada, a Claudinha que chegou do Rio de Janeiro, que estava levando
o seu filho para poder jogar no Vasco da Gama, mas já está de volta
para retomar os trabalhos, Dijé, minha querida Dijé, seja bem-vinda
mais uma vez a esta Casa. Eudes, seja bem-vindo a esta Casa. De modo
especial parabenizar um jovem pela passagem do seu aniversário na
semana passada, esse jovem que eu me refiro se chama Webert, que é
uma pessoa que eu quero muito bem, é uma pessoa que é um guerreiro
batalhador, que tem uma mãe maravilhosa e que está aqui nesta Casa,
mais uma vez, para participar de uma solenidade sobre os Conselhos
Tutelares. De forma carinhosa vejo o Serginho também, quero saudar a
presença do Serginho aqui que também é outro guerreiro na causa dos
conselheiros tutelares. Quero agradecer ao Deputado Júnior Verde pela
iniciativa de fazer esta sessão e dizer que temos muito ainda por fazer
pelos conselhos tutelares do estado do Maranhão. A gente já avançou
um pouco. Acho que os principais Conselhos Tutelares, essas
principais causas da questão dos conselheiros, a questão do Darlan
que vem levando à frente esse questionamento das melhorias das
condições, mas a gente quer realmente é criar leis que dê garantias não
só às condições de trabalho dos conselheiros tutelares, não é isso,
Herbert? Mas também as condições para que vocês tenham um bom
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trabalho, que é a condição salarial, fazer um piso, um teto salarial digno
de que vocês tenham e possam exercer o brilhante trabalho que vocês
fazem, eu sou testemunha do trabalho do Conselho Tutelar de Santa
Inês, porque eu sempre que estou na cidade, faço uma visita ao Conselho
Tutelar da cidade de Santa Inês, vejo o avanço que foi feito por meio da
parceria com a nossa Prefeita Vianey Bringel, que também abraça a
causa do Conselho Tutelar, sei do problema que vocês passaram na
gestão passada do prefeito passado por não dar as condições necessárias
e vocês realmente peregrinavam, tiravam dinheiro do próprio bolso,
pediam ajuda a todos na cidade, tanto para empresário como para
cidadão comum, para poder honrar a causa das crianças que viviam em
situação de abandono naquela cidade e vocês davam a assistência
necessária. E eu quero aqui deixar mais uma vez o meu abraço a todos
vocês, fazer esta homenagem aqui, é pouco porque estou fazendo um
pronunciamento aqui para o que vocês fazem pela aquela cidade. Então,
um abraço a todos vocês: Claudinha, Digé, Amada, o Herbert, o Eudes
e contêm sempre com o Sousa Neto, Sousa Neto está sempre na causa,
igual teve um encontro que teve em Santa Inês grandioso, que estava
presente tanto na abertura quanto no encerramento e vamos programar
para o ano que vem mais encontros, que é para engrandecer a causa dos
conselheiros tutelares do Estado do Maranhão. Fica aqui o meu
agradecimento pela presença de vocês, mais uma vez, agradecer ao
Deputado Júnior Verde pela iniciativa que ele vem tomando à frente
dos Conselhos Tutelares do Estado do Maranhão por ser um aliado do
Governador, isso eu não tiro o mérito dele, talvez esse governo quando
sair e entrar o outro governo, Herbert, mas eu vou continuar na causa
e vocês terão mais força ainda. Fica aqui o meu agradecimento, um
abraço a todos vocês e a todos os Conselheiros Tutelares do Estado do
Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com a palavra, o deputado Vinícius Louro, por
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) - Senhor presidente, senhoras e senhores deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje aqui é
para relatar um pouco das nossas visitas na região do Médio Mearim,
visita esta onde nós tivemos vários convites de lideranças políticas, de
prefeitos, mas como o tempo do Pequeno Expediente é um tempo
mais curto, eu vou relatar mais da questão da visita que nós tivemos no
Povoado Ipiranga, deputado Rigo Teles, a convite do vereador Gordinho,
da cidade de São Raimundo Doca Bezerra, e lá conhecemos várias
pessoas que ali estiveram confraternizando num momento de festividade
daquele povoado. Um povoado que está aí lutando para que seja
emancipado, povoado onde é um dos maiores povoados da cidade de
Barra do Corda. E lá nós fomos prestigiados calorosamente pelo povo
daquele povoado, onde eu tenho que agradecer ao vereador Gordinho,
agradecer a todas as pessoas que estiveram ali presente. Parabenizar o
povoado Ipiranga, povoado esse de povo trabalhador, de povo acolhedor
e principalmente um povo ali que está aguardando o anseio da
municipalização daquele povoado. Um povoado grandioso, um
povoado que pode se dizer que fica muito distante da sede da cidade de
Barra do Corda e a gente fica preocupado com a questão da emancipação
onde sou total apoiador. Eu quero aqui registrar a presença do nosso
amigo Rafael Dias, do nosso amigo de Carolina também presente, onde
quero saudar a presença de vocês aqui na Casa do Povo, na Assembleia
Legislativa. Levem a mensagem para o povo de Carolina de que estamos
sempre à disposição daquele povo carinhoso e um povo que sempre
me recebeu com muito carinho. E queria aqui comentar um pouco da
visita que tivemos na cidade de São Roberto, mais ou menos no povoado
Café Sem Troco onde a convite da Dona Grossa vem fazendo uma
festividade há mais de 30 anos, Deputada Nina Melo. Um evento onde
também aproveitamos e comemoramos 87 anos de vida dessa grande
mulher, mulher essa que sempre esteve ali do lado do povo, daquele

povoado, um povoado de gente acolhedora, trabalhadora. E um evento
que vi com muita grandiosidade, um evento que ali juntou quase duas
mil pessoas em um dia de festividades, um dia de confraternização, um
evento ali que a gente pôde ver que não houve um problema de segurança,
não houve uma confusão e a gente prestigiando, ajudando, apoiando
essa festividade, que é uma grande festividade que aconteceu no
município de São Roberto, com presenças de várias lideranças políticas,
de vereadores ali daquele município. E a gente esteve lá prestigiando e
foi um evento que a gente fica feliz, porque nós como Deputados da
região do Médio Mearim, temos ali naquelas cidades a nossa base
política. E sempre digo, que venho trabalhando constantemente por
aquele povo, sempre presente, não sou um Deputado que apareço de
quatro em quatro anos, só na época de ir lá pegar os votos e ir embora.
Não. Sempre presente, ajudando, dando total apoio àquela população,
principalmente no momento de crise e de dificuldade que a gente pode
acompanhar, que o povo realmente precisa do apoio, da mão amiga das
pessoas públicas. Então são essas minhas palavras e muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Josimar de Maranhãozinho, por 05
minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO (sem revisão do orador) – Senhor Presidente,
Mesa Diretora, galeria. Venho a esta tribuna, Deputados e Deputadas,
para falar da maratona que fiz no interior do Maranhão. Eu participei
de várias festividades de aniversário, dando início no dia 08, na quinta-
feira, lá com o Prefeito de Newton Bello, o Roberto do Posto. Foi uma
grande festa e festa essa que acho que ficou na história daquele município
como uma das maiores festas mais organizadas que já aconteceu. No
dia 09 estivemos lá novamente com um grande Show Gospel,
prestigiando a classe evangélica não só do município, mas de toda a
região. E mostrando também obras em execução no município, asfalto,
sistema de água, estradas vicinais, várias demandas. No dia 10, nós
tivemos a oportunidade de participar da festividade de Centro do
Guilherme, na administração do prefeito Zé de Dário, prefeito esse
que vem desenvolvendo um grande trabalho, hoje conceituado como
um dos melhores prefeitos da região, com aprovação de mais de 80%
daquela população, um prefeito humilde, mas um prefeito popular,
que vive o dia a dia com o povo. No dia 11, sábado pela manhã, nós
tivemos a oportunidade em Pedro do Rosário de estarmos entregando
a MA com o governador, MA essa que é de grande valor para o povo
daquela nossa região. A MA que liga a BR-316, bem nas proximidades
de Zé Doca ao município de Pedro do Rosário, obra essa tão sonhada
por décadas e agora nós tivemos a oportunidade de nessa gestão,
administração do governador Flávio Dino ter a honra de inaugurarmos.
Em seguida fui até a cidade de Pedreiras, Trizidela do Vale com o meu
parceiro, o deputado Vinícius Louro, que eu quero parabenizar o
empresário Raimundo Louro e também este grande deputado que tenho
a honra de dividir o espaço no nosso partido PR, porque lá eu pude ver
a cultura viva naquela região, uma grande cavalgada e quero dizer,
Vinicius, a cavalgada de Pedreiras me chamou muita atenção, porque é
uma das maiores que eu já participei e não é só os vaqueiros, os
muladeiros e, sim, a população em geral. O que me chamou mais atenção
eram todas as pessoas da cidade, vindo para as esquinas, calçadas para
acenar para o vaqueiro, isso quer dizer que não é só a cultura do
fazendeiro e do vaqueiro, ainda é uma cultura regional, que eu tive a
informação que você com a sua família, sempre foi e são grandes
incentivadores dessa cultura. Então, eu quero parabenizar pelo trabalho
regional e dizer mais uma vez que para mim é uma honra fazer parte
hoje do seu grupo nessa parceria e poder estar outras vezes, não só em
Pedreiras, mas em outros municípios para juntos fazermos um grande
trabalho naquela região. Eu estou chegando ali só para contribuir, porque
sei que já tem um grande trabalho implantado por V. Exa. e no passado
pelo seu pai, Raimundo Louro. Finalizando essa grande jornada, retornei
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ao Maranhãozinho, um momento triste para o sepultamento, o velório
do meu amigo, o vereador conhecido popularmente como Francisco do
Cesp, militante do PR, homem esse que foi candidato duas vezes e
pela terceira vez conseguiu se eleger, mas o destino o tirou antes que
completasse o seu primeiro ano do seu mandato, isso nos deixou muito
triste, porque para mim não era só um parlamentar, não era só um
aliado político e sim um amigo que começou a fazer política comigo
desde 2004, quando cheguei naquela cidade. Foi um simples funcionário
público do antigo SESP, consequentemente na minha gestão foi diretor
do Hospital e ao longo desse tempo deixou muitos trabalhos prestados
na área da saúde. Foi um dos momentos mais emocionante, e triste ao
mesmo tempo, a despedida do meu amigo e que vai ficar sempre
guardado não na minha memória, mas na memória do povo de
Maranhãozinho, como um grande cidadão que prestou grandes serviços
sociais àquela comunidade. Que Deus possa o abençoar e mantê-lo no
paraíso, porque tenho certeza que por atitudes que ele tomou, que ele
se dedicou tanto a fazer o bem às pessoas ele garantiu o espaço no
paraíso e Deus o levou, porque Deus sabe o que é melhor e temos que
aceitar. Finalizando, como o meu amigo falou, o Deputado Júnior Verde,
estivemos lá em Pedro do Rosário, município que nunca tinha visto
uma festa tão grandiosa como aquela, uma festa que abalou toda a
região, não só a cidade, com atrações a nível nacional, internacional
como o Eduardo Costa, como também a Banda de Forró Cavaleiros do
Forró, muito conhecida e muito almejada por aquela população há
muito tempo e que me ressalta é que vocês viram tantas festividades
desses Prefeitos aliados, desses municípios que lutam nossa crise
econômica, mas essas festividades exige sim um investimento, mas
vale ressaltar que todos esses municípios por onde passamos
inauguramos obras. Em Pedro do Rosário foram 07 obras e em todos
esses municípios tivemos inaugurações de obras com recurso próprio,
com convênio. Também o que devemos ressaltar é que enquanto muitos
Prefeitos estão com seus salários atrasados, todos esses Prefeitos estão
finalizando o ano com clima de alegria e ao mesmo tempo com o seu
salário em dia, com o seu compromisso com a população sempre à
frente, sempre sendo honrado. Quero aqui finalizar parabenizando a
todos esses Prefeitos, que hoje não os considero como Prefeitos, porque
sempre vai ter 217 Prefeitos no Estado do Maranhão. Considero-os
como gestores, gestores competentes que estão fazendo a gestão pública
invejável para muitos que não se prepararam para serem gestores e sim
só assumir o cargo de Prefeito. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Questão de
ordem, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (questão de ordem)
– Eu queria pedir a verificação  quórum, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Faremos, Deputado Sousa Neto. Os Deputados
Max Barros e Wellington do Curso ficam transferidos para a próxima
Sessão.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Peço que zere o painel e que os Deputados e
Deputadas que assim o desejarem confirmem suas presenças. Deputada
Nina.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – O Bloco
Parlamentar de Oposição está em obstrução também, com exceção do
deputado Roberto Costa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Registrado, Deputada Nina. Façamos o seguinte,
como nós estamos com a limitação do quórum, o apelo do Deputado
Campos é que votemos o Projeto dele. Nós poderíamos fazer o seguinte,
como tem outros Projetos aqui e os outros não são Projetos que tenham
diferença de opiniões no Plenário. Nós poderíamos excluir algum Projeto
que tenha mais algum tipo de polêmica e aí apreciaríamos o que for
combinado. Se houver a concordância de todos?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, pela ordem.

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

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (questão de
ordem) - Além desse Projeto do Deputado Cabo Campos também tem
dois Requerimentos de Urgência, salvo engano solicitando o Projeto
do Ministério Público e também que se não houvesse divergência entre
os líderes, que a gente invertesse a pauta nesse sentido para que a gente
pudesse encaminhar logo esses dois Projetos do MP. Se não houver
objeção, porque vejo que a divergência é apenas talvez em um ou dois
Requerimentos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Consulto os líderes presentes. Deputado Max?
Não há matéria que tenha grande urgência de ser apreciada hoje. Nós
temos o apelo do Deputado Cabo Campos para esse Projeto de Lei
específico. Se for o caso, podemos apreciar esse Projeto de Lei e
encerrar a Ordem do Dia e transferir os Projetos para a próxima sessão.
Deputado Max?

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Fazemos a inversão da pauta e que nosso Requerimento seja em votação
nominal, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Wellington, a gente, já feito o
entendimento, pode aprovar inversão de pauta, esses três projetos
primeiros não têm nenhuma polêmica, a gente pode aprová-los rápido.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Para registrar também que é votação nominal, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Projeto de Lei nº 052/2017, de autoria do
deputado Cabo Campos (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam estão. Aprovado.

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

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Presidente,
está acontecendo alguma coisa, só para liberar o painel para que a gente
possa registrar as presenças.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Eu peço que libere o painel para que os
deputados que desejarem possam registrar suas presenças.
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O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Obrigado,

Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS - Senhor
Presidente, pela ordem.

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

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS - Só gostaria de
agradecer a todos os deputados por entenderem que os policiais
militares, bombeiros militares e os agentes penitenciários e policiais
civis precisam ser homenageados, de modo especial, aqueles que
tombaram em favor da sociedade e quero agradecer a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Feito o registro, deputado Cabo Campos,
parabéns pela iniciativa, Projeto de Lei nº 238/2017, de autoria do
deputado Bira do Pindaré (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei nº
247/2017, de autoria do deputado Eduardo Braide (lê). Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Todos os dois projetos vão a segundo turno. Deputado
Bira.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Deputado
Othelino, só uma observação referente ao projeto de nossa iniciativa
que institui o Dia da Balaiada, que, por incrível que pareça, não havia
no calendário do Estado do Maranhão, um dia que fizesse referência a
esse grande movimento histórico, que foi o Movimento da Balaiada,
mas só lembrar que o projeto não se refere ao dia 04 de abril e, sim, 13
de dezembro. Eu queria apenas fazer essa observação para que fosse
corrigido, em razão que a publicação no Diário aqui não corresponde
ao que texto do projeto, o texto é 13 de dezembro, que é o dia que se
iniciou a Balaiada, por isso que foi escolhido como o Dia da Balaiada,
o dia 13 de dezembro, portanto eu faço essa observação a V. EXª.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Bira, o seu projeto está aqui, ele está
correto, com a data 13 de dezembro, foi um erro de digitação na hora de
imprimir aqui a Ordem do Dia. Peço desculpas a V. EXª, mas já foi
feita a correção. Projeto de Lei nº 258/2017, de autoria do Deputado
Eduardo Braide (lê). Em Discussão. Em Votação. Os Deputados que
aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo turno.
Projeto de Resolução Legislativa nº 036, de autoria do Deputado
Wellington do Curso (lê). O Deputado Wellington solicitou votação
nominal, os deputados que aprovam a votação nominal, permaneçam
como estão. Aprovado. A votação se dará de forma nominal, peço que
prepare o painel para que os deputados possam votar. Lembrando que
os deputados que forem favoráveis à proposição do Deputado
Wellington devem votar, SIM, e os deputados que forem contrários
devem votar, NÃO.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, solicito que libere a votação, que não está iniciada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Já solicitei, Deputado Rafael, já está sendo feita
a liberação do painel.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Eu votei NÃO
e apareceu SIM. O painel está ao contrário. E eu ainda estou na dúvida
eu acho que...

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Presidente,
não estou conseguindo votar.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, é melhor zerar novamente o painel.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Peço eu verifique. Acho que tem algum erro no
painel.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Será se não
seria melhor fazer a votação manual? Mas essa maioria está viciada,
não tem um voto NÃO.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Presidente,
eu queria registrar o meu voto contrário.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Votação encerrada. Eu solicito que possamos
verificar o resultado. Se alguém quiser retificar o voto terá oportunidade.
Projeto de Resolução aprovado por maioria.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO - Eu gostaria de
solicitar ao autor para subscrever essa Resolução Legislativa de
Medalha ao Prefeito João Dória Júnior.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Senhor
presidente, Questão de Ordem. Deputado Júnior Verde.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Na verdade, são 4 votos Não, o deputado Bira
não conseguiu registrar o voto dele, mas...

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Presidente, eu
queria também pedir autorização para o autor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a permissão do autor.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
presidente, pela ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Votação concluída. 19 Sim e 4 Não.

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

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Embora
tenha causado certa dúvida em relação ao início da votação, mas eu
gostaria de parabenizar a Mesa, isso, na verdade, foi um pleito que nós
fizemos, é assim que funciona na Câmara, no Senado, onde primeiro se
vota e depois ao apurar o resultado sai o resultado de cada deputado.
Portanto, a votação é aberta, mas acredito que não há possibilidade de
condução ao longo da votação, como acontecia anteriormente, Senhor
Presidente, eu gostaria de parabenizar a Mesa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Feito o registro, Deputado Braide, então só
para confirmar o placar foram 19 votos SIM e 4 NÃO.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(questão de ordem) - Senhor Presidente, com anuência da Mesa, pedir
a inversão da pauta também, porque nós temos o Requerimento da
data da sessão, que é para o dia 30. Como está muito lá atrás, já para
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fazer, por gentileza, a inversão, se possível, porque já é o mesmo tema,
o mesmo teor. E agradeço.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Wellington, são todos muito rápidos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Mas aproveito também para agradecer a complacência e apoio de todos
os Deputados na manhã desta terça-feira. Muito obrigado a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Requerimentos à deliberação do Plenário:
Requerimentos n.º 809, 819, 820, 821/2017, de autoria do Deputado
Sérgio Frota, em congratulação. (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 850/2017, de autoria do Deputado Cabo Campos.
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos n.º 851, 852 e
853/2017, todos de autoria da Deputada Valéria Macedo. A Deputada
está ausente, fica transferida para a próxima sessão. Requerimento n.º
855/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide. (lê). Em discussão.
Em votação. Os Senhores Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento n.º 856/2017, de autoria do Deputado
Professor Marco Aurélio. (lê). O Deputado Marco Aurélio está ausente,
fica transferida para a próxima sessão. Requerimentos n.º 857, 858,
859, 860, 861, 862, 863, 864/2017, nessa sequência até 871/2017,
todos de autoria do Deputado Rigo Teles, em congratulação aos
municípios de Alto Alegre e outros. Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 872/2017, de autoria da Deputada Ana do Gás, em
congratulação ao município de Cachoeira Grande. Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimentos n.º 873/2017, de autoria do Deputado Júnior
Verde, em congratulação a vários municípios em anexo. Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento n.º 874/2017, de autoria do Deputado
Antônio Pereira. Está ausente, fica transferido para a próxima sessão.
Requerimento n.º 886/2017, de autoria do Deputado Othelino Neto.
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 887/201, de
autoria do Deputado Rogério Cafeteira. (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Este
Requerimento está subscrito pelo Deputado Rafael. Requerimento n.º
889/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso. (lê). Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado, requerimento à deliberação da Mesa. Requerimento
888, de autoria do deputado Fábio Macedo, deputado está ausente,
mas como se trata de requerimento de falta, vamos apreciar (lê). Como
vota o deputado Ricardo Rios? Como vota o deputado Stênio? Deferido.
Requerimento 890, de autoria do deputado Wellington do Curso (lê).
Como vota o deputado Ricardo Rios? Como vota o deputado Stênio?
Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da sessão ordinária de quinta-
feira, 16 de novembro, corrigindo, a inclusão na Ordem do Dia da
sessão ordinária de segunda-feira, na quinta-feira não haverá Ordem do
Dia, requerimento 891/2017, 892/2017 e 894/2017, esse último de
autoria do deputado Stênio Rezende. Solicito aos senhores deputados
tendo em vista a Sessão Solene que vai ser realizada agora e, inclusive,
ultrapassamos aí, em quase 10 minutos, se possível que declinemos
dos Tempos dos Blocos, a menos que haja algum assunto de maior
relevância, para que não atrase tanto a Sessão Solene.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Questão de
Ordem, deputado Júnior Verde.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Concedo a palavra ao Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (questão de
ordem) - Inclusive também só corroborar com essa iniciativa de V. Ex.ª
solicitando aqui os nobres parlamentares que possam realmente abrir
mão do tempo destinado a lideranças e aos partidos ou blocos,
considerando que nós temos conselhos tutelares que vieram do interior,
todo mundo do interior do Estado e precisam retornar aos seus
municípios e a questão do tempo é essencial, eu peço a colaboração de
todos também corroborando com a iniciativa de V. Ex.ª. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Positivo, o
Cabo Campos declina.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Inclusive,
Senhor Presidente, convido todos para permanecerem para a Sessão
Solene.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Então, façamos o seguinte: Como os blocos, por
meio de seus líderes, declinam da utilização do tempo, deputado Max
já avisou que quer ir pela liderança, então, já vou considerar que os
blocos chamados a anunciar e, automaticamente, declinando do uso do
tempo e, finalmente, chamo o Deputado Max Barros pela liderança do
Bloco Parlamentar Independente, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – É, mas se o
Max não declinar, eu também não declino não.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Max, V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS - Todo mundo
ia declinar, declina aí.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Max, V. Ex.ª tem a tribuna ao seu
dispor, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente Deputado Othelino, Senhoras Deputadas,
Senhores Deputados, jornalistas, conselheiros tutelares, aqueles que
nos assistem pela internet, pela TV Assembleia. Venho falar hoje sobre
um assunto que eu reputo da maior gravidade, que atinge um dos
municípios que tem um dos maiores potenciais turísticos do nosso
Estado, um dos municípios mais bonitos do Maranhão e que tem uma
população de aproximadamente 50 mil habitantes. Além da sua
realidade, ele tem um potencial enorme. Nele 70% do maior Delta das
Américas praticamente está nesse município, embora nas divulgações,
em âmbito nacional, pareça que esse Delta está no Piauí em função da
cidade de Parnaíba. Mas 70% do Delta do Parnaíba, que é maior Delta
das Américas, situa-se no Maranhão e particularmente na cidade de
Araioses, que é cidade que estou me referido. Uma das cidades mais
importantes do Baixo Parnaíba, uma cidade muito bonita, tem várias
ilhas como atrativo, como a Ilha de Canárias, a Ilha do Caju e que lá
está 70% do Delta do Rio Parnaíba. E ela enfrenta um problema muito
sério, muito grave e que nós temos que solucionar. Inclusive eu próprio
tomei iniciativa de alocar recursos, fruto da minha Emenda Parlamentar,
destinei recursos para a companhia, para a CAEMA, para que esse
problema seja solucionado. A cidade de Araioses é abastecida pelo Rio
Magu. O Rio Magu deságua em um dos afluentes do Rio Parnaíba, que
é o Rio Santa Rosa e em função do assoreamento desse braço do rio
Parnaíba, que é o Santa Rosa, estar assoreado, a água que é captada
hoje no povoado de João Peres, que inclusive já teve uma luta muito
grande para ser emancipado, que fica há 06 km da sede de Araioses, a
influência da maré chega até onde é captada a água. E água que a
CAEMA está fornecendo hoje para a população de Araioses é uma
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água que não pode ser consumida pela população de Araioses. A sua
portabilidade não atinge os limites necessários para que ela possa ser
consumida pela população. Vejam só, uma cidade com 50 mil habitantes,
com esse potencial turístico e a água que hoje é fornecida pela CAEMA
não pode ser consumida pela população. É uma situação muito grave.
Ainda mais que há uma política de potencializar recursos para melhorar
os IDHs dos municípios maranhenses. Araioses avançou muito nos
últimos quatro anos, particularmente em função do esforço municipal
na questão da educação. Avançou bastante, mas ainda tem o IDH
bastante baixo. E a primeira coisa que deve ser atacada, Deputado
Sousa Neto, para melhorar o IDH dos municípios, o IDH é composto
basicamente pela renda, pela questão da educação e da saúde, e a saúde
é fundamental. E se a população está recebendo uma água que não é
potável, as crianças podem ficar doentes, os habitantes podem ficar
doentes e não podem nem ir para escola e vai cair também a questão da
vida útil da pessoa. Então essa é uma questão essencial e hoje Araioses
padece desse problema. As pessoas têm que cavar o cacimbão, um
pequeno poço em casa sem nenhum controle da água que está sendo
consumida e a CAEMA ainda está gastando energia, porque está
bombeando água do Rio Magu, está gastando energia e fornecendo
água que não pode ser consumida pelos moradores. Em função dessa
questão já existe uma concepção que a água tem que ser deslocada da
captação de João Peres para a lagoa do Deinha, que fica 10 km da sede.
Então fazendo esse projeto, colocando a captação na lagoa do Deinha,
que fica a 10 km da sede,  vai resolver o problema de abastecimento de
água nesse importante município do Maranhão e principalmente no
Baixo Parnaíba e eu tomei uma medida concreta no sentido de alocar
recurso da minha emenda parlamentar para que esse serviço seja feito
em caráter de urgência, porque a população não pode ser penalizada, à
medida que a CAEMA não oferece água para o consumo e além do que
nós temos que investir em Araioses em função do seu potencial turístico,
que é muito importante para o Maranhão e fonte de divisa, não só o
turismo como a pesca, o caranguejo, tem um festival do caranguejo lá
pela tradição de Araioses, pela importância da cidade de Araioses.
Então, eu faço essa cobrança ao governo do Estado, que aplique o
recurso da minha emenda para resolver o problema da água de Araioses.
Muito obrigado, senhor presidente.

V – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Bira do Pindaré, por cinco minutos,
com apartes.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JÚNIOR VERDE – Deputado Roberto Costa, por 05 minutos com
apartes.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JÚNIOR VERDE - Concedo a palavra ao Deputado Vinícius Louro,
por 05 minutos com apartes.

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

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

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

Cutrim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edilázio

Júnior.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Bira do Pindaré, Cabo Campos,
Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide, Francisca Primo,
Glalbert Cutrim, Léo Cunha, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto,
Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério
Cafeteira, Sousa Neto, Stênio Rezende, Toca Serra, Wellington do Curso
e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Andréa Murad,
Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes,
Fábio Braga, Fábio Macêdo, Graça Paz, Hemetério Weba, Humberto
Coutinho, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Marcos Caldas,
Max Barros, Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios, Sérgio Frota,
Valéria Macêdo e Vinícius Louro. O Presidente, em exercício, Deputado
Othelino Neto, 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 Raimundo Cutrim, Rigo
Teles, Wellington do Curso, Francisca Primo, Eduardo Braide e Zé
Inácio. Não havendo mais oradores inscritos no Pequeno Expediente,
o Presidente, declarou aberta a Ordem do Dia quando, por solicitação
do Deputado Edilázio Júnior foi feito verificação de “quórum”, e
constatado que não havia número regimental para apreciar a matéria
que ficou transferida para a próxima Sessão. Submetidos à deliberação
da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs: 847/2017, do
Deputado Rogério Cafeteira, solicitando que seja consignada nos Anais
da Casa nota de pesar pelo falecimento da Senhora Fátima Oliveira,
feminista, escritora e membro do Conselho Diretor da Comissão de
Cidadania e Reprodução e do Conselho da Rede de Saúde das Mulheres
Latino-Americanas e do Caribe; 854/2017, do Deputado Sousa Neto,
no mesmo sentido aos familiares do Senhor José Ribeiro Paz, pelo seu
falecimento ocorrido no Município de Santa Inês;  883/2017, de autoria
do Deputado Fábio Braga, enviando mensagem de pesar à família do
ex-Prefeito de Nina Rodrigues, Senhor Almir Mesquita, falecido no dia
07 de novembro do ano em curso e 884/2017, de autoria do Deputado
Hemetério Weba, solicitando que seja justificada sua ausência nas
Sessões Plenárias realizadas no período de 01 a 24 de agosto de 2017,
conforme atestado médico. Na forma do Artigo 113 do Regimento
Interno, foi incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão os Projetos
de Lei nºs: 247 e 258/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide;
Requerimentos nºs: 888/2017, de autoria do Deputado Fábio Macêdo;
889 e 890/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso. Não
houve orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente. No
horário reservado aos Partidos e Blocos ouviu-se o Deputado Toca
Serra no tempo do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. 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, 14 de novembro de 2017.

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
P A R E C E R Nº 001/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 249/2017, de autoria do Senhor

Deputado Eduardo Braide, “Dispõe sobre as diretrizes da política
estadual de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local
de startups”.

Esclarece o autor da proposição de lei que startups são empresas
que estão no início e que buscam explorar atividades inovadoras no
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mercado. São empresas jovens, que procuram a inovação em qualquer
área ou ramo de atividade, visando desenvolver um modelo de negócio
escalável e que seja repetível.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o projeto distribuído à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer,
tendo a mesma se manifestado pela constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e técnica legislativa do projeto (Parecer nº 378/2017).
Posteriormente, a proposição de lei veio a esta Comissão Técnica
Permanente para análise meritória, no que diz respeito ao incentivo
pelo Estado às atividades econômicas e diretrizes, nos termos do art.
30, inciso XI, alínea ‘e’ do Regimento Interno desta Casa.

No termos do presente projeto de Lei a política estadual de
estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local de startups
será aplicada à pessoa jurídica que atue nas seguintes áreas: prestação
de serviços de e-mail; hospedagem e desenvolvimento de sites e blogs;
na elaboração de aplicativos e na comunicação pessoal em redes sociais,
mecanismos de busca e divulgação publicitária na internet; na
distribuição ou criação de software e original, por meio físico ou virtual,
para uso em computadores ou outros dispositivos eletrônicos móveis
ou não; no desenho de gabinetes e no desenvolvimento de outros
elementos do hardware de computadores, tablets, celulares e outros
dispositivos informáticos; e em atividades de pesquisa,
desenvolvimento ou implementação de ideia inovadora com modelo de
negócios baseado na internet e nas redes telemáticas.

A medida de que trata o presente projeto de lei terá como
objetivos: convergir um ecossistema de inovação em rede de governo,
empreendedores, investidores, aceleradoras e incubadoras,
universidades, empresas, associações de classe e prestadores de serviço,
de modo a evitar ações isoladas; desburocratizar a entrada das startups
no mercado; criar processos simples e ágeis para abertura e fechamento
de startups; propiciar segurança e apoio para as empresas em processo
de formação; criar um canal permanente de aproximação entre governo
e startups; buscar instituir modelos de incentivo para investidores em
startups; promover o desenvolvimento econômico das startups do
Estado; diminuir limitações regulatórias e burocráticas; contribuir para
a captação de recursos financeiros e fomentar as ações e atividades
voltadas para o setor de inovação tecnológica.

Em virtude dessas considerações, sob o aspecto econômico, o
presente projeto deve prosperar em sede de análise de mérito legislativo,
pois visa fixar diretrizes de políticas públicas estaduais que possam
dar apoio e segurança às startups maranhenses, principalmente em sua
fase inicial de constituição e na fase de consolidação de atividades,
como bem justifica o autor da proposição. A medida por si só atende a
pertinência da matéria.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, considerando presente a necessária

conveniência e oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do
Projeto de Lei nº 249/2017, na forma do texto original.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Assuntos Econômicos votam

pela aprovação do Projeto de Lei nº 249/2017, nos termos do voto do
relator.

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

em 13 de novembro de 2017.

Deputado Edilázio Junior- Presidente e Relator
Deputado Edson Araújo
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Junior Verde
Deputado Sousa Neto

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 790/2017

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos em
comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os
níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica Legislativa,
implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/2009, datada de
01 de julho de 2009,

R E S O L V E:
Art. 1º - Classificar de acordo com a tabela em anexo, os servidores

ocupantes de cargos em comissão.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,

com efeito financeiro a partir de 1º de outubro do ano em curso, revogadas
as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 13 de

novembro de 2017. Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em
exercício. Deputado RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado
STENIO REZENDE - Segundo Secretário

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 790/2017

MATRÍCULA NOME                                               NÍVEL
1641489 Gisele Silva Araújo X
1603422 Ronald Lima Viegas X
1613959 Adalberto Bezerra de S. Filho XV

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 791/2017

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos em
comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os
níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica Legislativa,
implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/2009, datada de
01 de julho de 2009,

R E S O L V E:
Art. 1º - Classificar de acordo com a tabela em anexo, os servidores

ocupantes de cargos em comissão.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,

com efeito financeiro a partir do dia 1º de novembro do ano em curso,
revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 13 de

novembro de 2017. Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em
exercício. Deputado RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado
STENIO REZENDE -  Segundo Secretário

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº  791/2017

MATRÍCULA N O M E                                        NÍVEL
1645787 Laryssa Pereira Feitosa XVII
1645803 Italo Cesar de Q. Mota Marinho XVII
1645829 Maria Regina T. de Araujo Filha XI
1645795 Antonio Sousa Marques XIII
1642883 Manoel do Rosario Araujo Sousa XV
1645811 Marcelo Henrique C. Gonçalves XV
1644798 Jorge Silva da Luz XVII
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1645837 Gilma Barros Costa Martins XII
1645845 Antonio Luis Martins Júnior XI
1638352 João José dos Santos XV
1635622 Flaviomar Medeiros de Matos XV
1624568 Josilene de Araujo Vidal XVII
1200492 Eline Moura Bezerra XI
1645118 Rafaela Soares Botelho -
1632454 Marcelo Ferreira dos Santos XV
1645282 Camilla Cristinna A. dos Santos XI
1643543 Sergio Reis Gomes Brito XV
1638881 Henrique Jorge Silveira XV
1642826 Maria Gilnetes Nascimento XV
1637602 Edvan Pimenta Figueiredo XI
1605609 Francisco do Carmo e Silva IX
                                 FEFEVEE

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5033/2017-ALEMA

Nos termos do art.26, caput, da Lei nº8.666, de 21 de junho de
1993 e o  § 1º do art.27 da Resolução Administrativa nº 788, de 09 de
agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, RATIFICO a dispensa de licitação respaldada no artigo 24,
inciso IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e AUTORIZO a contratação
direta e emissão da Nota de Empenho em favor da empresa UNIHOSP
SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA., CNPJ N° 04.083.773/0001-30,  para
prestação dos 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 com valor global de R$
292.000,00 (duzentos e noventa e dois mil reais) pelo prazo de vigência de
180 (cento e oitenta) dias  de execução dos serviços nas condições definidas
no Termo de Referência anexo aos autos do Processo em epígrafe. 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 nº8.666/
93.DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, PALÁCIO
MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 10 DE NOVEMBRO DE
2017. Deputado Othelino Nova Alves Neto-Presidente ALEMA em
exercício.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4386/2017-ALEMA

Nos termos do art.26, caput, da Lei nº8.666, de 21 de junho de
1993 e o  § 1º do art.27 da Resolução Administrativa nº 788, de 09 de
agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, RATIFICO a dispensa de licitação respaldada no artigo 24,
inciso IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e AUTORIZO a contratação
direta e emissão da Nota de Empenho em favor da empresa
TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS
LTDA. - EPP, CNPJ nº 05.060.367/0001-14, para locação de equipamentos
reprográficos digitais, com fornecimento e instalação de equipamentos a
laser, tipo multifuncionais preto e branco, coloridos, inclusos os
consumíveis, peças dos equipamentos, exceto papel, grampos e mão de
obra para operação dos equipamentos, abrangidos, ainda, manutenção
preventiva e corretiva, treinamentos dos funcionários da ALEMA,
assistência técnica e licença de uso de softwares, no valor total de R$
63.240,00 (sessenta e três mil e duzentos e quarenta reais), pelo prazo de
180 (cento e oitenta) dias, nas condições definidas no Termo de Referência
anexo aos autos do Processo. 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 nº8.666/93.DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO,
SÃO LUÍS- MA, 13 DE NOVEMBRO DE 2017. Deputado Othelino
Nova Alves Neto-Presidente ALEMA



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                      QUINTA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO DE 2017 19



QUINTA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO DE 2017                                                                             DIÁRIO DA ASSEMBLEIA20

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

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

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

HUMBERTO COUTINHO
Presidente

CARLOS ALBERTO FERREIRA
Diretoria de Comunicação

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

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

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário Legislativo

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

Núcleo de Suporte de Plenário
RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO



���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������


