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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21/11/2017 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21.11.2017

I – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
 1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº 898/17)

1. PROJETO DE LEI Nº 298/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE INSTITUI O DIA
MARANHENSE DO SAMBA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. –
DEPENDE DE PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA.

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

2. PROJETO DE LEI Nº 238/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, QUE INSTITUI O DIA 13 DE
DEZEMBRO COMO O DIA ESTADUAL DA BALAIADA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO.

3. PROJETO DE LEI Nº 247/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE INSTITUI O DIA 04 DE
ABRIL COMO O DIA ESTADUAL DOS PROTETORES DOS
ANIMAIS. – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

4. PROJETO DE LEI Nº 258/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE INCLUI OS FESTEJOS E
PROCISSÕES TRADICIONAIS DAS IGREJAS HISTÓRICAS
SITUADAS NO CENTRO DE SÃO LUÍS, NO CALENDÁRIO
TURÍSTICO E RELIGIOSO DO ESTADO DO MARANHÃO. – COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO
PEREIRA.

III– PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5. PROJETO DE LEI Nº 250/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO, QUE INCLUI NO CALENDÁRIO
CULTURAL OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, O EVENTO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR
DE FORTUNA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO CARLINHOS
FLORÊNCIO.

IV– PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 040/2017,
DE AUTORIA DO DEPUTADO ROBERTO COSTA, QUE CONCEDE

O TÍTULO DE CIDADÃ MARANHENSE À SENHORA PAULA
STUDART QUINTAS LOBÃO. – COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

V – REQUERIMENTO(S) À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

7. REQUERIMENTO Nº 856/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DESIGNADA SESSÃO
SOLENE COM DATA A SER DEFINIDA EM HOMENAGEM AO
IFMA POR SUA CONTRIBUIÇÃO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL,
CIENTÍFICA, E TECNOLÓGICA, VISANDO O
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO E CULTURAL DO
MARANHÃO. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO
A AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

8. REQUERIMENTO Nº 894/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O 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 PÓDER EXECUTIVO. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

9. REQUERIMENTO Nº 895/2017 DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO
EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE
SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 299/2017, DE SUA AUTORIA,
QUE DISPÕE SOBRE A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFA
PARA EMBARQUE DE VIATURAS E MOTOCICLETAS DA
POLÍCIA MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, POLÍCIA
CIVIL E DO SISTEMA PRISIONAL EM TRANSPORTE
HIDROVIÁRIO, FERRY-BOAT, NO ÂMBITO DO ESTADO DO
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR EM
PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

10. REQUERIMENTO Nº 900/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RIGO TELES, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA INCLUÍDO NA ORDEM DA PRÓXIMA SESSÃO
ORDINÁRIA O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 045/2017, DE SUA
AUTORIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM REGIME DE
URGÊNCIA.

11. REQUERIMENTO Nº 901/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ANTONIO PEREIRA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 099/
2016, QUE INSTITUI A REGIÃO TURÍSTICA CAROLINA E
RIACHÃO NO ROTEIRO TURÍSTICO OFICIAL DO ESTADO DO
MARANHÃO, DE SUA AUTORIA.

12. REQUERIMENTO Nº 902/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RICARDO RIOS, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE TRAMITAÇÃO
DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, EM UMA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS A
PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 302/2017, DE SUA
AUTORIA.

13. REQUERIMENTO Nº 903/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROBERTO COSTA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
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TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO,
EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO
APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 40/2017, DE SUA AUTORIA.

VI – REQUERIMENTO(S) À DELIBERAÇÃO DA MESA

14. REQUERIMENTO Nº 899/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO
GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR FLÁVIO DINO, E AO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA, SENHOR MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA,
SOLICITANDO QUE ENCAMINHE A ESTA CASA RELATÓRIO
COMPLETO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE PRESÍDIO DE
CAROLINA CONTENDO A ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE
A INSTALAÇÃO DO MESMO, O RESPECTIVO ESTUDO DE
IMPACTO AMBIENTAL, BEM COMO O RELATÓRIO DE
IMPACTO SOCIAL.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 21/11/2017 - TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 316/17, de autoria do Senhor Deputado

Wellington do Curso, que determina constar em editais de licitações para
aquisição ou locação de novas viaturas policiais e de condução de presos a
especificação de para-brisas blindados na forma que menciona.

2. PROJETO DE LEI Nº 317/17, de autoria do Senhor Deputado
Josimar de Maranhãozinho, que dispõe sobre a “vida útil” de Viaturas que
compõem a frota do Sistema de Segurança Pública do Estado do Maranhão
e dá outras providências.

PRIORIDADE 3ª E ÚLTIMA 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  3ª 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
“Nagib 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.

ORDINÁRIA  4ª E ÚLTIMA 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 20/11/17.

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

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

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Glalbert

Cutrim.

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

I – ABERTURA.

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

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

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

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.
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REQUERIMENTO Nº 899 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 158, VII do Regimento Interno
deste Poder, requeiro a Vossa Excelência que, após deliberação da Mesa,
seja encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO ESTADO, Sr.
Flávio Dino e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA, Sr. Murilo Andrade de Oliveira, solicitando que
encaminhe a esta Casa, relatório completo sobre a implantação de presídio

de Carolina contendo a ata de audiência pública sobre a instalação de
presídio em Carolina, o respectivo Estudo de Impacto Ambiental, bem
como o Relatório de Impacto Social.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 16 de Novembro de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 21.11.17
EM: 20.11.17

REQUERIMENTO Nº 900 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido o
Plenário, seja incluído na ordem da próxima sessão ordinária o projeto de
resolução nº 045/2017, de minha autoria para discussão e votação em
regime de urgência.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 16 de novembro de 2017. - RIGO TELES
- Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 21.11.17
EM: 20.11.17

REQUERIMENTO Nº 901 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o
Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma sessão
extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº 099/2016,
que Institui a Região Turística Carolina e Riachão no Roteiro Turístico
Oficial do Estado do Maranhão, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 20 de novembro de 2017. -
ANTONIO PEREIRA - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 21.11.17
EM: 20.11.17

REQUERIMENTO Nº 902 / 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 ordinária, o Projeto de Lei nº 302/2017, que altera dispositivos da
lei nº 9550, de 04/01/201. de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 20 DE NOVEMBRO DE 2017. - Ricardo
Rios - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 21.11.17
EM: 20.11.17
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REQUERIMENTO Nº 903 / 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 ordinária, o Projeto de Resolução Legislativa nº 40/2017, de
minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 20 DE NOVEMBRO DE 2017. - Roberto
Costa - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 21.11.17
EM: 20.11.17

INDICAÇÃO Nº 1321 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO MARANHÃO, FLÁVIO
DINO e a SECRETÁRIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E
ORÇAMENTO, CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA,
solicitando que aprecie a possibilidade de MODIFICAR OS CRITÉRIOS
DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS DO CONCURSO DA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO DE FORMA A NÃO ATRIBUIR
PONTUAÇÃO NEGATIVA CASO A RESPOSTA DO CANDIDATO
ESTEJA EM DISCORDÂNCIA COM O GABARITO OFICIAL.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de modificação dos critérios da avaliação da das provas
objetivas do concurso da Polícia Militar do Maranhão, de forma a não
atribuir pontuação negativa caso a resposta do candidato esteja em
discordância com o gabarito oficial. Grande parte dos candidatos é oriunda
da rede pública de ensino do estado, assim, produtos de uma educação
pública deficiente. Deste modo com o critério de avaliação de pontuação
negativa, em caso de erro, os candidatos serão penalizados e duramente
prejudicados.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 20 DE NOVEMBRO DE 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1322 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO MARANHÃO, FLÁVIO
DINO e a SECRETÁRIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E
ORÇAMENTO, CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA,
solicitando que aprecie a possibilidade de RECONSIDERAR A
DECISÃO DE MODIFICAR AS DATAS DAS PROVAS OBJETIVAS
DO CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO E
MANTER A REALIZAÇÃO DAS PROVAS EM 28 DE JANEIRO DE
2018, CONFORME PREVÊ O EDITAL Nº 2 DE 26 DE OUTUBRO
DE 2017.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de reconsiderar a decisão de modificar as datas das provas

objetivas do concurso da Polícia Militar do Maranhão e manter a realização
das provas em 28 de janeiro de 2018, conforme prevê o edital nº 2 de 26 de
outubro de 2017. Grande parte dos candidatos é oriunda da rede pública
de ensino do estado, assim, produtos de uma educação pública deficiente.
Assim, cumpre ressaltar que o adiantamento das provas prejudicará a
preparação dos candidatos maranhenses que ficarão com tempo exíguo.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 20 DE NOVEMBRO DE 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1323 / 17

Senhor Presidente,

O Deputado abaixo assinado requer à Mesa, na forma regimental,
que diante da necessidade de incrementar o turismo no estado, em especial
a cidade de Barrerinhas, mister se faz que esta indicação seja encaminhada
à empresa AZUL LINHAS AÉREAS S/A, para ampliar os voos para o
trecho São Luís/Barrerinhas/São Luís.

Com a operação do vôo da Azul Linhas Aéreas, para a cidade de
Barrerinhas, a demanda de turistas irá aumentar.

Segundo informações da Prefeitura de Barrerinhas, o aeroporto da
cidade, que compreende, uma pista de 1.500m já está pronta para isso,
com a autorização devida do órgão regulador.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 16 de novembro de
2017. - Sergio Frota - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1324 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que seja encaminhado ao
Governador do Estado, solicitando as providências cabíveis no sentido de
que seja doada uma motoniveladora para o município de Bacabeira - MA.

Tal solicitação se justifica em razão da melhoria do escoamento da
produção agrícola e o reforço às recuperações de estradas vicinais do
município.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 16 de novembro de
2017. - Sergio Frota - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1325 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvido
a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Maranhão, FLÁVIO DINO, e ao Secretário de Educação, SR.FELIPE
CAMARÃO, solicitando que adote providências no sentido de Reformar
e Ampliar a Escola Estadual Terezinha de Jesus Silva Borges, na
Cidade de Pedro do Rosário na Baixada Maranhense, pois a mesma
encontra-se com a as suas instalações físicas, elétricas e hidráulicas
comprometidas, bem como necessita ser ampliada para atender a demanda
hoje existente naquele Município.

Pedro do Rosário, município do Maranhão, que tem uma população
de mais de 25 mil habitantes, e muitos jovens e adultos precisam de um
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espaço adequado para concluírem seu ensino médio e poder se prepararem
para o tão sonhado curso superior.

Com a devida reforma e adequação das instalações da Escola, com
implantação de biblioteca, laboratórios de informática, química, física e
matemática, acessibilidade aos alunos portadores de necessidades especiais
vindo a proporcionar maior mobilidade, e melhoria no ensino aprendizagem,
melhorando assim a qualidade de vida de todos, pois só a educação
transforma de verdade a vida de um povo!

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, em 16 de novembro de 2017. - Toca Serra
- Deputado Estadual PTC

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

INDICAÇÃO Nº 1326 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida
a Mesa, seja encaminhada a presente Indicação ao Excelentíssimo
Governador do Estado Senhor Flávio Dino de Castro e Costa e ao
Excelentíssimo Secretário de Estado de Saúde, Senhor Carlos Lula,
reiterando a solicitação contida na Indicação nº 315/2016, que solicita a
adoção de providências no sentido de viabilizar a aquisição de uma
ambulância para o município de Cândido Mendes.

A Indicação objetiva ratificar o pedido de uma ambulância para ser
utilizada na prestação de serviços de atendimentos emergenciais a população
de Cândido Mendes, pois, o município não dispõe de condução adequada
para o translado de pacientes de urgência e emergência e ou ambulatorial,
para pacientes que geralmente são atendidos no Hospital Regional de
Carutapera em função da evidente precariedade da saúde local.

Portanto, para atender melhor à demanda de pacientes graves que
necessitam de transporte em Ambulâncias UTI é necessário que o Estado
dote, o mais rápido possível, esse município com uma ambulância equipada
que fique à disposição, para assegurar o atendimento qualificado ao cidadão.

A proposição apresentada é, portanto, uma medida de interesse
público, que sem dúvida promoverá a celeridade da saúde preventiva e
curativa da população, por se tratar de uma ação que irá melhorar a qualidade
no atendimento da saúde município.

Ante ao exposto, solicito aos nobres pares a aprovação da presente
indicação.

 Assembleia Legislativa do Maranhão, em 16 de novembro de
2017. - EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB

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

INDICAÇÃO Nº 1327 / 17

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 152, 153
e 154 do Regimento Interno, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofícios ao Excelentíssimo Senhor Governador Flávio Dino, com
encaminhamento para o Secretário de Estado de Infraestrutura, Sr.
Clayton Noleto, solicitando em caráter de URGÊNCIA a pavimentação
asfáltica, por meio do programa “Mais Asfalto”, do trecho de
aproximadamente 2 km  da MA-020, que interliga os bairros Santana e
Lagoinha, no município de Nina Rodrigues, neste estado.

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

Assim sendo, a implantação do programa “Mais Asfalto” realizado
pelo Governo do Estado em parcerias com Prefeituras Municipais, busca

assegurar melhores condições de tráfego nas vias públicas, visando
proporcionar desenvolvimento e um maior bem-estar aos cidadãos.

Visando uma melhora na qualidade de vida dos moradores do
município de Nina Rodrigues, especialmente aqueles residentes no perímetro
entre os bairros Santana e Lagoinha, solicitamos por meio desta Indicação
a pavimentação asfáltica da MA-020, no trecho aproximadamente de 2 km
que perpassa a zona urbana do município e abrange cerca de 200 (duzentas)
famílias, visando beneficiar assim a população local, gerando renda e avanços
para a região.

Ressalta-se que a pavimentação das vias urbanas, permitirá também,
a integração da referida comunidade aos povoados circunvizinhos,
diminuindo a distância entre eles, facilitando a logística e promovendo uma
melhora na acessibilidade, permitindo um dinamismo econômico, sendo
fundamental para o turismo da região, repleta de riquezas naturais.

Pelo exposto, torna-se necessária a pavimentação asfáltica do
trecho supramencionado, com o objetivo de facilitar a mobilidade urbana,
e melhore as condições de vida aos diversos moradores da região que
atualmente encontram-se prejudicados pela precariedade, justificando assim
a imprescindibilidade da demanda.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, São Luís, 14 de novembro de 2017 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 1328 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Exmo. Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Sr. Neto
Evangelista, para que proceda com a maior brevidade possível, com a
perfuração de um Poço Artesiano no Povoado Estica, no Município de
Nina Rodrigues/Ma.

O Povoado Estica fica localizado a 6Km da sede do município de
Nina Rodrigues, neste estado. Entretanto, mesmo estando localizado
próximo à sede do município, o povoado não é atendido com um sistema
de abastecimento de água. Na referida localidade residem mais de 40
(quarenta) famílias que desde a fundação do povoado sofrem com as
dificuldades de não possuírem um sistema responsável por distribuir água
para consumo nas residências.

É sabido que, a falta de acesso à água de qualidade e um saneamento
precário, pode prejudicar a saúde das pessoas.  Atualmente, as famílias
que habitam na região são submetidas a uma situação de risco a saúde, uma
vez que utilizam água de cacimbas, sem qualquer tipo de tratamento,
sendo expostas ao contato de diversos agentes biológicos, tais como vírus,
bactérias e parasitas causadores de moléstias.

Desta forma, a implantação de um poço artesiano é de suma
importância para aquela localidade, fato que irá contribuir para uma melhora
significativa nas condições de vida e saúde das famílias que residem no
referido povoado.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 14 de novembro de 2017 – JUNIOR VERDE –
Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 1329 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
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Governador do Estado, Flávio Dino, solicitando, em caráter de urgência,
a destinação de uma ambulância para o Município de São João dos Patos.

A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar os
moradores de um dos mais importantes Municípios da região do médio
sertão maranhense. Por sua relevância socioeconômica, geográfica e política,
São João dos Patos é uma referência para os demais municípios vizinhos,
especialmente por possuir uma UPA, que já atende a toda população
daquela região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BEQUIMÃO, EM 20 DE NOVEMBRO DE 2017. -
EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE - 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 Cabo Campos, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) - Deus seja louvado, o nome do Senhor exaltado. Eu quero aqui
saudar todos os meus pares, as minhas irmãs parlamentares, imprensa,
galeria, TV Assembleia, minhas irmãs, meus irmãos da Taquigrafia, Deus
abençoe vocês, meus irmãos, minhas irmãs policiais e bombeiros militares,
na pessoa do nosso comandante Chagas, que levou umas duas cadeias
comigo. Meu Presidente, hoje é um grande dia para a população negra do
Brasil. E por que o Dia da Consciência Negra? O Dia Nacional da
Consciência Negra marca o dia da morte de Zumbi dos Palmares, mas nós,
negros e negras, não comemoramos a morte, e, sim, a luta travada por esse
herói ocorrida em 1695, após anos defendendo o Quilombo de Palmares,
na Serra da Barriga, lá em Alagoas. Para nós, Zumbi morre todos os dias,
morre quando um negro é discriminado no seu espaço de trabalho, morre
nos espaços públicos, morre quando o salário de negros e negras é menor
de que pessoas não negras, morre quando o jovem é vítima da violência por
ser negro, morre quando as políticas públicas não alcançam os negros
como deveriam, digo isso devido as condições de vida as quais estão
sujeitos os quilombos do nosso Estado e do nosso País. Reforço aqui que
nós temos aqui, ousadamente, no nosso gabinete, um Projeto chamado
Escuta, liderado por mim, pela Maninha e também por Ana Amélia, que
tem por objetivo catalogar as principais problemáticas dos quilombos e
levar e tentar apresentar as soluções. E, pasmem, em muitos quilombos
ainda falta o essencial, que é a água. Apesar de tudo isso, já comemoramos
algumas conquistas alcançadas pelo Movimento Negro Brasileiro, aqui
posso citar algumas como: a criação da Fundação Cultural Palmares,
instituída pela Lei Federal nº 7668, de agosto de 1988; a criação da Secretaria
Nacional de Política de Promoção e Igualdade Racial, em 21 de março de
2003, e, em 20 de dezembro deste mesmo ano, a sanção da Lei nº 10639,
que instituiu o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas.
Senhoras, o Estado Brasileiro tem uma dívida histórica muito grande com
a população negra deste país. Portanto, é preciso intensificar a luta no que
diz respeito à discriminação sofrida ao longo dos séculos por negros,
enquanto não alcançarmos esse objetivo, não teremos uma democracia
racial e tão pouco uma democracia neste país. Aqui finalizo dizendo que o
Dia da Consciência Negra não vem somente para substituir aquilo que foi
implantado nas escolas públicas, colocando uma heroína que assinou a
abolição da escravatura, não. Não venho somente dizer que os nossos
heróis são o Zumbi, o Negro Cosme, não venho só dizer tudo isso, mas
sim afirmar a política de conscientização. Lembro que, no ano de 90, os

meios de comunicação, que são fortíssimos ainda, colocavam os negros e
as negras nos meios de comunicação como bandidos, empregados
domésticos, ou seja, os piores papéis. O que foi necessário? Que o Centro
de Cultura Negra, na década de 90, no censo de 90, colocasse uma campanha:
“Não deixe a sua cor passar em branco”. E aí a população negra do estado
e do Brasil começou a se conscientizar e hoje nós podemos dizer que
somos 73% da população maranhense. Deus seja louvado e o nome do
Senhor seja exaltado. Viva Negro Cosme, viva Zumbi dos Palmares e viva
o Dia da Consciência Negra.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rogério Cafeteira por cinco minutos,
sem apartes. Declina. Deputada Graça Paz, por cinco minutos sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ (sem revisão da
oradora) – Senhor presidente deputado Othelino Neto, senhores deputados
que compõem a Mesa, parlamentares, senhores da galeria, obrigada pela
presença de vocês acompanhando aqui o nosso trabalho, senhores da
imprensa, internautas, funcionários desta Casa. Quem acompanhou os
meus pronunciamentos aqui nos últimos tempos, vários pronunciamentos,
devem se lembrar da minha preocupação com o projeto de lei do senador
Roberto Rocha que amplia a atuação da Codevasf para todos os municípios
do Maranhão. Ao ter a informação de que este projeto de lei estava parado
na Comissão de Constituição e Justiça, da Câmara Federal, porque foi
pedido vista por um Deputado do Rio de Janeiro, Deputado Rafael, que
não conhece o Maranhão, não conhece os problemas do nosso Estado,
deve conhecer os grandes problemas que o Rio de Janeiro está enfrentando,
mas apesar de ter raízes aqui não tem praticamente nada a ver com o
Maranhão. E ele pediu vista e aquilo me preocupou. Acho que preocupou
a todos os maranhenses que ficaram sabendo, mas graças a Deus ele
devolveu e foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, da
Câmara Federal, e estava esperando o Presidente Temer sancionar. Eu
quando vim a esta tribuna falar sobre esse Projeto de Lei do Senador
Roberto Rocha prometi, aqui, que viria novamente a esta tribuna quando
esse Projeto de Lei fosse sancionado. E agora é lei, já sei que isso já está em
muitos blogs da imprensa maranhense, mas quero reforçar que agora é lei.
No dia 17 de novembro, há dois dias, o Presidente Temer finalmente
sancionou esse Projeto de Lei que vai melhorar, e muito, a qualidade de
vida do povo do Maranhão. A CODEVASF que hoje atua em apenas 147
municípios, ou que atuava em 147 municípios do Maranhão, agora com
essa lei aprovada e sancionada vai atuar em todo o Estado. A partir do
próximo ano, porque foi aprovada agora e a vigência vai ser só a partir de
janeiro do próximo ano, bem pertinho. O rio Tocantins, que abrange a
cidade de Imperatriz, Açailândia, Porto Franco, Estreito e outros municípios
vão ser beneficiados. O rio Munim que abrange Morros, Urbano Santos,
Primeira Cruz, Chapadinha, Barreirinhas e outros municípios também vão
ser beneficiados. O Gurupi que abrange Carutapera, Godofredo Viana,
Luís Domingues, Cândido Mendes, Boa Vista do Gurupi e outros
municípios também vão ser beneficiados. O Turiaçu que além de abranger
a cidade, também abrange Santa Helena, Turilândia, Santa Luzia do Paruá.
E o Pericumã que abrange Pinheiro, Bequimão, Guimarães, São Bento,
Cururupu e outros municípios. E não posso deixar de falar também em São
Luís, que também vai ter a cobertura da CODEVASF. Então, eu quero falar
aqui da grande importância que tem esse projeto de lei, que não é mais um
projeto, agora é lei, do Senador Roberto Rocha, que vem trabalhando há
meses para que este momento chegasse. Então, está de parabéns o Senador
Roberto Rocha, e está de parabéns, principalmente o povo do Maranhão,
que agora e eu tenho certeza de que a Emenda de Bancada tão comentada
pelos Deputados do Governo desta Casa, pelo fato de não ter sido
direcionada a toda para o Governo, grande parte da emenda de bancada dos
parlamentares, do Congresso, do Maranhão, vai ser destinada para
CODEVASF, para poder trabalhar e atuar em todos esses municípios que
agora são cobertos pela área da CODEVASF. Então, parabéns ao Senador
Roberto Rocha, parabéns ao povo maranhense! E não posso deixar também
de agradecer ao Presidente Temer por ter sancionado este projeto de lei e
que agora é lei.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Com a palavra, o Deputado Professor Marco Aurélio,
por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, todas da imprensa, os que acompanham a transmissão desta
Sessão. Nesta oportunidade, venho reforçar uma causa que há quase três
iniciamos, que teve uma participação fundamental desta Casa e que teve o
acolhimento da Universidade Federal do Maranhão, que é o ingresso
qualificado. No início do mês do outubro deste ano, o CONSEPE, que é o
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, aprovou por unanimidade – por
unanimidade -,a Resolução que garante um acréscimo de 20% às notas do
ENEM para estudantes oriundos de escolas do Maranhão, que tenham
feito pelo menos do 9º ano até o 3º ano do ensino médio, em escolas
públicas ou privadas do nosso Estado. O ingresso qualificado foi aprovado,
uma necessidade urgente, a maneira mais concreta neste exato momento
com reflexo imediato para garantir reverter a exclusão dos estudantes do
Maranhão, que tem se confirmado com os resultados, ano após ano, por
meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Os cursos mais concorridos
na UFMA têm a grande maioria dos estudantes vindos de fora, é o caso de
medicina. Em Imperatriz, por exemplo, no primeiro período, de 40 alunos,
apenas cinco são da nossa região. A consequência desses alunos que vêm
de fora e conseguem as vagas é que na primeira oportunidade transferem
os cursos ou fazem o Enem novamente, conseguem uma nota maior e vão
embora, deixando as vagas ociosas. O índice de evasão chega perto dos
50% já nos primeiros períodos, ficando as vagas ociosas, o que em nada
resolve. Precisamos lutar pela melhoria da qualidade do ensino. Esses
índices já têm sido melhorados no estado do Maranhão com uma rede de
ensino em tempo integral, a melhoria do IDEB, mas essa exclusão tem se
confirmado não só no ensino, nos estudantes que disputam o sistema de
cotas para escola pública, mas também nos de escolas privadas. Então,
qualquer investimento que se faça na educação, o resultado não vem de
imediato, é um resultado que vem a médio e longo prazo. Desta forma a
política afirmativa do ingresso qualificado da bonificação no Enem para
estudantes do estado traz um resultado imediato. Várias universidades
federais do Brasil já adotam essa política afirmativa e conseguiram reforçar
as condições de ingresso dos seus estudantes. O Consepe (Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão) foi muito sábio. Foram vários anos de diálogo
com a universidade até chegar ao ponto de se ter unanimidade. Quando o
Consepe, que tem vertentes tão diferentes, posições tão divergentes,
consegue uma unanimidade num pleito desses, é porque de fato a causa
tem um respaldo. Um respaldo externo, um respaldo interno, chegando-se
à unanimidade na universidade e alegrando muito a comunidade estudantil,
os estudantes do ensino médio, os estudantes dos cursinhos, quem já
terminou o ensino-médio, assim como alegrou toda a comunidade estudantil
do Maranhão. Entretanto, na última semana, no final de semana,
praticamente saiu uma decisão do Ministério Público Federal que entrou
com uma ação civil pública pedindo, requerendo junto à Justiça Federal, a
anulação da resolução que garantiu o ingresso qualificado na Ufma e vai
agora a Justiça Federal vai definir se permanece ou não. Uma ponderação
que fazemos, até mesmo unidos por meio da Frente Parlamentar em Defesa
da Bonificação para Ingresso na Ufma, que esta Casa aprovou
unanimemente, que teve uma participação fundamental, enfim, a ponderação
que fazemos é exatamente respaldada nas outras universidades federais
que adotaram essa política afirmativa, respeitando a autonomia universitária,
porque a Universidade Federal do Maranhão tem autonomia para escolher
a política afirmativa que vai adotar e o ingresso qualificado foi uma
unanimidade pelo Consepe. Por isso, neste momento, ocupo esta tribuna
para dizer que a nossa luta não terminou. A nossa luta vai continuar e vai
precisar, Deputado Roberto Costa, Deputado Othelino, todos os
parlamentares que se uniram nesta causa, vai precisar da nossa união, da
união da sociedade civil, da união da Universidade Federal do Maranhão e
o mesmo CONSEPE que deliberou para também lutar na Justiça Federal.
Dessa forma venho, nesta oportunidade, informar que seguiremos firmes

nesse propósito, o mesmo propósito que estimulou a Universidade a
aprovar tem também o propósito de reforçar essa defesa para que a gente
consiga garantir, a exemplo dos outros Estados que já têm essa política
afirmativa, como a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal
do Sul e Sudeste do Pará com sede em Marabá, a Universidade Federal do
Pernambuco, do Rio Grande do Norte, da Bahia, tantas outras
Universidades que garantiram inclusive na justiça dando uma segurança
jurídica de que é preciso respeitar a autonomia universitária. Precisamos
tratar os desiguais de forma desigual. Deputado Antônio Pereira que
também esteve irmanado nessa causa, todos os parlamentares. Portanto,
convocamos todos a estarem firmes nessa luta para buscarmos na Justiça
Federal e garantir esse direito dos estudantes maranhenses. Estaremos,
portanto, informando os próximos passos dessa luta, que não terminou e
que seguimos confiantes que a justiça haverá de assegurar o ingresso
qualificado na UFMA. Muito obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Boa tarde. Senhor Presidente, caros colegas parlamentares,
imprensa, galeria. Senhor Presidente, venho falar da cara de pau do
“Governador Sorveteiro”. Senhor Presidente, a operação ocorrida na semana
passada o Governador Flávio Dino, açodadamente como é peculiar dele e
de seus Secretários, correram para as redes sociais para falar, Deputado
Eduardo Braide, que aquilo era do Governo passado, antes até da entrevista
coletiva que o superintendente, os delegados responsáveis e a CGU
prestarem esses esclarecimentos aos jornalistas. Ali naquele momento foi
questionado se aquilo vinha do Governo passado e, claramente, foi
respondido que não. A investigação é de 2015 até agora 2017. Da mesma
forma o que quase mata o Governador Flávio Dino, que deve ter pego uma
Gillette para cortar o pulso na hora que foi perguntado por um jornalista
se aquilo tinha alguma coisa a ver com ex-Secretário Ricardo Murad. E o
delegado, de prontidão, respondeu: “não, nada a ver com o ex-secretário
Ricardo Murad”. Imagina o Governador vendo e ouvindo aquele vídeo e
falando que o atual Secretário, no mínimo, foi omisso. E por ter foro
ninguém sabe, porque corre em segredo de justiça, se isso lá em Brasília, no
TRF, não tem alguma coisa em andamento. E eu digo que o governo é cara
de pau, porque, Deputado Eduardo Braide, algumas semanas atrás na
propaganda partidária do PCdoB, o Governador foi para a televisão em
nível nacional e falar dos hospitais, “apesar da dificuldade em todos os
Estados do País, mas, no Maranhão, estamos fazendo hospitais
macrorregionais. Entregamos o hospital de Pinheiro, hospital de Santa
Inês, hospital de Balsas, hospital de Caxias”, mas ele não fala que foi do
governo passado. E aí eu desafio qualquer dos meus colegas aqui a falar de
uma obra estruturante que ele lançou a pedra fundamental e vai terminar ao
longo dos seus quatro anos, nenhuma, os hospitais, que ele foi para rede
nacional, são do governo passado, mas isso ele omite, se cala e se acovarda.
E vai falar de uma operação da Polícia Federal que começa agredir uma das
instituições mais respeitadas do nosso País, que tem passado o País a
limpo, vai agredir justamente a Polícia Federal, dizendo que agora foi o
Sarney que havia indicado o novo superintendente, novo diretor da Polícia
Federal, no País, e, por conta disso, que estava acontecendo. Vejam a
injustiça com a CGU, com a Juíza e com o Ministério Público Federal e
com a própria Polícia Federal. Aquilo ali não é algo sozinho que a Polícia
Federal sai de casa de manhã e prende quem quer, não é assim que é feito,
aquilo vai para o Ministério Público Federal, vai para a mão de uma Juíza
analisar se necessita a prisão ou não, se necessita a busca e apreensão ou
não. E o governador diz que agora é por conta da Polícia Federal. E hoje que
o Segóvia está tomando posse, hoje. E essa operação estava na mão do
Ministério Público Federal, desde novembro de 2016, há um ano estava no
Ministério Público Federal. E, curiosamente, quando muda-se a chefia do
Ministério Público Federal, em nível nacional, um processo contra o
Governador do Estado começa a ter andamento e ter prisões, aqui em
nosso estado. E deixo o recado para a Polícia Federal, para o Ministério
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Público Federal, se eles quiserem prender secretários de Estado, funcionários
do Governo do Estado, por conta de fantasmas, a Casa Civil, vai começar
por lá, porque o que não falta, Senhor Presidente, funcionários fantasmas,
aqui em nosso governo, e nós criamos agora contra o voto de alguns
parlamentares, foram criados mais sessenta e poucos cargos só para aliados
fantasmas do Governador Flávio Dino. O Governador Flávio Dino que
chegou com o discurso de mudança e que acabou o discurso, vai para um
debate sem poder dar um pio contra o Secretário Ricardo Murad que todo
dia ele atacava. Então, governador, procure tomar seu sorvete. Muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Concedo a palavra ao deputado Júnior Verde, por
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores e Senhoras Deputadas, imprensa, galeria, todos
que nos acompanham em todo o estado do Maranhão, que Deus possa
estar sempre nos abençoando e uma boa tarde a todos. Senhor presidente,
primeiro quero exaltar o dia de hoje, 20 de novembro, Dia Nacional da
Consciência Negra. Esta data foi estabelecida pelo Projeto n.º 10.639, de
09 de janeiro de 2003. Essa data foi escolhida porque foi nesse dia que
infelizmente morreu o líder negro Zumbi dos Palmares, o líder do Quilombo
Palmares. Eu faço esta homenagem a este dia exaltando, mas também
aproveito, na tarde de hoje, para fazer alguns destaques. Entre eles, quero
destacar a nossa participação no I Fórum Estadual de Pesca Artesanal do
Maranhão, um evento muito importante que reuniu colônias, sindicatos e
associações. Quero aqui agradecer inclusive o convite do nobre parlamentar
deputado Edson Araújo pelo nobre convite que nos fez e pelo qual nós
tivemos a oportunidade de participar e de estar presente à Mesa. Naquele
momento, pudemos falar para todos os presidentes de entidades o que
temos feito nesta Casa em defesa dos nossos pescadores e aquicultores,
como também foi uma bela oportunidade para expressar nossos desejos
pelas melhorias de um segmento tão importante para o Maranhão. Eu
gostaria, na tarde de hoje, de poder me dirigir aos nobres parlamentares, à
sociedade do estado do Maranhão e dizer que a gente tem uma luta, sim,
em defesa dos trabalhadores maranhenses, em defesa dos pescadores do
estado do Maranhão, pescadores do nosso estado, pelos aquicultores que
estão ali no dia a dia com os seus tanques escavados produzindo pescado,
comercializando e fortalecendo nossa economia. Somos homens honrados
e de bem e temos feito essa defesa por meio de várias iniciativas, mas não
poderia deixar, antes de falar das iniciativas que nós temos em defesa
desses trabalhadores, de destacar a participação no fórum hoje do presidente
da Frente Parlamentar de Pesca e Aquicultura no Congresso Nacional,
deputado Cleber Verde, que esteve presente e que fez sua fala em defesa
desses homens e mulheres honrados. O senhor Walzenir Falcão, que é
justamente o presidente da Confederação Nacional de Pescadores, estava
presente também. O senhor Deivison de Sousa, que ali representou a Seap
(Secretaria Nacional de Aquicultura e Pesca da Presidência da República),
que foi um avanço, a pesca retornou à Presidência da República. Nós
sabemos que a ex-presidenta acabou com o Ministério da Pesca, mas com
a luta da Frente Parlamentar de Pesca e Aquicultura, da qual nós também
fazemos parte nesta Casa, somos presidente dessa frente, também fizemos
proposições e encaminhamos. O deputado Cleber Verde conseguiu retornara
a pesca à Presidência para fortalecer os projetos e iniciativas do Governo
Federal que faço registro. Na nossa gestão como superintendente,
conseguimos trazer para cá caminhões frigoríficos, caminhões do peixe,
fábricas de gelo, 15 escopadeiras, entre outros projetos que fortaleceram o
setor pesqueiro, além de investimentos muito importantes do plano Safra
da Pesca e Aquicultura. Digo isto porque nós tivemos a oportunidade de
registrar o que nós tínhamos feito com encaminhamento, com proposições
concretas, aqui as enfatizo, que ajudaram a fortalecer o setor pesqueiro do
estado do Maranhão e principalmente a garantia de direitos a esses homens
e mulheres. Fizemos todo um trabalho sério voltado ao compromisso
assumido na boa gestão e, claro, não só fazendo uma retrospectiva de

gestão de trabalho, mas da nossa defesa nesta Casa. Muitas proposições,
e aqui está em nossas mãos muitas delas, muitas Indicações, Requerimentos,
Projetos que visam o fortalecimento do setor pesqueiro, está devidamente
registrado. Tivemos a oportunidade de destacar a Indicação, por exemplo,
n.º 1055/2017, solicitando que o registro do pescador se torne igual ao
registro do aquicultor. Por que isso, senhoras e senhores? Porque há
comodidade. Hoje estamos vivendo na era da informatização. É preciso
que o pescador possa ter acesso a internet e fazer seu registro, assim como
faz o aquicultor. Quando ele quer registrar o seu empreendimento de
aquicultura ele vai à internet, coloca as informações, fica disponível no site
do Ministério, no site da Secretaria e lá na sede dos Estados, onde tem as
Secretarias, só faz a impressão e entrega ao interessado. Ou seja, é uma
proposição extremamente importante para terminar de regularizar todos
os pescadores e garantir direitos. E nós sabemos que não é porque ele tem
o registro, dou aqui essa informação, não é porque ele tem a carteira que ele
faz jus a todos os benefícios sociais. É preciso tempo, é preciso trabalho
e é preciso estar dentro do enquadramento legal. Por isso que temos feito
defesa também desse importante setor e nessa oportunidade, o I Fórum
Estadual de Pesca e Aquicultura tivemos a honra de compartilhar com
todos aqueles que fazem desse setor um setor forte, presidentes de
entidades, tivemos a oportunidade de destacar o que temos feito nesta
Casa e uma luta, que vamos continuar. Porque entendemos que é necessário
e é fundamental defender o setor produtivo do Maranhão. Muito obrigado
e que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputada Francisca Primo, por cinco minutos sem
apartes.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (sem revisão
da oradora) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, Deputadas, galeria,
imprensa, a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Senhor Presidente,
venho à tribuna falar que hoje, 20 de novembro, eu participei do lançamento
da Campanha dos 16 Dias de Ativismo pelo Combate a Violência contra a
Mulher. Mas vale ressaltar que no Maranhão não só são 16 Dias, Deputada
Graça, e sim 21 dias, pois decidimos iniciar a campanha hoje, dia 20, por
ser o Dia da Consciência Negra. Por que isso? As mulheres negras sofrem
mais violência. O índice de mulheres negras é mais alto sofrendo esse tipo
de violência e também as trabalhadoras rurais, principalmente a mulher do
campo. Esse lançamento teve como palestrante a Senadora Vanessa
Grazziotin que falou do papel do Parlamento no enfrentamento à violência
contra a mulher. Também estavam presentes a Deputada Valéria, a
Deputada Federal Eliziane Gama, o Vereador Honorato, do PT, e as
Secretárias municipais, Gestoras municipais, dos municípios do nosso
Estado do Maranhão. Os 16 Dias foram criados para termos um período
de efetiva atividade em combate à violência contra mulher. Já temos muitas
campanhas de apoio e trabalho sendo desenvolvido diariamente nesse
sentido, mas hoje precisamos fazer muito mais, pois a cada dia sobe a
estatística de mulheres vítimas de agressão e morte. São estatísticas que
assombram e que estão frequentemente na mídia, e, todo o dia, nós estamos
vendo isso. Esse momento mostra o quanto estamos unidas para combater
esse ato desprezível. Alguns anos atrás, os agressores tinham certeza da
sua impunidade, agora estamos juntas, por um só motivo, mexeu com uma
mexeu com todas. Isso nos movimenta todo o dia, numa nação, porque não
somos só mulheres que compramos essa briga, mas também os homens
que nos apoiam e lutaremos com tudo para eliminar essa enfermidade que
assombra os lares maranhenses. Há duas semanas saiu uma pesquisa que
dizia ser trinta e sete casos de feminicídio no Estado, mas, nesse curto
período de duas semanas já aconteceram mais quatro casos, Deputada
Graça. E nós precisamos cada vez mais e principalmente nós mulheres
estarem unidas no combate a essa enfermidade, não só nós mulheres, mas
todos os homens desse Parlamento também precisam estar nessa luta.
Nós sabemos que dia 6 de dezembro é o Dia Nacional do Homem no
Combate à Violência contra a Mulher, então nós esperamos uma ação dos
nossos deputados, todos os homens da nossa Assembleia Legislativa nesse
combate e em uma ação para mostrar que não pode ter violência contra as
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mulheres e combater esse grande mal. Também quero parabenizar o
Governador Flávio Dino pelas 14 motoniveladoras que acabamos de
acompanhar a entrega para os municípios contemplados para o Programa
Caminho da Produção, dentre eles, a minha cidade Buriticupu e o município
de Icatu, dois municípios que necessitam muito desse maquinário e a
população rural agradece, porque isso vai melhorar as estradas vicinais,
porque nós sabemos que nossos municípios são muito extensos e tem
muitas vicinais e nem sempre as Prefeituras conseguem melhorar essas
estradas e nesse momento que vão começar as chuvas, os municípios
precisam muito dessas máquinas para melhorar e facilitar o acesso e o
escoamento dos produtos. Eu queria mais uma vez dar os meus parabéns
ao Governador Flávio Dino por esse belíssimo trabalho que vem ajudando
todos os municípios do nosso Estado do Maranhão. Obrigada, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com a palavra, o Deputado Rogério Cafeteira, por
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria e imprensa. Eu vim inclusive usar o Grande Expediente para tratar
do assunto, mas, diante do pronunciamento do nobre deputado Edilázio
Júnior, eu fiz questão de, ainda no Pequeno Expediente, poder fazer algumas
ponderações sobre as palavras ditas pelo nobre deputado. Primeiro, em
nome do governo, porque lidero, temos que parabenizar a Polícia Federal
e todos os órgãos de fiscalização que fizeram e fazem um trabalho importante
e eu diria necessário para que seja feita a fiscalização de empresas ou de
entidades que trabalham e utilizam recursos públicos, tantos federais
quanto estaduais. Então não existe nenhuma crítica nossa a esse tipo de
atuação. Agora é importante que se pondere também que a
espetacularização, a grande exposição da mídia, a precipitação de alguns
delegados, de alguns membros da Polícia Federal ao darem declarações no
calor das emoções, que logo após são desmentidas, deputado Edilázio, até
porque esse assunto foi na quinta-feira, o deputado Edilázio chegou achando
que ia tomar um sorvete, só que esse período o sorvete do deputado
Edilázio já derreteu, porque já foi mostrada a mentira, o factoide, a tentativa,
eu diria, até patética de vincular o governador a esse assunto. Eu inclusive
li um artigo que aqui não vou citar o nome, porque tenho convicção de que
não foi ele, deputado César, que escreveu um artigo daquele nível, fazendo
deboche com uma coisa tão séria como é a saúde do povo do Maranhão.
Então, eu tenho convicção de que não foi ele que escreveu. E aqui vou fazer
metaforicamente, deputado César, jogar aquele artigo no lixo, porque era o
que ele deveria ter feito e jamais permitir que aquilo saísse, fosse publicado,
até porque não está no nível dele, de uma pessoa que, V. Ex.ª goste ou não,
já ocupou o mais alto cargo do país, é um ex-presidente, é um ex-senador,
um ex-governador. Foi uma das coisas mais infelizes que eu já vi ultimamente
publicada. Então, deputado Edilázio, V. Ex.ª acusa e se contradiz porque
diz que o governo ataca a Polícia Federal, ataca o Ministério Público, mas
V. Ex.ª, no final de seu pronunciamento, faz o mesmo, V. Ex.ª insinua que
a Procuradoria Geral da República usou o vice-procurador, o subprocurador,
usou alguma influência para proteger o irmão, o governador Flávio Dino.
Deputado Edilázio, V. Ex.ª é mais afeito a questões jurídicas do que eu.
Mas, Deputado, me diga, daquela lista que saiu, um único que não teve seu
processo arquivado. Quantas? Eu não gostaria de falar aqui, porque não é
esse o tipo de discussão que vai fazer com que a gente melhorasse essa
situação, mas quantos processos foram arquivados de gente do seu grupo?
De pessoas do seu grupo? Foram, de alguma maneira, influenciados? Não.
Foi feita uma análise, Deputado, e acredito que dentro dessa análise foi
visto que não existia materialidade para aquilo. É importante, Deputado,
que a gente não caia, e a gente já falou aqui várias vezes disso, e falo com
muita tranquilidade sobre essa questão de mídia, de operações midiáticas,
porque fiz críticas a todas. A todas. Tentar transformar alguns órgãos em
superpoderes, algumas pessoas em super-heróis. Não existem super-heróis.
Alguns Procuradores que vão se tornar super-heróis, outros juízes, policiais
federais. Então vejo o seguinte, que infelizmente este momento que o país

passa que é um momento onde surgem muitos justiceiros, vejo que um dos
motivos do nosso Poder estar tão enfraquecido, Deputado Edilázio, é esse
comportamento. E aqui vou fazer uma mea culpa: nosso. De quando é um
grupo do adversário que está sendo atacado ou está sendo vitimado ou está
sendo injustiçado, que a lei está sendo transgredida para prejudicá-lo, eu
bato palma, Deputado. Eu bato palma porque está prejudicando o meu
adversário. Eu não penso, neste momento, que ele faz parte do mesmo
Poder que eu, da mesma classe que eu e muitas vezes isso vira. E aí você
que bateu palma para uma injustiça, sofre a mesma injustiça. Então queria
que a gente ponderasse neste debate. É importante que seja colocado,
Deputado Edilázio, e sei que essa questão de hoje, que aconteceu agora
recentemente na Saúde, é uma coisa que vem de muito tempo e aqui não
vou nominar culpados, mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar em
conjunto para que a gente possa evoluir. Eu seria, seríamos ingênuos em
achar que as coisas mudam do dia para a noite, mas da forma como é feita
a saúde, não diria aqui no Maranhão, mas em praticamente em todos os
Estados, em OSCIPs e OSs que, infelizmente, são necessárias, mas que o
Estado não tem as ferramentas necessárias para fiscalizar como deveria ser
feito, isso hoje gera grandes problemas. E tenho certeza, Deputado, que
debatendo esse assunto poderemos dar a nossa parcela de contribuição
para que a gente possa melhorar não só a situação da questão da Saúde no
Maranhão, mas eu diria que formar um modelo para o nosso país. Muito
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputada Valéria Macedo, por cinco minutos sem
apartes.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, membros da Mesa, Senhoras Deputadas,
Senhores Deputados, galeria, imprensa, a todos que nos assistem pela TV
Assembleia. Senhor Presidente, venho hoje à tribuna para registrar o início
de uma campanha muito importante, a nível nacional, internacional, mas
que a nível nacional, principalmente maranhense iniciamos hoje, que são
os 21 Dias de Ativismo de Combate à Violência Contra a Mulher. Na
verdade, em alguns países, ou seja, internacionalmente, se inicia dia 21
deste mês e nós, aqui no Brasil, iniciamos e aqui no Maranhão também
hoje dia 20. O dia 20 de novembro, que também celebramos o Dia Nacional
da Consciência Negra e iniciamos a campanha dos 16 Dias de Ativismo
pelo Fim da Violência contra as Mulheres. A coincidência ou não, senhores
deputados, é que hoje nós temos, aqui na maioria das mulheres maranhenses
que são negras, pardas, um número crescente de violência, infelizmente,
lamentamos muito por isso, nós sabemos que 70% da população
maranhense é negra, parda, e, hoje, a maiorias delas mulheres sofrem desse
mal, dessa chaga que tanto ataca nossa sociedade e que tanto nós mulheres
com o Fórum de Mulheres, as autoridades, secretários de Estado da Mulher,
secretárias municipais, deputadas, deputada Francisca Primo. Inclusive,
hoje pela manhã, nós estivemos na companhia da Senadora Vanessa
Grazziotin, do PCdoB, que é uma mulher forte, ativista no Senado, que é
também Procuradora da Mulher, como eu sou aqui da Assembleia, mas
uma mulher forte no Senado nesta campanha, em nível nacional, no combate
à violência contra a mulher. Mas nós damos essa notícia triste que
coincidência, não só data, mas o Atlas da violência de 2017, mostra que,
enquanto a mortalidade de mulheres não negras teve uma redução de 7,4%,
entre as negras, o índice cresceu 22%. Então, quer dizer, a violência contra
a mulher negra pela sua condição social, pela sua cor de pele, enfim, tem
crescido muito no nosso Estado, no nosso Brasil. E também, deputada
Francisca Primo, que me antecedeu aqui a fala, nós sabemos que, no
Maranhão, infelizmente, o Atlas da violência e dados do IPEA mostram
que, no período de 2005 a 2015, houve um acréscimo de 130% nos casos
de violência contra mulher no nosso Estado. E a maioria desses casos
infelizmente foram feminicidios. Então, uma década que mostra o quanto
nós temos que lutar e trabalhar para diminuir a violência contra a mulher no
nosso Estado. Por isso mesmo, nós estivemos hoje lançando essa campanha
que foi uma campanha iniciada pela Secretaria de Saúde da Mulher, a
secretária Terezinha Fernandes, mas uma campanha que tem força pelo
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ativismo, pelas lutas das mulheres do Fórum de Mulheres do Maranhão,
pelas conselheiras do Conselho de Mulher do Estado, pelas mulheres que
estão na militância, pelas quebradeiras de coco, pelas mulheres que
representam as mulheres que trabalham no campo, por tantas mulheres
ativistas e lutadoras nesse processo, e nós como Procuradora da Mulher
estivemos lá presentes também dando a nossa participação e a nossa
contribuição representando esta Casa neste movimento, que é um
movimento que é de todos nós, de homens e mulheres, mas principalmente
de nós mulheres que estamos ouvindo de todos os dias nos meios de
comunicação social o anúncio da morte de uma mulher por feminicidio, de
uma mulher que foi violentada, de uma outra mulher que foi estuprada,
enfim, tantos crimes ocorrendo contra as nossas mulheres no Estado do
Maranhão, e essa audiência que tivemos hoje é justamente para isso, para
envidar esforços, discutir os mecanismos que nós, mulheres, temos que
atuar em todas as instâncias a fim de combater esse mal, essa chaga que
ainda é muito forte no nosso estado. Mas temos também que dar as boas
notícias, nós temos que agradecer ao governador Flávio Dino pelo apoio
que tem dado, sendo sensível as nossas causas. Ele está também na luta
contra essa violência da mulher que está cada vez mais se tornando evidente.
A pesquisa do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão fez uma pesquisa
e disse, senhor presidente, que as mulheres estão morrendo e estão sendo
agredidas porque os parceiros não aceitam a emancipação das mulheres,
não aceitam que as mulheres tenham vida própria, que elas não são mais
submissas. Isso se deve àquela cultura do machismo de a mulher pertencer
ao homem que violenta a sua própria companheira. Portanto, esse é um
trabalho que também nós discutimos hoje da questão da ressocialização do
homem, da luta para conservar também a família, que é muito importante
para o meio social. Senhor presidente, o tempo não dá para discutir sobre
tudo o que discorremos hoje pela manhã, mas eu quero registrar que foi
uma manhã muito produtiva, fizemos vários encaminhamentos. A
Campanha dos 16 dias continua durante todo esse período, inclusive nós
temos uma sessão solene na quinta-feira para debater e conhecer uma
pesquisa realizada no Maranhão que trata também dessa questão da
violência, trazendo inclusive encaminhamentos feito por uma mestre, uma
doutora também da UFMA e suas mestrandas. Aproveitamos a
oportunidade para convidar todos a participarem. Nós só queremos, senhor
presidente, mais uma vez dizer a todos que estaremos aqui durante toda
essa semana tratando desse tema. Queremos aqui registrar que os 16 dias
de ativismo pelo fim da violência contra a mulher têm esse tema: Mau-
atendimento também é violência. Isso quer dizer o mau-atendimento em
todas as instâncias de políticas públicas que têm atendimento a mulher.
Como disse a todos vocês, nós avançamos, mas amanhã nós vamos continuar
o pronunciamento dizendo principalmente no que nós avançamos, deputada
Graça, na luta contra essa violência e também nas políticas públicas a favor
das mulheres maranhenses. Um exemplo, só para finalizar, é a Casa da
Mulher Brasileira que visitamos mais uma vez hoje. Está com uma semana
que foi aberta oficialmente para todas as mulheres e nós já tivemos só essa
semana mais de 40 ocorrências, mostrando que realmente as ações estão
fazendo efeito, que as mulheres estão procurando, estão denunciando e,
que é o que mais ainda nos conforta, que estão também recebendo o
atendimento. Obrigada, senhor presidente.

IV – ORDEDM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Wellington ficou transferido para o
Pequeno Expediente da sessão de amanhã. Projeto de lei complementar de
autoria do Ministério Público, que altera e acresce dispositivos à Lei
Complementar Estadual nº 013/893, de autoria do Ministério Público.
Depende de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e Cidadania,
Orçamento e Finanças. Antes de suspender a sessão, já anuncio o Projeto
de Lei 308/2017, também de autoria do Ministério Público. Suspendo a
sessão para que as comissões se reúnam e emitam os pareceres conjuntos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO  - Reaberta a sessão. Com a palavra o Deputado Dr.
Levi.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES – Projeto de Lei
n.º 308/2017, de autoria do Ministério Público, sobre a reforma das perdas
inflacionárias, da remuneração dos servidores e o Projeto de Lei
Complementar n.º 020/2017, que altera e acrescenta dispositivo à Lei,
aprovado por unanimidade, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Em votação o Projeto de Lei Complementar n.º
020/2017. Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Refere-se ao Projeto do
Ministério Público. Projeto de Lei n.º 308/2017, de autoria do Ministério
Público. Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Requerimento n.º 851/
2017, de autoria da Deputada Valéria Macedo. (lê). No mesmo sentido os
Requerimentos nº 852/2017 São Pedro dos Crentes; nº 853/2017 Ribamar
Fiquene. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 856/2017, de autoria
do deputado Marco Aurélio (lê). O deputado está ausente fica transferido
para a próxima sessão. Requerimento nº 874/2017, de autoria do deputado
Antônio Pereira (lê). Também 875/2017 do município de Buritirana, do
Requerimento nº 876/2017, município de Buriticupu. Requerimento nº
877/2017, município de Senador Lar Rocque; Requerimento nº 878/2017
município Governador Edison Lobão; Requerimento nº 879/2017,
município Ribamar Fiquene; Requerimento nº 880/2017, município de
Satubinha, Requerimento nº 881/2017, município de Lajeado Novo;
Requerimento nº 882/2017, município de Campestre. Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento, de autoria do deputado Bira do Pindaré. O deputado está
ausente fica transferido para a próxima sessão. Requerimento nº 892/
2017, de autoria do deputado Edson Araújo (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento nº 894/2017, de autoria do deputado Stênio Rezende. O
deputado está ausente fica transferido para a próxima sessão. Requerimento
nº 895/2017, de autoria do deputado Josimar de Maranhãozinho. O
deputado está ausente fica transferido para a próxima sessão. Requerimento
nº 898/2017, de minha autoria (lê). O Projeto de Lei nº 298/2017 (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam com o
estão. Aprovado. Requerimento à deliberação da Mesa. Requerimento nº
896/2017, de autoria do deputado Ricardo Rios (lê). Deferido.
Requerimento nº 897/2017, de autoria do deputado Ricardo Rios (lê).
Deferido. Projeto de Lei nº 238/2017, de autoria do deputado Bira do
Pindaré. Senhores Deputados, a inclusão da Ordem do Dia da sessão de
amanhã. Projeto de Lei nº 238/2017, de autoria do deputado Bira do
Pindaré; Projeto de Lei nº 247/2017, 258/2017, segundo turno, de autoria
do deputado Eduardo Braide; Projeto de Lei nº 250/2017, de autoria do
deputado Zé Inácio. Projeto de Resolução Legislativa, de autoria do
deputado Roberto Costa, Requerimento nº 899 de autoria do deputado
Wellington do Curso, Requerimento nº 900 de autoria do deputado Rigo
Teles, Requerimento nº 901 de autoria do deputado Antônio Pereira,
Requerimento nº 902 de autoria do deputado Ricardo Rios, Requerimento
nº 903 de autoria do deputado Roberto Costa.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Inscrito o deputado Rogério Cafeteira, por 30
minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores
deputados, galeria, imprensa. Eu volto aqui, senhor presidente, a esta
tribuna, para tratar do mesmo assunto que me fez estar aqui no Grande
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Expediente. Primeiro criticar não, parabenizar a atuação dos órgãos de
fiscalização e combate que são: Polícia Federal, CGU, Ministério Público,
deputada Graça, que têm uma importante e decisiva participação para que
a gente possa combater a corrupção em todos os níveis. Agora faço a
ressalva, como já fiz várias vezes, pela forma como isso muitas vezes é
encaminhado com a espetacularização, com a abordagem da mídia e,
infelizmente, com a incoerência de muitos porque muitas vezes quem
cobra uma postura aqui em nível federal vota a favor do presidente Temer,
mesmo havendo duas denúncias contra ele. Então aqui tem uma postura
por questões políticas aqui no Maranhão de vestal da moral, mas em nível
federal se alia a bancada temista para protegê-lo. Então, às vezes, eu não
chegaria a dizer que é engraçado, porque infelizmente é lamentável. Lembrar
também que nós, agentes públicos, estamos passíveis de sermos fiscalizados
e investigados, pois lidamos com a coisa pública. Essa política de
transparência tem sido empregada no nosso governo, no atual governo, e
nós passamos, por exemplo, deputado Marco Aurélio, do último lugar em
transparência para o primeiro do país. A Saúde tem sido alvo de
investigações no Maranhão, sim, e eu digo por que a Saúde? Porque não é
de agora que existe essa investigação. Inclusive alguns tentam escamotear,
mas era desdobramento da Sermão aos Peixes, que vem de um tempo,
inclusive alguns pontos colocados com uma lista que alardearam tanto,
mas que se transformou em uma lista fantasma, porque ninguém a apresenta.
Ela é referente a contratações de institutos que não trabalham mais para o
governo, trabalharam antes. Aqui eu não estou culpando e nem vou usar da
mesma régua que estão usando conosco para nominar culpados, a Justiça
com certeza e o tempo também vão esclarecer os fatos e quem tem culpa
e quem não tem no cartório. Infelizmente esse modelo que a gente tem hoje
na Saúde, Senhoras e Senhores Deputados, é um modelo que facilita a
corrupção, que não podemos ser ingênuos, pois ele não é fácil de você
mudar em pouco tempo. E aqui lembrarei, infelizmente Deputada Andréa
não está presente, mas gostaria da confirmação dela, o próprio ex-secretário
Ricardo Murad antes de assumir a Secretaria de Saúde era veemente contra
a contração de OSCIPs e OSs, mas talvez pela circunstância, Deputado
Max, foi obrigado a utilizar. Aí realmente, por que parabenizo os órgãos de
combate e de fiscalização? Muitas vezes as auditorias e as ferramentas que
o Governo tem para fiscalizar essas OSCIPs e OSs, que são contratadas
pelo Estado, não são suficientes para que possa ser feita uma radiografia
profunda e necessária para saber, Deputado Max, de algumas irregularidades
que podem ser cometidas, independente do conhecimento ou não dos
gestores. Vossa Excelência foi gestor e acho assim, é uma exceção, graças a
Deus, e fico feliz por isso, de ter sido já gestor algumas vezes e ter seu
nome limpo, V. Ex.ª respondeu processo, mas tenho certeza que isso foi
um esforço gigantesco de V. Ex.ª. Porque V. Ex.ª conhece a máquina pública
e ela é de difícil fiscalização, é de difícil administração. E aqui só aproveitando
a oportunidade para lhe parabenizar pela sua conduta durante todas às
vezes que ocupou cargo no Executivo. Uma ferramenta importante que a
gente já poderia estar utilizando no combate a essa questão dos possíveis
desvios de dinheiro da Saúde, seria a efetivação da implantação da
EMSERH, que foi aprovada, foi criada aqui em dezembro de 2013 mas,
infelizmente, foi inclusive uma iniciativa do ex-gestor Ricardo Murad, ela
nunca foi implantada de fato, foi implantada agora e em um momento, que
eu diria, até no sufoco que o Governo passou. Porque ao tomarmos a
administração, assumirmos a administração, algumas questões jurídicas,
algumas investigações, alguns processos foram deflagrados e empresas,
como ICN, o Estado foi obrigado a fazer distrato motivado por ordens
judiciais. Então tudo isso acarretou em uma, eu diria, sobrecarga à EMSERH
estava ainda se estruturando. Infelizmente nós ainda estamos trabalhando
para que a EMSERH possa, de fato, tomar conta de gerir os 100% da
Saúde, que acho que esse era o intuito de quando foi criada, esse era o
objetivo. Esperamos que com isso a gente possa diminuir, possa coibir
esses desvios que, infelizmente, ainda persistem. Temos já feito, avançado
em alguns processos para que a gente possa coibir isso, processo seletivo.
Já foram convocados 5.200 candidatos aprovados, contrato de seleção
pública também foi estendido aos empregados da OSCIPs e OSs, antes
não existia nenhuma critério, era uma indicação, muitas vezes política, hoje
é necessário que essa pessoa tenha sido aprovada no seletivo. Aprovamos

aqui, esta Casa aprovou também um concurso público de mais de mil
vagas, Deputado Levi, para a área de saúde, que também vai com certeza
contribuir para que a gente tenha uma transparência ainda maior na utilização
dos recursos da saúde. Agora, veja bem, alguns pontos foram muito
utilizados de forma, eu diria até leviana, precipitada, e aqui ainda agora eu
fiz uma brincadeira com o nobre Deputado e amigo Edilázio, que talvez
por ter sido quinta-feira, a operação da Polícia Federal, se tivéssemos
Sessão, Deputado Antônio Pereira, na sexta, talvez o sorvete dele ainda
estivesse bom, mas como passou e a verdade foi posta, o sorvete de hoje
já não dá mais, porque derreteu. Então, aquela questão que você falou que
uma determinada OSCIP e OS havia contratado uma sorveteria, de forma
precipitada, divulgada pelo delegado, salvo engano, essa empresa teve sua
atividade alterada, Deputado Levi, em 2010, inicialmente, para atuar como
empresa de serviços, perdão, de treinamento educacional.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Deputado
Rogério, Deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Só
concluindo aqui, eu lhe dou em seguida o aparte, Deputado Edilázio. Em
2013, ela teve uma nova, isso, em 2013, e, em 2015, ela teve uma alteração
para serviço de empresa de trabalho com serviços hospitalares, inclusive
mudando sua razão social. Deputado Edilázio, pois não, V. Ex.ª tem o
aparte.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (aparte) -
Deputado Rogério, na verdade, eu só queria esclarecer e para deixar o
registro, que quando eu citei com relação ao sorvete do governador, o que
eu ouvi do superintendente, não sei se é o superintendente ou delegado,
aqui do Estado do Maranhão, mas que deu a entrevista e que falou com
relação a essa situação, ele é bem claro nesse sentido, ele falou que V. Ex.ª
acabou de repetir, que uma empresa que era uma sorveteria, modificou o
seu contrato social e transformou-se em uma OSCIP. E justamente em
2015, logo ela foi contratada, mas ele não falou que foi contratada uma
sorveteria, o que eu ouvi do policial federal foi isso, que era uma sorveteria
e que houve uma mudança em seu contrato social, só para deixar esclarecido.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Deputado
Edilázio, eu até agradeço a V. Ex.ª o esclarecimento. Porque V. Ex.ª que,
neste momento, as questões de mídia e até as disputas eleitorais mesmo,
Deputado, acabam virando e a gente está tendo o péssimo hábito,
atualmente, Deputado Levi, que a gente só lê a manchete, você lê três ou
quatro linhas e acabou, e a gente acaba não se aprofundando. Mas aqui, só
para ficar claro, a empresa CCO Indústria de Sorvete Ltda. foi criada em 22
de janeiro de 2010 e deixou de existir em 2013. Em 2013, deputado Levi e
deputado Marco Aurélio, dois anos antes do governador Flávio Dino
tomar posse, já que ele assumiu em janeiro de 2015. A cláusula 4ª do
contrato social altera a denominação social para Ágora Empreendimentos
Educacionais Ltda. O objetivo social da Ágora, segundo a cláusula 5ª,
alterou-se para treinamento em desenvolvimento profissional e gerência,
educação profissional de nível técnico e consultoria. Em 2015, houve uma
nova alteração contratual e a empresa Ágora passou a ser denominada
ORC - Gestão e Serviços Médicos Hospitalares Ltda. A cláusula 3ª do
contrato social estabelece como objetivo social atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto e unidades de atendimento de urgência. Veja
bem, talvez quem ache pouco comum, deputado Levi, essa alteração e
analisar de forma empresarial. Deputado Rafael, uma empresa aberta há
um mês tem, vamos dizer, um crédito muito diferente de uma empresa de
cinco, de seis anos e de dez anos, então por isso é comum que empresas,
eu não conheço o dono, não sei quem é, não sei onde fica, não tenho o
menor contato, mas imagino que um dos motivos dessa pessoa não ter
alterado de uma sorveteria, deputado Pereira, em vez de ter alterado a
atividade, ele poderia ter criado uma nova empresa e nada disso seria
especulado, mas com certeza isso teria alguns atrapalhos na administração,
principalmente na obtenção de crédito, na abertura de conta. Imagino eu
que deva ter sido esse o motivo. Então aqui queria esclarecer a questão do
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sorvete. O deputado Edilázio falou claramente aqui e nos esclareceu a fala
do superintendente da Polícia Federal, e aí eu queria entrar em outra questão
que também está sendo bastante abordada e especulada, que é a questão da
lista dos 40 supostos fantasmas que trabalham na secretaria. O governo já
solicitou por mais de uma vez para que seja publicizada a lista e seja
encaminhada para que o próprio governo, logo de imediato, abra uma
sindicância para que realmente se verifique, deputado Rafael, se existe
algum desses servidores que não estava prestando serviço na unidade na
qual deveria estar. E aqui também outra coisa que veio muito à tona agora,
deputado Levi...

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES – Deputado,
quando possível, me conceda um aparte.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Pois não,
deputado.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (aparte) –
Deputado, quero parabenizar V. Ex.ª pela colocação dos últimos fatos
ocorridos na Secretaria de Estado da Saúde. Eu acho que o nome talvez
mais indicado seria o que usaram recentemente: “castelo de areia”, porque
não suporta nenhum vento da verdade. O que a gente percebe é que, em um
ano pré-eleitoral, manifestações conforme V. Ex.ª já falou, tipo a história
da empresa que não se sustenta, porque essa empresa todo o brasileiro
sabe a dificuldade que é em se abrir uma empresa nova, portanto, quem já
tem uma empresa com CNPJ limpo é muito mais fácil, muito mais prático
e menos oneroso mudar o objeto dessa empresa, já que isso foi em 2010 e
depois em 2013 quando nosso Governo ainda não tinha sido eleito.
Portanto, os fatos reais por si só já trazem à tona a operação midiática que
houve. Também foi relatado, Deputado, 400 pessoas, essa lista que já foi
pedido pela Procuradoria Geral do Estado até agora ela não apareceu. E
diversas outras falas do próprio Delegado da Polícia Federal quando diz
que o Secretário Carlos Lula estava envolvido e nos documentos,
documentos jurídicos inocenta totalmente a participação do Secretário.
Então no mínimo foi uma operação a toque de caixa, já que não durou 48
horas para a verdade vir à tona. Agora, com todo o respeito que tenho aos
políticos antigos que prestaram serviço ou desserviço a este Estado, me
causa espécie ver um político que comanda essa oligarquia aqui no
Maranhão, que tanto fala em liturgia do cargo de Presidente da República,
de Senador, vem falar em “sorvete”, de uma maneira jocosa, de uma maneira
infantil, brincando com coisas sérias. Porque se existe algum problema de
ordem administrativa, algum desvio, o nosso Governo está aí para apurar
e punir os culpados no rigor da lei. Portanto, nós, ninguém neste país está
acima da lei. E o que existe, Deputado, é uma vontade imensa de igualar
todo o passado com o presente, mas o nosso Governo até hoje não é réu
em nenhum processo jurídico, policial ou qualquer que seja. Portanto,
estamos tranquilos aguardando as apurações para que a gente possa
esclarecer tudo ao povo do Maranhão, obrigado, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Obrigado
pelo seu aparte, Deputado Levi, aqui um outro fato que foi muito difundido,
inclusive, levianamente, novamente, reitero essa palavra, levianamente, foi
ainda dado como um dos fatos que gerou a investigação. Deputado Levi, o
que gerou a investigação foi a Operação Sermão dos Peixes, esse é um
desdobramentos deles. Mas eu falo do caso da servidora Keilante Silva, de
Imperatriz. Eu, até onde pude averiguar, essa moça tem um pecado, que,
para alguns, parece mortal, ela ser bonita, Deputado Levi, porque tudo gira
em torno porque ela é uma mulher bonita, e me parece que mulher bonita
não pode trabalhar, não pode ser competente, não pode ser inteligente.
Ela, além de tudo, sofre uma discriminação machista, porque insinua que a
ascensão profissional dela é decorrente de questões físicas. E aqui eu quero
reiterar o meu repúdio a esse tipo de posição. Mas quero lembrar aqui do
que à época quando foi especulado isso a primeira vez, a resposta que
houve, inclusive de ICN, o contracheque no valor de R$ 13.189,07, tratava-
se de pagamento retroativo da enfermeira que atuava na coordenação geral
de enfermagem, contratada pelo Instituto Bem Viver, em 2015, naquele

ano, cópia do contracheque foi publicado em blogs. De pronto, a enfermeira
Keilane Silva emitiu nota com documentos do Instituto Bem Viver, que
comprovaram ser o contracheque referente ao pagamento dos meses de
janeiro de 2015, junto com pagamento do mês de março do mesmo ano. À
época o Instituto Bem Viver emitiu nota informando que a então servidora
recebia cinco mil oitenta e cinco reais, sendo três mil trezentos e vinte e
oito da carteira de trabalho e previdência social, na CTPS, havendo também
uma gratificação referente à coordenação  geral de enfermagem e o adicional
de insalubridade,  somando mais aí mil e seiscentos  reais ao seu salário e
mais cento e cinquenta e sete e sessenta pela insalubridade. Deputado
Levi, eu faço questão aqui de falar isso porque estão tentando requentar
assuntos que já foram esclarecidos e ao mesmo tempo fazer uma confusão
na cabeça na opinião pública para tentar macular imagem de um governador
que prima pela ética, pela moral e é um homem, você pode não gostar do
Governador Flávio Dino, você pode não simpatizar com o Governador
Flávio Dino, mas você não pode dizer que jamais que ele é corrupto. Esse
não tem ninguém para levantar o dedo para falar. O governador foi
magistrado, foi juiz, deputado Levi, ele nunca respondeu um único processo
disciplinar, o Governador Flávio Dino chegou  ao Governo do Estado do
Maranhão sem ter um único processo na sua vida e aqui garanto que vai
sair do governo da mesma maneira que entrou, limpo e pela porta da
frente, eu poderia usar a régua que estão tentando usar conosco para fazer
uma analogia, uma comparação, nem gostaria de usar esse tipo de
argumentação aqui, mas é importante que se diga. Alguns oposicionistas e
alguns órgãos de comunicação jamais dizem ‘no nosso governo não houve
corrupção’, eles não têm essa ousadia, deputado Levi, mas eles querem
dizer o seguinte: olha, no atual tem também, ele é igual a gente, ele é igual
a nós, nós fazemos, mas no dele também. Se a gente fosse por essa régua
e se nós fôssemos ter como verdade absoluta o que é dito por algum agente
público, sabe o que os agentes públicos disseram sobre a administração
anterior da Secretaria de Saúde, deputado Levi? De acordo com os
levantamentos de órgãos federais de controle e combate à corrupção, os
desvios na casa chegam ao valor de dois bilhões de reais. Então, se a
palavra de um agente público tem poder de verdade absoluta, eu teria que
ter isso aqui como verdade, deputado Levi, de que na gestão anterior foram
desviado dois bilhões. Aqui estou fazendo apenas uma comparação para
dizer que nós não usamos esse tipo de retórica, nós não temos a pretensão
de ser perfeitos, mas temos a pretensão e a ação de corrigir qualquer erro
que possa ter acontecido. O governo Flávio Dino não passa a mão na
cabeça de quem quer que seja e que possa ter cometido alguma falha,
deputado Levi. Jamais o governador Flávio Dino, na sua história vai mais
à frente, será apontado como o governador que era muito influente e
protegeu fulano e por isso fulano não foi preso. Isso eu tenho certeza de
que jamais acontecerá, deputado Levi. O prestígio e a influência que o
governador Flávio Dino tem e terá, eu tenho certeza de que sempre será
revertido em benefício para o estado do Maranhão e para o nosso povo,
jamais para proteger qualquer um que tenha praticado qualquer ilicitude.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Pois não,
deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(aparte) – Nada melhor do que o tempo para a verdade se sobrepor às
acusações que hoje são feitas e ao espetáculo de mídia que tem sido feito.
Lembremos que, há alguns meses, quando um delator citou o governador
Flávio Dino, aquilo virou uma situação que repercutiu no Brasil todo,
tentando manchar a honra, a história de um político sério, uma pessoa com
uma carreira respeitada no Judiciário, no Legislativo e no Executivo.
Tripudiaram e comemoraram dizendo que estaria agora todo mundo na
vala comum e os próprios da oposição: ah, agora, agora, com a régua que
você mediu você está sendo medido. Comemoraram e talvez o máximo do
discurso fosse dizer: ‘agora somos iguais’. Talvez o ponto máximo fosse
dizer isso. Mas o tempo passou e a mesma Procuradoria Geral da República
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que havia incorporado aquela citação, depois de investigar disse que não
tinha motivos para mantê-la. E calaram-se. Calaram-se, não foi nada adiante
e agora vem uma situação análoga, porque tentam vincular as acusações,
hora feitas, ao Governador Flávio Dino, e nada melhor do que o tempo e a
verdade para se sobrepor aos fatos, às acusações. E o próprio Governo
tem sido, tem colaborado com todas as investigações, todas. Tudo que é
solicitado tem aberto portas, não tem dificultado, não tem criado obstáculos
para justamente chegar à verdade que se precisa, com isenção, com
responsabilidade. Desta forma, temos a convicção que o trabalho do
Governador Flávio Dino incomoda! E como incomoda, Deputado Rogério.
Como incomoda. As obras que têm sido feitas, os investimentos sendo
feitos no momento de crise em que os Estados do país não conseguem
avançar, o Maranhão é um dos Estados que mais tem feito investimentos,
proporcionalmente, tem conseguido manter a responsabilidade fiscal e
isso incomoda. Porque se forem esperar apenas por uma questão de as
pessoas não reconhecerem o Governo Flávio Dino, não vão ter essa resposta
que esperam, porque o trabalho tem sido feito e vai continuar sendo feito.
Prova disso a aprovação do Governo. Mas não, procuram em um ponto
tentar vincular, tentar tirar o brilho do trabalho do Governo para manchar
a sua honra. Nada melhor do que o tempo e a verdade. Nesse sentido
temos uma tranquilidade e a firmeza em reconhecer esse trabalho do
Governador e que vai continuar trabalhando, Deputado Rogério, e V. Ex.ª
faz um pronunciamento muito apropriado, deixemos, portanto, que façam
essas especulações que estão fazendo, mas a verdade os calarão. Como no
caso da delação, que depois quando se perguntava, ‘onde estão os teus
acusadores’? “Não estão. Não estão”. A verdade se sobrepôs.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Muito
obrigado, Deputado Marco Aurélio. Para encerrar, quero reiterar a posição
do nosso Governo, Deputado Marco Aurélio, de total disposição de
esclarecer e facilitar a investigação de todos os órgãos de combate e
fiscalização. O nosso Governo está de portas abertas para que esses
órgãos entrem e nos ajudem nessa fiscalização e nesse combate. Jamais
haverá da nossa parte qualquer tipo de empecilho. Aqui quero falar também
para uma parte da oposição, não adianta, Deputado Levi, tentar nos arrastar,
arrastar o Governador Flávio Dino para o habitat natural de alguns deles,
que é a lama. Na lama eles vão continuar brigando sozinhos, ninguém vai
nos arrastar para lá. E reiterar aqui que é uma grande honra, para mim, ser
há 03 anos líder do Governador Flávio Dino, aqui na Assembleia, que com
certeza não é um homem perfeito, mas tenho convicção que, acima de
tudo, é um homem honrado e honesto. Aqui estarei sempre disponível
para os colegas para que a gente possa fazer o embate, fazer o debate,
Deputado Levi, dentro do respeito e da ética e assim que espero que todos
se conduzam. Muito obrigado a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar
Democrático. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Bloco Parlamentar
Independente. Bloco Parlamentar de Oposição. Partido Verde.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Vinícius Louro, por dez minutos, com
apartes.

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

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

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

Sarney.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington do

Curso.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César
Pires, Edson Araújo, Eduardo Braide, Francisca Primo, Othelino Neto,
Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa, Toca Serra, Wellington do
Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Ana do
Gás, Andréa Murad, Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, Doutor Levi
Pontes, Edilázio Júnior, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Glalbert Cutrim,
Graça Paz, Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Josimar Maranhãozinho,
Júnior Verde, Léo Cunha, Marcos Caldas, Max Barros, Nina Melo, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rogério
Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, 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, do Expediente que foi
encaminhado à publicação e concedeu a palavra aos Senhores Deputados:
Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Bira do Pindaré, Roberto Costa e Wellington
do Curso. Não havendo mais oradores inscritos no Pequeno Expediente, o
Presidente informou que não havia matéria para ser apreciada na Ordem
do Dia. Na forma do Artigo 113 do Regimento Interno, foi incluído na
Ordem do Dia da próxima Sessão os Requerimentos nºs:  856/2017, de
autoria do Deputado Professor Marco Aurélio; 857, 858, 859, 860, 861,
862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, e 871/2017, de autoria do
Deputado Rigo Teles; 872/2017, de autoria da Deputada Ana do Gás; 873/
2017, de autoria do Deputado Júnior Verde; 874, 875, 876, 877, 878, 879,
880, 881 e 882/2017, de autoria do Deputado Antônio Pereira; 883/2017,
de autoria do Deputado Fábio Braga e 884/2017, de autoria do Deputado
Hemetério Weba. Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande
Expediente. Da mesma forma ocorreu no horário reservado aos Partidos e
Blocos e no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi
encerrada e lavrado o presente Resumo que lido e aprovado será devidamente
assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 20 de novembro de 2017.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Resolução Legislativa nº 036/2017, aprovado nos seus
turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 842 /2017

Concede Medalha de Mérito Legislativo “Nagib
Haickel” ao Senhor João Dória Junior, Prefeito da
Cidade de São Paulo-SP.

Art. 1º- Fica concedida a Medalha de Mérito Legislativo “Nagib
Haickel” ao Senhor João Dória Junior, Prefeito da Cidade de São Paulo-
SP.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução da presente Resolução pertencerem, que a cumpram e a façam
cumprir na forma em que se encontra redigida. O SENHOR PRIMEIRO
SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 16 de novembro de 2017. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente, em exercício. Deputado STÊNIO
REZENDE - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado ZÉ INÁCIO -
Segundo Secretário, em exercício.
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R E S E N H A

RESENHA DA REUNÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS ,
REALIZADA AOS 26  DIAS  DO MÊS DE  OUTUBRO DO ANO DE
2017, ÀS  8HS:30MIN,  NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO
“LÉO FRANKLIN” DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
ROBERTO COSTA – Presidente
RAFAEL LEITOA
LÉO CUNHA
WELLINGTON DO CURSO
ROGERIO CAFETEIRA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 010/2017– Emitido ao Projeto de Lei nº 193/2017

Que Dispõe sobre a obrigatoriedade de mercados, supermercados,
hipermercados e estabelecimentos similares acomodarem, em espaço único
e específico, produtos alimentícios destinados a pessoas com diabetes,
intolerância a lactose e doenças celíacas.

AUTORIA:  Deputado Wellington do Curso
RELATOR:  Deputado Rafael Leitoa
DECISÃO: Aprovado por unanimidade, nos termos do voto do

Relator.
PARECER Nº 011/2017–  Emitido ao Projeto de Lei nº 219/2017

Que  obriga todas as casas noturnas que oferecem músicas ao vivo, mecânica
e/ou eletrônica, no Estado do Maranhão, fixarem placas informativas
referentes a valor do ingresso e/ou couvert artístico.

AUTORIA: Deputada Ana do Gás
RELATOR:  Deputado Rafael Leitoa
DECISÃO: Aprovado por unanimidade, nos termos do voto do

Relator.
PARECER Nº 012/2017–  Emitido ao Projeto de Lei nº 242/2017,

que Dispõe sobre obrigatoriedade do fornecimento gratuito de pulseira de
identificação à criança de até doze anos em eventos públicos realizados em
locais abertos no Estado do Maranhão.

AUTORIA:  Deputado Rigo Teles
RELATOR:  Deputado Rafael Leitoa
DECISÃO: Aprovado por unanimidade, nos termos do voto do

Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  20 de novembro de 2017. Silvana Roberta Almeida - Secretária da
Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 21/11/2017 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 08h30min
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE

01- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 253/2017 (Mensagem
Governamental nº 089/2017), de autoria do Poder executivo, que Altera
a Lei nº 10.691, de 26 de setembro de 2017, que institui o Programa
Cartão Transporte Universitário no âmbito da Secretaria de Estado
dos Direitos Humanos e Participação Popular – SEDIHPOP e da
Secretaria de Estado Extraordinária da Juventude-SEEJUV  -
RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES;

02- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 254/2017 (Mensagem
Governamental nº 090/2017), de autoria do Poder executivo, que Altera
dispositivo da Lei nº 9.437, de 15 de agosto de 2011, e dá outras
providências - RELATOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

03- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 257/2017 (Mensagem
Governamental nº 094/2017), de autoria do Poder executivo, que Dispõe
sobre a criação da Gratificação de Exercício de Suporte Acadêmico
aos integrantes do Subgrupo Apoio Técnico, Subgrupo Apoio
Administrativo e Subgrupo Apoio Operacional do Grupo
Administração Geral, e Grupo Ocupacional Atividades de Apoio
Administrativo e Operacional - ADO, e dá outras providências-
RELATOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

04- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 258/2017 (Mensagem
Governamental nº 096/2017), de autoria do Poder executivo, que Institui
a Gratificação por Condição Especial de Trabalho aos gestores
escolares que integram a rede pública estadual de ensino - RELATOR
DEPUTADO LEVI PONTES;

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

06- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 248/2017, de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a exclusão
do 3º digito nos preços de combustíveis ao consumidor, no Estado do
Maranhão- RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES;

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

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

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

10- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 285/2017, de autoria
da Senhora Deputada Nina Melo, que Institui, no âmbito do Estado do
Maranhão, a Semana de Conscientização sobre a importância do
combate à intimidação sistemática (Bullying), nas instituições de
Ensino das Redes Particular e Pública Estadual, e dá outras
providências- RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO;

11- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 272/2017, de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui a “Semana
Estadual de Combate a Corrupção” - RELATOR DEPUTADO
MARCO AURELIO;

12- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 278/2017, de autoria
do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que Dispõe sobre a criação de vagas
no sistema penitenciário do Estado do Maranhão. - RELATOR
DEPUTADO ROBERTO COSTA;

13- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 277/2017, de autoria
do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que Estabelece diretrizes de
cooperação entre o Estado e as Associações de Proteção e Assistência
aos Condenados - APACs. - RELATOR DEPUTADO ANTONIO
PEREIRA;

14- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 281/2017, de autoria
do Senhor Deputado Eduardo Braide, que Altera o artigo 1° da Lei n°
3754, de 27 de maio de 1976, que institui o Dia da Mulher
Maranhense, e dá outras providências. - RELATOR DEPUTADO
CARLINHOS FLORENCIO;

15- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 303/2017, de autoria
do Senhor Deputado Eduardo Braide, que Considera de Utilidade Pública
a Associação do Jovens Empresários do Maranhão.- RELATOR
DEPUTADO LEVI PONTES;

16- MOÇÃO Nº 018/2017, de autoria da Senhora Deputada
Nina Melo,  MOÇÃO DE REPÚDIO, ao Governo do Estado de São
Paulo, ao Ministério Público do Estado de São Paulo e à Direção do



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                        TERÇA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2017 17
Museu de Arte Moderna de São Paulo pela participação de uma
criança, de aproximadamente quatro anos, estimulada pela mãe, a
tocar o pé de um homem nu, durante a apresentação da peça “La
Bête”, no Museu de Arte Moderna, no Ibirapuera, Zona Sul de São
Paulo, no dia 26 de setembro do ano em curso, durante estreia do 35º
Panorama de Arte Brasileira - RELATORA DEPUTADA
FRANCISCA PRIMO ;

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

18- VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 007/2017, de autoria do Poder Executivo, que
Dispõe sobre a criação do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Maranhão – IPREV e dá outras providências. – RELATOR
DEPUTADO LEVI PONTES

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 14 de novembro de 2017. Máneton Antunes de Macêdo -
Diretor Legislativo
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