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COMISSÕESPERMANENTESDAASSEMBLEIALEGISLATIVA
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)
I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Suplentes

Titulares

Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Cesar Pires

Deputado Rafael Leitoa
Deputado Fábio Braga
Deputado Neto Evangelista
Deputado Wellington do Curso
Deputado Vinicius Louro
Deputado Edilázio Júnior

II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle

PRESIDENTE
Dep. Glalbert Cutrim

PRESIDENTE
Dep. Francisca Primo

VICEPRESIDENTE
Dep. Prof. Marco Aurélio

VICEPRESIDENTE
Dep. Rafael Leitoa

REUNIÕES:
Terças-Feiras | 08:30
SECRETÁRIA
Glacimar Fernandes

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30
SECRETÁRIA
Leibe Barros

Suplentes

Titulares

Deputado Bira do Pindaré
Deputado Rafael Leitoa
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide
Deputado Léo Cunha
Deputada Andréa Murad

PRESIDENTE
Dep. Roberto Costa

PRESIDENTE
Dep. Júnior Verde

VICEPRESIDENTE
Dep. Marco Aurélio

VICEPRESIDENTE
Dep. Edson Araújo

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30
SECRETÁRIO
Antônio Guimarães

REUNIÕES:
Terças-Feiras | 08:30
SECRETÁRIA
Nadja Silva

Suplentes

Deputado Antonio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Júnior Verde
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Andréa Murad

Deputado Cabo Campos
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Fábio Braga
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputado Sousa Neto

PRESIDENTE
Dep. Antônio Pereira

PRESIDENTE
Dep. Rigo Teles

VICEPRESIDENTE
Dep. Francisca Primo

VICEPRESIDENTE
Dep. Bira do Pindaré

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30
SECRETÁRIA
Valdenise Dias

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:00
SECRETÁRIA
Elizabeth Lisboa

Suplentes

Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira
Deputada Ana do Gás
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputada Andréa Murad

Deputada Francisca Primo
Deputado Júnior Verde
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Graça Paz
Deputado Sérgio Frota
Deputado Hemetério Weba

Titulares

PRESIDENTE
Dep. Wellington do Curso

PRESIDENTE
Dep. Prof. Marco Aurélio

VICEPRESIDENTE
Dep. Rogério Cafeteira

VICEPRESIDENTE
Dep. Fábio Braga

REUNIÕES:
Terças-Feiras | 09:00
SECRETÁRIA
Silvana Almeida

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30
SECRETÁRIA
Dulcimar Cutrim

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Titulares

Suplentes

Deputado Rafael Leitoa
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Paulo Neto
Deputado Raimundo Cutrim
Deputada Graça Paz
Deputado Vinicius Louro
Deputado Sousa Neto

Deputado Júnior Verde
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Edson Araújo
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Léo Cunha
Deputado Roberto Costa

Deputado Bira do Pindaré
Deputado Edson Araújo
Deputado Antonio Pereira
Deputado Cabo Campos
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edilázio Júnior

Suplentes

Deputado Fábio Braga
Deputado Paulo Neto
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Wellington do Curso
Deputada Ana do Gás
Deputado Sousa Neto
Deputado Sérgio Frota

Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Fábio Braga
Deputada Francisca Primo
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Eduardo Braide
Deputado Sérgio Frota
Deputado Rigo Teles

Suplentes

Deputado Antônio Pereira
Deputado Júnior Verde
Deputado Edson Araújo
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Max Barros
Deputado Vinicius Louro
VAGA BPO - PV

Titulares
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputada Ana do Gás
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Fábio Braga
Deputado Max Barros
Deputado Vinicius Louro
Deputada Andréa Murad

Suplentes

Deputado Bira do Pindaré
Deputada Francisca Primo
Deputado Antônio Pereira
Deputado Júnior Verde
Deputado Eduardo Braide
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

X - Comissão de Ética

PRESIDENTE
Dep. Rafael Leitoa

PRESIDENTE
Dep. Rogério Cafeteira

VICEPRESIDENTE
Dep. Bira do Pindaré

VICEPRESIDENTE
Dep. Edson Araújo

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30
SECRETÁRIA
Eunes Borges

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30
SECRETÁRIA
Célia Pimentel

Titulares
Deputado Edson Araújo
Deputado Paulo Neto
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira
Deputada Graça Paz
Deputado Léo Cunha
Deputado Hemetério Weba

Suplentes

Deputado Cabo Campos
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Raimundo Cutrim
Deputada Ana do Gás
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edilázio Júnior

XII - Comissão de Segurança Pública

XI - Comissão de Assuntos Econômicos
Titulares

Suplentes

Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Vinicius Louro
Deputado Sousa Neto

VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos

VII - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias
Titulares

Titulares

Deputado Fábio Braga
Deputado Edson Araújo
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Júnior Verde
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputada Andréa Murad

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional

V - Comissão de Saúde
Titulares

Suplentes

Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Antonio Pereira
Deputado Max Barros
Deputado Carlinhos Flo rêncio
Deputado Hemetério Weba

IV - Comissão de Administração Pública,
Seguridade Social e Relações de Trabalho

III - Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Júnior Verde
Deputada Ana do Gás
Deputado Wellington do Curso
Deputado Sérgio Frota
Deputado Roberto Costa

Titulares

Deputado Fábio Braga
Deputada Francisca Primo
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Cabo Campos
Deputada Graça Paz
Deputado Vinicius Louro
Deputado Edilázio Júnior

PRESIDENTE
Dep. Bira do Pindaré

PRESIDENTE
Dep. Cabo Campos

VICEPRESIDENTE
Dep. Antônio Pereira

VICEPRESIDENTE
Dep. Júnior Verde

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30
SECRETÁRIA
Lúcia Maria

SECRETÁRIO
Carlos Alberto

Titulares
Deputado Júnior Verde
Deputado Paulo Neto
Deputado CaboCampos
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Sérgio Frota
Deputado Sousa Neto

Suplentes

Deputado Edson Araújo
DeputadoEdivaldo Holanda
Deputada Ana do Gás
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wellington do Curso
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Roberto Costa
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IV- PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. Nº 413/
2018)

GRANDE EXPEDIENTE:
TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARLAMENTAR PV - PSD...........................6 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO...........6 MINUTOS
3. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......35 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO....................6 MINUTOS
5. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........7 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 01.11.2018
I – MEDIDA PROVISÓRIA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO
1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 282/2018 (MENSAGEM Nº
056/2018), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE
“ALTERA A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE ESTADO DA
SAÚDE - SES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 6º
DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 450/04. - RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.
II - PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
SEGUNDO TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 262)
2. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 013/
2015, DE AUTORIA DA DEPUTADA NINA MELO, SUBSCRITA
PELA TERÇA PARTE DOS DEPUTADOS, QUE ALTERA O ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
INTRODUZINDO ARTIGOS QUE CRIAM O FUNDO ESTADUAL
PARA TRANSPLANTES DE TECIDOS, ÓRGÃOS E PARTES DO
CORPO HUMANO. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
ACATANDO SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELA COMISSÃO.
– RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS
DE 15, 21, 28, 29/08, 04, 05, 11,12,18,19 E 25/09/18, 02, 10, 23, 24 E
25/10/18, POR FALTA DE QUORUM QUALIFICADO.
III - PARECERES EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM REDAÇÃO FINAL - ÚNICO TURNO
3. PARECER Nº 24 6/2018, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL, AO PROJETO DE LEI Nº 121/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, QUE VISA INSTITUIR O
“PROGRAMA DE INCENTIVO À MÚSICA”, NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES.
4. PARECER Nº 34 7/2018, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL, AO PROJETO DE LEI Nº 179/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, QUE INSTITUI A ISENÇÃO
DO PAGAMENTO DE PASSAGEM NO TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS PORTADORES DE
MOLÉSTIA HEMORRÁGICA E HEMOFILIA NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.

5.PROJETO DE LEI Nº 223/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE “DISPÕE SOBRE
A INCLUSÃO NO CALENDÁRIO OFICIAL NO ESTADO DO
MARANHÃO DA SEMANA ESTADUAL DE PREVENÇÃO AO
SUICÍDIO” – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO ROBERTO COSTA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE 23/10/20 18, DEVIDO À
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO (1ª SESSÃO).
V – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
6. PROJETO DE LEI Nº 187/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACEDO, DISPÕE SOBRE INSTITUIÇÃO
DO “DIA ESTADUAL DA POLICIAL MILITAR FEMININA”, NO
ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. –
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO.
7. PROJETO DE LEI Nº 075/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, QUE DISPÕE SOBRE A
CRIAÇÃO DO PROGRAMA “PRÓ-MENINAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
– RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO E
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
M INORIAS – RELATOR DEPUTADO LÉO CUNHA.
(ACATANDO SUBSTITUTIVO).
8. PROJETO DE LEI Nº 014/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, QUE CRIA A POLÍTICA
ESTADUAL DE EMPODERAMENTO DA MULHER E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS
DAS COM ISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM E
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS – RELATOR DEPUTADO WELLINGTON DO
CURSO. (ACATANDO SUBSTITUTIVO).
9. PROJETO DE LEI Nº 015/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, QUE INSTITUI A POLÍTICA
ESTADUAL DE PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE.
COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO E COMISSÃO
DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS –
RELATOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO.
(ACATANDO SUBSTITUTIVO).
VI- PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
10. PROJETO DE LEI Nº 073/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CABO CAMPOS, QUE CONSIDERA PATRIMÔNIO
CULTURAL IMATERIAL DO MARANHÃO A BANDA DE
MÚSICA JOÃO CARLOS DIAS NAZARÉ DA POLÍCIA MILITAR
DO MARANHÃO. – COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO.
11. PROJETO DE LEI Nº 156/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, QUE “DISPÕE SOBRE O
TRANSPORTE GRATUITO DOS MEMBROS DAS GUARDAS
MUNICIPAIS NOS ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS”. – COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO GLALBERT
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CUTRIM - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – RELATORA
DEPUTADA ANA DO GÁS.
VII – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. Nº 413/
2018)
12.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 064/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO
CURSO, QUE INSTITUI O PRÊMIO “ADVOCACIA CIDADÃ
MARANHENSE” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – COM
PARECER VERBAL E FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. - RELATOR
DEPUTADO – GLALBERT CUTRIM.
VIII – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
13.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 061/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR, QUE
CONCEDE MEDALHA JOÃO DO VALE A SENHORA BRUNA
FERNANDA CANTANHEDE GAGLIANONE – COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO CARLINHOS
FLORÊNCIO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE
23/10/2018, DEVIDO À AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO
(1ª SESSÃO).
IX - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
14. REQUERIMENTO Nº 426/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER, DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJAM DISCUTIDOS E VOTADOS
EM REGIME DE URGÊNCIA EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, OS
PROJETOS DE LEI Nºs 192 e 213/2018, AMBOS DE SUA
AUTORIA.
15. REQUERIMENTO Nº 427/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER, DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA UMA SESSÃO
SOLENE NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA A ENTREGA
DA MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL
BECKMAN” AO SENHOR ANTÔNIO TRIANON DE SOUZA.
16. REQUERIMENTO Nº 428/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, REQUER, DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA REGISTRADO NOS ANAIS
DA CASA, VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE ICATU/MA, PELA PASSAGEM DO SEU
403º (QUADRINGENTÉSIMO TERCEIRO) ANIVERSÁRIO NO
DIA 26 DE OUTUBRO, EXTENSIVO AO PREFEITO J OSÉ
RIBAMAR MOREIRA E À CÂMARA DE VEREADORES DO
REFERIDO MUNICÍPIO.
17.REQUERIMENTO Nº 429/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO OTHELINO NETO, REQUER, DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA UMA SESSÃO SOLENE
EM HOMENAGEM AOS 50 ANOS DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE
2018, TENDO EM VISTA A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO
DESSA INSTITUIÇÃO PARA BRASILEIROS, EM ESPECIAL, OS
MARANHENSES.
X - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA
18. REQUERIMENTO Nº 430/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA CONSIGNADA NOS ANAIS DA CASA,

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
MENSAGEM DE PESAR PELO FALECIMENTO DO PROFESSOR
E EX-VEREADOR DO PARTIDO VERDE DE MONTES ALTOS,
ALDEFRAN BARBOSA AZEVEDO, OCORRIDO NO DIA 29
DESTE MÊS, NAQUELE MUNICÍPIO.
19. REQUERIMENTO Nº 431/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA AS SUA AUSÊNCIA DAS
SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 9, 11 E 15 DE
OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ATESTADO
MÉDICO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 01/11/2018 – QUINTA-FEIRA
ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 226/18, de autoria do Senhor
Deputado Rogério Cafeteira, que Incorpora à malha rodoviária do
Estado do Maranhão a estrada vicinal que liga o Município de Paraibano
ao Município de Passagem Franca.
2. PROJETO DE LEI Nº 227/18, de autoria do Senhor
Deputado Rogério Cafeteira, que Incorpora à malha rodoviária do
Estado do Maranhão a estrada vicinal que liga o Município de Colinas
ao Município de Sucupira do Norte.
ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 225/18, de autoria do Senhor
Deputado Stênio Rezende, que dispõe sobre a apresentação da
Caderneta de Vacinação da Criança nas escolas públicas e privadas do
Sistema Estadual de Educação.
ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 223/18, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que estabelece as diretrizes para a
implantação do Programa de Intervenção Assistida por Animais – IAA
no Estado do Maranhão e dá outras providências.
2. PROJETO DE LEI Nº 224/18, de autoria do Senhor
Deputado Bira do Pindaré, que considera de Utilidade Pública ao
Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras
Familiares de Aldeias Altas MA STTR.
3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 068/18,
de autoria do Senhor Deputado Cabo Campos, que concede Medalha
Manuel Beckman ao Sr. Paulo Sérgio Azevedo da Costa, 2º Tenente
Bombeiro Militar do Estado do Maranhão, e dá outras providências.
ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 222/18, de autoria do Senhor
Deputado Adriano Sarney, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
apresentação da carteira de vacinação no ato da matrícula escolar.

Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, realizada no dia trinta um de outubro de dois mil e
dezoito.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Stênio
Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ricardo
Rios.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do
Pindaré, Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio
Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga,
Fábio Macedo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério
Weba, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Marcos Caldas, Max
Barros, Neto Evangelista, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto,
Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Sérgio Frota, Stênio
Rezende, Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os Senhores
(as) Deputados (as): Andréa Murad, Carlinhos Florêncio, Léo Cunha,
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Professor Marco Aurélio, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira,
Sousa Neto, Valéria Macedo e Vinícius Louro.
I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
iniciamos os nossos trabalhos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para
fazer a leitura da Ata da sessão anterior e do texto bíblico.
O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE (lê texto bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Ata lida e considerada aprovada.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para
fazer a leitura do Expediente.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA – (lê Expediente).
II – EXPEDIENTE.
PROJETO DE LEI Nº 226 / 18
INCORPORA à malha rodoviária do estado do
Maranhão a estrada vicinal que liga o Município
de Paraibano ao Município de Passagem Franca.
Art. 1º - É incorporada à malha viária do estado do Maranhão
a estrada vicinal que liga o Município de Paraibano ao Município de
Passagem Franca, num percurso de 42,50 quilometros, a partir do
Povoado São Joaquim, localizado na BR 135, continuando pelos
Povoados Serra das Canas, Canaã, Serra Negra, Pé de Galinha, São
José, Boa Vista, Mambirão, Caraíbas e concluindo na MA 034.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 25 de outubro de 2018. - Deputado
ROGÉRIO CAFETEIRA - Líder do Governo
PROJETO DE LEI Nº 227 / 18
INCORPORA à malha rodoviária do estado do
Maranhão a estrada vicinal que liga o Município
de Colinas ao Município de Sucupira do Norte.
Art. 1º - É incorporada à malha viária do estado do Maranhão
a estrada vicinal que liga o Município de Colinas ao Município de
Sucupira do Norte, num percurso de 47 quilometros, a partir do Povoado
Pé de Galinha, localizado na MA-270, continuando pelos Povoados
Panelas, Maravilha, Tapera, Sessenta, Jaboti, Laranjeiras, Água Branca,
Cala Boca, Estaleiro e concluindo no Povoado Chapada do Corrente
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 25 de outubro de 2018. - Deputado
ROGÉRIO CAFETEIRA - Líder do Governo
REQUERIMENTO Nº 430 / 18
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que, após a
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apreciação da Mesa, seja consignada nos Anais da Casa mensagem de
pesar pelo falecimento do professor e ex-vereador do Partido Verde de
Montes Altos, Aldefran Barbosa Azevedo, ocorrido na data de 29 de
outubro, naquela localidade.
Demais disso, requeiro sejam enviadas mensagens de
condolências aos familiares enlutados, na pessoa de sua esposa: Eliane
Costa Azevedo, moradora da Rua Prefeito Josino Gomes, S/N, 65936000, Montes Altos – MA, declarando a solidariedade desta Casa
Legislativa à família neste momento de profunda dor.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 30 de outubro de 2018. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 3º Vice-Presidente
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 01.11.18
EM: 31.10.18
REQUERIMENTO Nº 431 / 18
Senhor Presidente,
Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja concedido o abono das faltas, durante minhas
ausências nas Sessões dos dias 9, 11 e 15 de outubro do ano em curso,
em virtude da impossibilidade do meu comparecimento nesta Casa,
conforme se verifica no atestado médico, em anexo.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 30 de outubro de 2018. - NINA MELO Deputada Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 01.11.18
EM: 31.10.18
INDICAÇÃO Nº 591 / 18
Senhor Presidente,
Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário de
Estado de Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto Silva, que promova
a inclusão no Programa Mais Asfalto da Rua Afonso Salgado, no bairro
da Vila Lobão, município de São Luís.
A via em questão é um importante ponto de passagem para os
residentes na região, ocorre que, em razão do elevado grau de desgaste
da via, os moradores vêm enfrentando grandes dificuldades em seu
deslocamento, o que dificulta e onera o trânsito de pessoas e mercadorias
pelo bairro. Frente a tal realidade intenta-se a presente indicação a fim
de garantir uma infraestrutura digna a todos que residem no bairro.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de
outubro de 2018. - Bira do Pindaré - 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 RAFAEL LEITOA – Expediente lido, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Expediente lido. À publicação.
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III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Concedo a palavra ao Deputado Rafael Leitoa para
fazer seu pronunciamento por cinco minutos, sem direito a apartes.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente em exercício, Deputado César Pires,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa. Senhor Presidente,
venho a esta tribuna para parabenizar o município de Coelho Neto
pelo seu aniversário, na data de hoje, 31 de outubro, que consta aí com
uma vasta programação, com missa de ação de graças, com alvorada
especial, com a programação do corredor da folia e com uma grande
festa hoje animada pelo cantor Mano Valter. Quero também reiterar o
nosso compromisso com aquele município que tanto nos ajudou na
nossa reeleição, na recondução do nosso mandato para a Assembleia
Legislativa, onde tivemos 4.225 votos e saímos vitoriosos com a nossa
dobradinha com o Deputado Rubens Pereira Júnior, que foi o deputado
mais votado do município de Coelho Neto. Também dizer que as
políticas públicas ali implementadas e articuladas pelo nosso mandato
irão continuar, a exemplo do Programa Mais Asfalto que foi executado
como o maior programa de asfaltamento da história da cidade de Coelho
Neto, a exemplo da construção do IEMA que com certeza será uma
unidade plena com ensino médio profissionalizante para aquele
município, levando benefícios para a agricultura, para a segurança com
viaturas, para a saúde com relação à ambulância, além das nossas
emendas individuais ajudando a gestão da Saúde do Prefeito Américo.
Quero parabenizar a cidade em nome de todas as suas lideranças, do
Prefeito Américo que muito nos ajudou nessa reeleição, dos vereadores
que nos ajudaram, do Vereador Marcos Tourinho, da Vereadora Camila,
do Vereador Júnior Santos, do Vereador Luiz Ramos, do Vereador
Reginaldo e dos vereadores que tantos nos ajudaram, para que a gente
pudesse chegar a essa recondução. E podem ter certeza que o nosso
mandato está mais uma vez à disposição do município de Coelho
Neto. Reiterando o nosso compromisso, fazendo essa articulação com
o Governo do Estado para que a gente possa ajudar cada vez mais
aquele nosso belo município. Sabemos que o momento é difícil por
conta da recessão, por conta da crise, mas o método que nós temos
utilizado por todos os municípios é a parceria. Lá o município deu a
maioria de votos para o Governador Flávio Dino, para o Senador
Weverton Rocha. E são essas parcerias que com certeza ajudaram a
desenvolver as políticas públicas naquele município. Então quero desejar
a todos coelho-netenses o nosso grande abraço. E dizer que o nosso
mandato, mais uma vez, é reiterando o nosso compromisso com a
cidade. E dizer que estaremos juntos para que a gente possa cada vez
mais construir o município de Coelho Neto que queremos com políticas
públicas sérias. Uma que, inclusive, nos dá muito orgulho foi o Aprova
Coelho Neto, um cursinho pré-vestibular em parceria com as unidades
regionais de educação e o município, onde ali os jovens começam a
entrar nas universidades. Outra ação importante da nossa atuação foi a
instalação do VIVA, mas, sobretudo, também o esforço que a prefeitura
e o município têm feito diariamente para que essas políticas ocorram e
atendam toda a população. Antes, infelizmente, a cidade de Coelho
Neto, o cidadão coelho-netense tinha que ir a Teresina para poder tirar
uma identidade. Hoje essa política está fazendo o caminho inverso.
Inclusive pessoas do Estado do Piauí estão atravessando o Rio Parnaíba
para tirar a sua identidade no Viva Coelho Neto, órgão que tem parceria
com o Estado, mantido pela prefeitura e que tem dado um grande
ganho social para aquele município. Então deixo o meu abraço a todos
os coelho-netenses em nome do Prefeito Américo e todas as lideranças
que eu já citei. Muito obrigado, Presidente. Era esse o meu
pronunciamento no Pequeno Expediente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PAULO NETO - Deputado César Pires, por cinco minutos, sem direito
a apartes.
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O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe todos nós. Senhor Presidente, galeria,
imprensa, senhores servidores, meus pares aqui presentes, querida
Graça Paz. Eu vim aqui, ainda que tardiamente, declinar as minhas
lembranças ao dia do cerimonialista, dia 29, que, embora tendo uma
profissão ainda não reconhecida oficialmente, haja vista o Congresso
Nacional ainda não ter levado a termo uma proposta de um Deputado
Federal para que seja reconhecida como profissão, são sem sombra de
dúvidas parceiros nossos aqui na Casa e em qualquer outro ambiente,
que nos bastidores fazem de um evento algo que dê luz e que alcance
objetividade. O cerimonialista, que às vezes nós imaginamos só aquelas
pessoas que carregam de um lado para outro um microfone nas costas
e algum fone de ouvido, por algo tem muito mais atrás. Você pode
projetar o nosso cerimonialista de um evento pequeno, de uma cidade
do interior, mas é preciso que saiba também que eles fazem parte de
um reservatório muito grande de informações quando são tradutores
cerimonialistas de grandes debates na ONU ou quando Presidentes do
nível dos Estados Unidos, da Rússia, debatem algo importantes que se
torna segredo de Estado. E é por isso que eu vim aqui render a minha
homenagem a todos os cerimonialistas. Inclusive, aqui na Casa, em
nome da Aristéia, a quem conheci ao longo da minha trajetória política
aqui, em nome das pessoas que cercam, de quantas vezes tive a felicidade
de fazer evento aqui, não só os eventos que dão posses aos Presidentes,
que chamam aqui em início de legislatura, mas, sobretudo, eventos que
nós fazemos aqui, como o que propomos como Deputados em que
eles, elas estão aqui a nos assessorar. A todos vocês, cerimonialistas, o
meu sentimento de respeito e o meu desejo de que logo, logo, essa
profissão venha a ser oficializada porque senão é legalmente oficializada
no meu sentimento, no meu trabalho de profissional como professor,
como Deputado, eu reconheço essa profissão e reputo, como uma das
profissões nobres, e volto a reafirmar, não se esgota simplesmente em
criar uma ambiência adequada de que decorar uma ambiência, de traduzir
o papel para que as pessoas que venham aqui na tribuna possam fazer
o seu chamamento e as suas referências, digo a vocês, que, na verdade,
existe muito mais do que isso. Meu desejo é um desejo de abraçá-las
todas aqui, que não estão aqui, que fazem parte do corpo da Assembleia,
mas fiquem certas de que meu abraço, meu reconhecimento, minha
amizade e meu carinho por vocês, ao longo de minha vida, quando tive
a oportunidade de ser Primeiro Secretário desta Casa, sobretudo, na
transferência da Casa velha para a Casa nova, esta que nós estamos,
vocês foram imprescindíveis para que eu pudesse levar a termo a
delegação que fora dada a mim pelo ex-presidente João Evangelista.
Meu abraço. Digo a vocês e peço perdão por não ter feito dia 29, mas
não diminui o meu carinho, o meu respeito pela profissão de
Cerimonialista. Forte abraço a todos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PAULO NETO – A pedido do Deputado Rafael Leitoa, registrar a
presença do Vereador Anderson Pedro, de Timon, aqui presente em
Plenário, nosso amigo Lula. Deputado Zé Inácio, durante cinco minutos,
sem direito a apartes.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Deputado Paulo Neto, Rafael Leitoa,
Deputada Graça Paz, subo a esta tribuna para falar das eleições do 2º
turno, não tive oportunidade de falar nem anteontem e nem ontem,
mas quero aqui registrar o meu posicionamento sobre as eleições, no
último dia 28, e faço isso, principalmente após a reunião de ontem da
Executiva Nacional do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores.
Mas, antes disso, quero destacar a luta que travamos no 1º e no 2º
turno, de cabeça erguida, o PT liderado pelo nosso candidato a
Presidente, Fernando Haddad, vários partidos do campo da esquerda,
principalmente o PCdoB, em 2º turno, PSOL, e várias outras lideranças
políticas que acreditaram no projeto proposto pelo Fernando Haddad
para o Brasil, eu quero aqui fazer os agradecimentos pelos votos que
tivemos no Brasil, os 47 milhões de votos, mas em especial agradecer
os votos dos maranhenses. Aqui tivemos 73% dos votos, tivemos
61% no primeiro turno e 73% no segundo. Isso se deu muito por conta
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de o povo maranhense entender o legado do Governo do PT, dos 13
anos dos Governos do PT, das políticas sociais implementadas pelo
PT. Também aproveito a oportunidade para agradecer a posição firme
do Governador Flávio Dino que liderou grande parte do seu grupo
político em defesa da candidatura do Fernando Haddad. Quero dizer
que enfrentamos uma campanha muito dura, mas enfrentamos de cabeça
erguida. E o que teve durante esses dois anos contra o nosso partido,
ainda assim nós fizemos um bom combate e saímos da urna com uma
votação extraordinária de 47 milhões de votos. Tivemos 29% dos
votos no primeiro turno, no segundo chegamos a 45%, aumentamos
mais de 15% e aumentamos quase 20 milhões de votos no segundo
turno. Isso significa que o projeto de nação apresentado pelo nosso
candidato, tem um segmento da população brasileira muito grande que
reconhece como sendo o melhor caminho para o Brasil. E esses 47
milhões de votos logicamente têm que ser respeitados, assim como
respeitamos também a vitória do nosso opositor, que ganhou as eleições
e teve mais de 50% dos votos, e agora tem a missão de conduzir o
Brasil. É bem verdade que não só a imprensa brasileira, mas
principalmente a imprensa internacional, jornais dos Estados Unidos,
da França, da Alemanha, da Espanha destacam que o Brasil passa agora
ter sob o comando, a partir de janeiro, um governo de ultradireita. Esse
é o grande tema que perpassou por todo o processo eleitoral. E ser de
ultradireita no contexto do Brasil que vem da experiência de 3 ou 4
eleições, lideradas por um partido de esquerda, é se discutir entre
garantias e retiradas de direitos; em privatizar empresas públicas e não
privatizar empresas públicas; entre garantir, lutar pela soberania
nacional ou entregar as nossas riquezas aos estrangeiros. E o governo
que se inicia já demonstra que a linha de gestão será essa. Ontem um
dos seus futuros ministros anunciou a fusão do Ministério da
Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente, demonstrando que
aquilo que pregava na campanha de fato será colocado em prática. Isso
para o mundo todo é um grande retrocesso porque nós precisamos de
fato fortalecer o agronegócio no Brasil, a agricultura familiar, o setor
agropecuário, mas não podemos desprezar ou desconsiderar a luta
mundial em favor da preservação do meio ambiente. Até digo mais, da
forma como está sendo sinalizado para o futuro o Brasil, com certeza
perderá inclusive mercado no setor agropecuário se não houver uma
política de alinhamento mundial com a preservação do meio ambiente.
Senhor Presidente, quero concluir as minhas palavras dizendo que nós
continuaremos aqui nesta tribuna fazendo uma oposição responsável
ao governo federal, uma oposição a favor do Brasil. Nós denunciaremos
aqui aquilo que for direcionado a retirar direito dos trabalhadores,
retirar os direitos sociais, políticas que vierem contra os direitos sociais
que a duras penas foram conquistadas pelo povo brasileiro. Finalizo
de vez as minhas palavras dizendo que nós enfrentaremos todo esse
processo de cabeça erguida e com muita coragem, como assim finalizou
logo após as eleições o nosso candidato a presidente Haddad, que se
torna uma das vozes mais importantes do Brasil no campo democrático
e popular na luta em defesa da democracia. Ele dizia que é preciso ter
coragem e nós enfrentaremos qualquer tipo de retrocesso com muita
coragem e com muita altivez. Eu não tenho dúvida de que, em favor do
povo do Brasil, em favor do povo do Maranhão, eu subirei várias
vezes nesta tribuna para denunciar os desmontes que, por ventura,
venham a ser praticados pelo governo federal contra a estrutura do
estado brasileiro com a retirada de direitos. Seguiremos de cabeça
erguida, firmes na luta em favor da democracia, em favor das minorias,
em favor de um Brasil próspero e de um Brasil soberano. Muito
obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PAULO NETO – Deputado Edilázio, por cinco minutos, sem direito
a apartes.
O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, caros colegas parlamentares,
imprensa, galeria. Senhor Presidente, ontem fui dar uma entrevista a
uma rádio, então, quando cheguei, já havia sido encerrada a sessão.
Infelizmente, eu não pude aqui falar das eleições presidenciais ocorridas
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no último domingo e destacar a vitória do próximo Presidente da
República, Jair Bolsonaro. Dizer que estarei em Brasília, na Câmara
Federal, ao lado da democracia, ao lado do estado do Maranhão, para
que possa trazer recursos para os municípios. O Maranhão tem tudo
para ser um estado penalizado pela conduta do governador que nós
temos, um governador comunista, um governador que foi extremamente
hostil e descortês com o presidente eleito, mas tenho certeza de que a
grande maioria da Câmara Federal vai trabalhar em prol do Estado para
que nós possamos conseguir os recursos necessários para ajudar os
nossos municípios que o Presidente eleito olhe o Estado do Maranhão
com bons olhos, não olhe para o Governador do Estado, mas olhe para
o Estado. Porque eu tenho certeza que nós merecemos essa atenção do
Presidente eleito. Fiquei até surpreso e feliz ao ver, para citar como
exemplo, o Senador eleito Weverton Rocha quando, nas redes sociais,
falou que será oposição ao Presidente eleito, porém está aberto a
diálogo. O diálogo, que é importante para o nosso Estado, tem que
estar em primeiro lugar acima de qualquer querela partidária. Coisa que
falta ao nosso Governador que está sempre acima do bem e do mal e
acha que não precisa de ninguém. Deputado Fábio Braga, passados
apenas dois dias das eleições presidenciais, ele já vai para as redes
sociais dizer que o Maranhão enfrentará um período negro, que o
Maranhão vai passar por muitas dificuldades. Então isso mostra a
falta de coerência do Governador que aqui está, uma vez que há alguns
dias, ainda no período eleitoral, dizia que o Maranhão vivia em um
momento de pujança, e quando todos nós sabemos das dificuldades
que o nosso Estado vem enfrentando. Então, mais uma vez, quero
parabenizar o Presidente eleito, dizer que estarei ao lado do Presidente
naquilo que for necessário para melhorar o nosso país e para trazer
recursos para o nosso Estado, apesar do Governador fazer bico e não
querer ajuda do Presidente da República. Eu tenho certeza que os
municípios querem e precisam. E eu estarei lá para servir o nosso país
e nosso Estado. Muito obrigado, Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Deputado Wellington do Curso, cinco minutos, sem
direito a apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado. Senhor Presidente,
inicio o meu pronunciamento solicitando à Mesa a continuidade de um
trabalho, de uma luta na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
que é com relação à CPI da CYRELA. Todas as CPIs que foram iniciadas
nesta Casa, a coleta de assinaturas todas elas eu assinei. A CPI da
Saúde, em 2015, que tinha como mentores ou como coletadores de
assinaturas, Deputado Levi Pontes e Deputado Rafael Leitoa, eu assinei.
E coletamos aí mais de 25 assinaturas. A CPI, inclusive, foi aberta, foi
instaurada, mas não conseguiu atingir os efeitos que a população, que
a sociedade esperava. E depois também protocolamos, iniciamos a
coleta de assinaturas para a CPI da Saúde, tendo em vista os desvios de
recursos na saúde do Estado do Maranhão. E assinamos também a CPI
do Futebol iniciada pelo Deputado Rigo Teles e, por último, a CPI da
Cyrela. E hoje eu solicito a compreensão da Mesa, a atenção da Mesa,
para que possamos efetivamente instaurar a Comissão Parlamentar de
Inquérito para verificar todas as irregularidades ocasionadas pela
construção da Cyrela, em vários condomínios residenciais no Estado
do Maranhão, especificamente, em São Luís. Nós recebemos várias
denúncias, nos reunimos com os moradores, realizamos uma audiência
pública nesta Casa, a luta do Ministério Público e, diga-se de passagem,
uma promotora atuante, que é a promotora da Defesa do Consumidor,
Dra. Lítia Cavalcante, e nós compreendemos a necessidade da
investigação de uma empresa que veio para o Maranhão, que lucrou
com o Estado do Maranhão e foi embora deixando vários problemas,
inclusive os Parlamentares nesta Casa já compreenderam isso e
assinaram a CPI da Cyrela. Nós solicitamos hoje a compreensão da
Mesa para que possamos dar continuidade à CPI da Cyrela. Todas as
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assinaturas já foram coletadas, os membros dos Blocos já foram
indicados e estamos, desde o princípio, na luta para a criação dessa
CPI, e tenho falado constantemente, insistentemente, com o Deputado
Zé Inácio, com o Presidente desta Casa, com os demais Deputados,
inclusive cobrando já hoje, e me coloco à disposição tanto para presidir
a CPI como a relatoria da CPI, fui indicado como membro da CPI do
meu Bloco e tenho a altivez e a serenidade e a disposição para trabalhar
e dar a satisfação para a sociedade em nome da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. Então, solicitamos a compreensão da Mesa,
que a Mesa possa definir nos próximos dias e efetivamente a CPI da
Cyrela possa ser aberta. Então, mais uma vez, estamos ocupando a
tribuna da Assembleia Legislativa para sensibilizar a todos e que
efetivamente possamos abrir a Comissão Parlamentar de Inquérito
para investigar a falta de atenção, os cuidados básicos que Cyrela devia
ter tido na construção de condomínios em São Luís e, diga-se de
passagem, tem também além de condomínios populares, tem
condomínios de luxo. Então, bem próximo da Assembleia Legislativa,
nós temos condomínios residenciais da classe B e C, mas, vejam,
Senhoras e Senhores, é uma parcela da população que lutou e muito
para conquistar o seu imóvel, a sua casa própria, e ver os seus sonhos
jogados por água abaixo diante de tantos problemas, vieram bater à
porta da Assembleia, a Casa do Povo, procurando os seus representantes
legítimos, nós ouvimos a sociedade, ouvimos a população, realizamos
a audiência pública e dos vários encaminhamentos a solicitação da
instalação de uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para
investigar todos os detalhes e, principalmente as irregularidades e
ilegalidades, desde o terreno, a liberação do terreno, a liberação de
alvarás, de Habite-se, liberação de licenças por parte da Secretaria de
Meio Ambiente do Estado e do Município, enfim, todas as situações
que precisam ser investigadas, averiguadas de forma séria, de forma
responsável e de forma imparcial. Então solicitamos, mais uma vez, a
abertura da CPI da Cyrela na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. É o que tinha para o momento, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Deputado Júnior Verde, por cinco minutos, sem
direito a apartes.
O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Mensagem bíblica, assim diz a Palavra de Deus: Com tudo o
Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês; ele ainda se
levantará para mostrar-lhes compaixão. Pois o Senhor é Deus de
justiça. Como são felizes todos que nele esperam. (Profeta Isaías 30:18).
Com essa mensagem eu quero saudar a todos fazendo os nossos
cumprimentos ao Exmo. Senhor Presidente em exercício, também
extensivo aos nobres Deputados e Deputadas desta sessão, a imprensa,
a galeria e todos que nos acompanham em todo o Estado do Maranhão.
Senhor Presidente, quero fazer alguns destaques, na manhã de hoje,
que nós estamos continuando o nosso trabalho parlamentar e vamos o
fazer até o termino do nosso mandato e sempre cumprindo, acima de
tudo, o nosso dever para com aqueles que esperam uma sociedade
melhor. E nesse propósito, sempre buscando realmente atender as
reivindicações, a contento inclusive, atendendo todas as prerrogativas
necessárias para que possamos melhorar a qualidade de vida do povo
do Maranhão como também resolver problemáticas das categorias
sociais que nos procuram. Hoje tenho aqui, nas minhas mãos, uma
referência dessa iniciativa que estamos desenvolvendo, que é um projeto
de lei, número 206/2018, que ele vai alterar o inciso V, do artigo 22, do
Decreto 19.833/2003, que dispõe sobre o plano de carreira dos praças
da Polícia Militar do Estado do Maranhão e dá outras providências.
Eu faço esse registro dessa iniciativa de lei, inclusive também
encaminhado já ao Governador Flávio Dino, com cópia também ao
Comando Geral da Polícia Militar para que possamos fazer uma
alteração do artigo 22, que dispõe da seguinte mensagem: As promoções
por antiguidade, merecimento e tempo de serviço para preenchimento
das vagas, obedecerão às seguintes proposições em relação ao número
de vagas. Aqui fala justamente do inciso V, que de 1º Sargento da PM
para Subtenente PM, todas são por merecimento. Eu estou alterando
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justamente esse inciso, colocando na redação desse inciso a seguinte
iniciativa. Estou colocando no inciso V, já alterando o artigo 22, que as
promoções por antiguidade, por tempo, merecimento e tempo de serviço
nas vagas obedecerão às seguintes relações de números de vagas. Então
estamos alterando para poder fazer com que mais policiais militares
possam ser promovidos. Ou seja, nós vamos tirar de 1º Sargento para
subtenente, todas por merecimento, nós vamos também acrescentar
não só por merecimento, mas vamos acrescentar também duas por
antiguidade, uma por merecimento e duas por tempo de serviço, aí nós
vamos ter um princípio mais justo. Só para dar ênfase aqui, o Projeto
de Lei nº 206/2018 vai beneficiar a Polícia Militar do Estado do
Maranhão, vai beneficiar nas promoções de forma específica. O inciso
no artigo 22 vai acrescentar que nós vamos ter não só o merecimento
porque nós sabemos que aqueles policiais exercem suas atividades
defendendo a sociedade por si só merecem suas promoções de acordo
com as previsões legais. Isso já acontece, agora o que nós temos que
prever é a forma de levar essa promoção a esses policiais. Dentre as
formas, nós estamos alterando esse dispositivo legal e colocando duas
vagas por antiguidade porque é justo aqueles que já estão há mais
tempo, aqueles que já estão exercendo a atividade e suas obrigações
por mais tempo, esses merecem sim essa promoção. No caso de
primeiro-sargento para subtenente, vamos ter todo um conjunto
realmente daqueles que vão ser promovidos e que vão advir das outras
promoções também porque já vai ser um efeito cascata, além de uma
por merecimento duas por tempo de serviço. Então antiguidade e tempo
de serviço estão sendo acrescentados nesse dispositivo legal, a Lei nº
206/2018, que está tramitando nesta Casa. Inclusive faço uma
justificativa porque eu estou cumprindo aqui, senhoras e senhores,
uma determinação nossa, de forma pessoal, que é de ouvir realmente
nosso mandato participativo, que foi realmente de cumprir a nossa
obrigação para com todas as categorias sociais. Aqui hoje eu estou
defendendo a Polícia Militar nesse ponto importante das promoções.
Essa lei advém de um diálogo com a Associação Recreativa de Cabos e
Soldados do 4º BPM, que fica em Balsas. Durante a campanha, inclusive
eu tive a oportunidade de participar de uma reunião com membros da
Associação Recreativa dos Cabos e Soldados do 4º BPM e, na ocasião
eu me comprometi de trazer para essa Casa uma iniciativa que possa
realmente contemplar o maior número de promoções, estamos
encontrando aqui a forma de fazer essas promoções. Mais uma vez,
mostrando ao governo do Estado como uma indicação, como um projeto
hoje, que vai tramitar como projeto de lei, fizemos das duas formas,
pois o que nós queremos é o resultado, Senhor Presidente, queremos o
resultado para que de fato nós possamos contemplar a categoria
socializada do Maranhão. Hoje estamos defendendo a Polícia Militar
nesse requisito tão importante, cumprindo mais uma vez o nosso
mandato participativo para poder ouvir a sociedade, ouvir as categorias
sociais, fazendo uma defesa importante que já está aqui também nesta
Casa. Eu falei da indicação, fazendo referência, temos a Indicação nº
573/2018 com o mesmo objetivo, encaminhando ao Exmo. Senhor
Governador Flávio Dino para que ele adote providências necessárias
no sentido de poder encaminhar para esta Casa uma proposição de lei
que altere o inciso V, do artigo 22, do Decreto 19.833/2003, que dispõe
sobre o plano de carreiras dos praças da Polícia Militar do Maranhão,
conforme anteprojeto de lei em anexo. Fizemos o anteprojeto. Já
estamos encaminhando, como encaminhamos também o projeto de lei.
Então fica aqui mais uma vez a nossa defesa das categoriais sociais e
hoje defendendo a Polícia Militar do Estado do Maranhão. Muito
obrigado e que Deus abençoe a todos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Com a palavra, o Deputado Bira do Pindaré, por
cinco minutos, sem direito a apartes.
O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, mais uma vez quero
trazer aqui as minhas preocupações com o momento presente em
nosso país. Ontem o presidente eleito Jair Bolsonaro já começa a
apresentar suas primeiras medidas, e uma delas já demonstra claramente
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o tipo de irresponsabilidade que deve marcar a gestão que assumirá a
partir de primeiro de janeiro. Ele decidiu fazer uma fusão entre o
Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura. É a raposa
cuidando do galinheiro. É impossível isso dar certo. É impossível isso
se sustentar. E vai trazer prejuízos, inclusive, para o agronegócio. Vai
trazer prejuízos, porque o mercado internacional não vai aceitar os
produtos brasileiros em razão da mácula de não ter o respeito aos
princípios básicos de preservação do meio ambiente. Isso já é de
conhecimento. Os próprios empresários do setor deveriam reagir contra
isso, porque é uma medida que causa um retrocesso monstruoso em
relação à política ambiental em nosso país. De maneira que nós
estaremos vigilantes. Várias pessoas já se manifestaram alertando para
gravidade dessa decisão. Mas eu, particularmente, confesso a vocês
que não esperava outra coisa que não fosse esse tipo de situação. Isso
é só o começo. Isso é só a pontinha do iceberg. O que vem por aí é
muito mais grave. E essa maioria que votou a favor do senhor Jair
Bolsonaro, muito antes do que a gente imagina, vai morrer de
arrependimento, porque é um projeto que nasce morto, que não tem
perspectiva e que não oferece nem uma garantia de solução para os
problemas que mais afetam a nossa população. A nossa população
está carente é de empregos, de trabalho, de educação pública, gratuita,
de qualidade, de saúde que atenda o nosso povo. Mas eles vão marchar
na contramão de tudo isso. Se depender deles, a educação pública vai
ser toda privatizada, não vai ter mais FIES, não vai ter mais PROUNI,
não vai ter mais cotas para a população menos favorecida. Vão
desmontar tudo que se conquistou de direito ao longo desse tempo. É
andar para trás. É pior do que caranguejo, porque caranguejo anda de
banda, e no caso do Governo que vai assumir, eles vão andar para trás.
A agenda é a mesma do Governo Temer com uma intensidade maior,
mas é a mesma. É a agenda que tirou direitos do Trabalhador. É agenda
que quer acabar com o direito previdenciário, aposentadoria do povo.
Se depender deles, quem quiser se aposentar vai comprar um Fundo de
Previdência no Bradesco ou no Itaú, porque se depender deles não vai
ter Caixa Econômica, não vai ter Banco do Brasil, não vai ter Banco do
Nordeste, não vai ter Banco da Amazônia. Então, se você quiser
aposentadoria vai ter que ter dinheiro para comprar um Fundo de
Previdência em um Banco privado. A mesma coisa na saúde. Eles não
estão preocupados com o SUS porque o SUS serve aos pobres, a quem
não tem dinheiro. A preocupação deles não é essa. A preocupação
deles é quem quiser saúde vai ter que comprar um plano de saúde no
Bradesco ou no Itaú. Esse é o projeto que venceu a eleição no Brasil. É
um projeto fadado ao insucesso, é a crônica da tragédia anunciada e nós
vamos acompanhar cada passo, Senhor Presidente, agora na condição
de Deputado Federal, se Deus quiser, assumiremos, a partir do dia 1º
de fevereiro, e já disse e repito, por uma questão de coerência com a
nossa história, com a nossa posição política, porque não votamos com
o senhor Jair Bolsonaro, minha posição foi clara e pública, desde o 1º
turno, votei no Fernando Haddad porque não concordava com o projeto
representado por este senhor e por essa razão, nós seguiremos firmes,
democraticamente, responsavelmente, na oposição, cobrando dele e
do seu governo que faça aquilo que o povo precise. Ele se dispôs a
resolver os problemas do Brasil, agora a batata quente está na mão
deles. Quem pariu Mateus que embale, a nossa luta continua. Muito
obrigado, Senhor Presidente.
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O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Edilázio Júnior.
O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (Questão de
Ordem) – Bloco PV/PSD, em obstrução, Senhor Presidente.
O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Cabo Campos.
O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (Questão de
Ordem) – O Diário, por favor, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço que levem o Diário ao Deputado Cabo Campos.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Presidente
Othelino.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado César Pires.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de
Ordem) – Presidente, eu queria a vossa compreensão, de que eu apertei
aqui sem observância das orientações do meu bloco e eu queria
desconsiderar a minha presença, que estou em obstrução.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Peço que façam a correção solicitada pelo Deputado César.
O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (Questão de
Ordem) – Presidente, eu gostaria só de registrar que o Bloco
Independente está em obstrução.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (Questão
de Ordem) - Senhor Presidente, eu acabei de marcar presença, mas
estou em obstrução, por favor.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, vou encerrar a conferência de quórum.
Senhores Deputados, tendo em vista que não houve quórum para
avançarmos na Ordem do Dia, toda a matéria constante fica transferida
para a sessão de amanhã. Inclusão na Ordem do Dia da sessão de
amanhã, 01 de novembro: Requerimento nº 430/2018, de autoria do
Deputado Adriano Sarney. (lê). Requerimento nº 431/2018, de autoria
da Deputada Nina Melo e o Projeto de Lei nº 073/2018, de autoria do
Deputado Cabo Campos (lê).
V – GRANDE EXPEDIENTE.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos.

IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Senhor Presidente, Deputado Wellington do
Curso, solicitar a benevolência da V. Exa. e conferência de quórum, por
favor.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço que zere o painel e os Deputados que assim o desejarem
confirmem suas presenças.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente. No Grande Expediente como não tem ninguém
inscrito, o Deputado Wellington pode utilizar o tempo do Grande
Expediente?
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington do Curso, por 30 minutos, com apartes.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado, que Deus estenda
suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão. Senhor Presidente,
já dizia o poeta: “Minha terra tem palmeiras onde canta o Sabiá; as
aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá”. Deputado César Pires,
Deputado Eduardo Braide. Deputado César Pires, já dizia o poeta:
“Minha terra tem palmeiras onde canta o Sabiá; as aves que aqui
gorjeiam não gorjeiam como lá”. Deputado César Pires, Deputado
Eduardo Braide, Deputado Edilázio, Deputado Bira do Pindaré e demais
deputados, Deputado Josimar de Maranhãozinho, nós temos deputados
estaduais eleitos e que, a partir do próximo ano, estarão na Câmara
Federal. E por que eu trago à tribuna desta Casa a reflexão sobre a
Canção do Exílio? Caio Hostílio e essa reflexão sobre a Canção do
Exílio, Marcelo Vieira, ela será bem clara para o Maranhão dos próximos
dias, e dos próximos anos. “...as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam
como lá.” Qual o posicionamento de alguns Deputados com relação ao
governo federal e ao governo estadual? Qual o posicionamento de
governos da base de Flávio Dino que defendem o Flávio Dino, mas que
atacavam e atacam o governo federal? E aí fica o questionamento da
coerência política e eu quero tratar, Deputado César Pires, de dois
assuntos de suma importância, o primeiro deles, é o da descompressão
ou processo da descompressão, eu vou explicar para que todos possam
compreender o que significa o processo de descompressão. Ao longo
dos anos anteriores, a gestão da qual vivenciamos, legislamos, que é de
2015 a 2018, finalizando agora em 2019, nos governos anteriores, ao
concederem reajuste aos professores concediam reajustes escalonados
e esses reajustes escalonados faziam com que os professores mais
antigos tivessem um achatamento nos seus salários e o Sinproesemma,
o Sindicato dos Professores, que na época defendia os professores,
hoje não defendem mais. Hoje, estão aparelhados no Governo do Estado.
Então, o Sindicato dos Professores no passado defendia os professores
no Estado do Maranhão. Hoje estão na máquina, estão no aparelho
estatal, não defendem mais os professores. Então, na época quando o
sindicato defendia os professores, o Sindicato compreendeu que os
Governadores anteriores haviam achatado os salários dos professores
e o que o Sindicato fez? O Sindicato entrou com uma ação na Justiça
solicitando a descompressão desses salários. Os salários, querido John
Cutrim, os salários que estavam achatados nos Governos anteriores, o
que fizeram? O Sindicato entrou com uma ação na Justiça para
descomprimir, para desachatar esses salários, que é o processo
conhecido como Processo de Descompressão. E esse processo tramitou
na Justiça, por 10 anos, de 2010 até 2011. E após transitado e julgado,
favorável aos professores. Olha que coisa boa! Deputado César Pires,
olha que coisa boa! Tramitou 10 anos na Justiça e depois 10 anos, olha
que coisa legal para educação no Maranhão. Os professores tiveram
reconhecimento da Justiça. A Justiça disse aos professores, realmente,
os Governos anteriores de Roseana Sarney, de Lobão, de Zé Reinaldo,
de Jackson Lago e depois de Roseana achataram os salários dos
professores e agora o Sindicato que defende os professores, ou melhor
que defendia na época, entrou na Justiça e fizeram o processo de
descompressão, “desatachamento”, o salário estava taxado, comprimido
e ele passa a ser descomprimido, passa a sofrer o processo de
descompressão. Deputado Edivaldo Holanda, olha que legal, olha que
interessante para os mais de 40 mil professores, os da ativa e os
pensionistas, os aposentados, a justiça disse: Realmente, os governos
anteriores achataram os salários dos professores. E com esse processo
agora que tramitou durante 10 anos, e os professores ganharam, que é
o processo chamado de Descompressão, o que vai acontecer? Os
professores que tiveram os salários achatados, comprimidos, a justiça
diz: Eles têm direito. Os reajustes foram diferenciados, não foram
iguais para todos. Concedia-se 5%, 8%, 10% para uma classe, para
uma categoria e 1%, 2% para os mais antigos. Os mais antigos foram
sofrendo ao longo do tempo. E olha que coisa legal, a justiça reconheceu
que os governadores anteriores achataram os salários dos professores.
Aí começa o processo de descompressão a ter andamento e os
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professores começaram a sonhar. E não só sonhar, mas realizar o desejo,
o sonho de resgatar esse dinheiro que estava em Poder do Estado ao
longo dos últimos 15, 20 anos. E algumas começaram a ser pagas,
mesmo com o Governo Roseana Sarney. Mas pasmem, senhoras e
senhores, pasmem, pasmem! O Governador Flávio Dino, de esquerda,
comunista, que prega o comum a todos, um benefício, principalmente
às classes mais sofridas, mais oprimidas, no caso, os professores, um
governador que vai não ao encontro, porque existe uma diferença para
quem não sabe, mas ele vai de encontro. Ele faz um choque, ele bate de
frente. Bate de frente com o quê? Com direitos, com garantias. E mais
ainda, direitos assistidos, garantidos pela Justiça. E o Governador
Flávio Dino ao assumir, o que ele faz? Ele diz: Não, eu não posso
pagar esse processo da descompressão. Eu posso fazer melhor, mas o
melhor que eu posso fazer é com maldade. E o que nós vamos fazer?
Vamos barrar esse processo de descompressão, vamos segurar esse
processo de descompressão, vamos entrar na Justiça para barrar esse
processo de descompressão. E aí vamos jogar para o STJ, para o STF.
E segundo o pensamento do Governador Flávio Dino ao sair do
Tribunal de Justiça do Maranhão, aos professores recorrerem, que for
para o STJ, para o STF, no pensamento do Governador Flávio Dino
que os professores aguardem, que se virem, a maldade será aplicada
mesmo assim. Agora vejamos as aberrações jurídicas. Se eu estiver
errado, alguém que me corrija, tenho humildade para reconhecer, o
pouco conhecimento da área jurídica, sou acadêmico do 6º período de
Direito, então pouco conhecimento na área jurídica, mas vejam a
aberração. O Governador Flávio Dino, ex-juiz federal, advogado,
professor, vai de encontro a sua categoria, os professores, ele bate de
frente para atravessar o processo. Eu fui pesquisar o termo atravessar
o processo, ou seja, o processo já foi transitado em julgado e o
governador agora tenta abrir o processo para prejudicar os professores,
num primeiro momento dizendo que o Ministério Público não foi
citado para tomar conhecimento da decisão final do transitado em
julgado. Ora, ora, ora, senhores deputados e senhoras deputadas, o
Ministério Público foi citado, sim, em primeiro grau, o Ministério
Público tem um documento e consta nos autos o posicionamento do
Ministério Público em primeiro grau. Novamente citado o Ministério
Público no segundo grau. A cidadã e procuradora Themis da mesma
forma. Em dois momentos no processo, tanto em primeiro como em
segundo grau, o Ministério Público se absteve, então como que poderia
ter sido citado já no final se em dois momentos o Ministério Público se
absteve, lavou as mãos e, mais ainda, não bateu de frente com os
professores como o Governador Flávio Dino tenta fazer?! E agora o
que acontece novamente? O Governador Flávio Dino tenta de todas as
formas anular o processo, questionando na Justiça o processo. O
sindicato foi citado, os professores nem sabem disso, os professores
do Maranhão nem sabem disso, o sindicato foi citado e o sindicato não
fez nenhuma defesa, nenhuma defesa dos professores do Maranhão.
Que sindicato é esse? Precisamos discutir o Sindicato dos Professores
do Maranhão, a sua representatividade na atualidade, um sindicato
que está a serviço do governo do Estado e prejudica os professores,
não está do lado dos professores. Que sindicato é esse? Os professores
precisam questionar o Sinproesemma. No processo de descompressão,
o Sinproesemma, o Sindicato dos Professores, tem prejudicado os
professores do Maranhão, o Governador Flávio Dino pratica a maldade
e o sindicato bate palmas para o Governador. O sindicato, que era
vigilante, que era atento, que defendia os professores no passado, não
faz mais como outrora, e olha que não é um pretérito tão distante, não
é um passado tão distante, mas no presente o que o sindicato faz? O
sindicato vira as costas para os professores, não dá as informações
para os professores. E os Sindicato dos Professores o que é que faz?
Prejudica os professores tomando benção ao Governador Flávio Dino.
O Governador Flávio Dino tenta prejudicar os professores e o sindicato
diz: ‘é isso mesmo, Flávio Dino, é isso mesmo, governador, pode
prejudicar os professores porque a atual gestão do sindicato bate palmas
para o senhor’. Senhoras e senhores, o Sindicato dos Professores não
é sindicato do Governador e nem dos governadores; é sindicato dos
professores. E os professores precisam discutir a efetividade, a
representatividade do Sinproesemma, do sindicato dos professores do
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Maranhão. E o Governador Flávio Dino tenta de todas as formas
prejudicar os professores. Vejam que a reeleição nem bem esfriou, a
eleição nem bem esfriou, e o Governador Flávio Dino já começa a
praticar as maldades. Eu vou falar de duas. Do processo de
descompressão, o Governador Flávio Dino tão logo garantiu a sua
reeleição, começa a preparar as maldades com o povo do Maranhão. E
o primeiro a sentir essa maldade são os professores e o segundo a
sentir essa maldade são todos os servidores públicos, primeiro os
professores. O Governador Flávio Dino tenta parar, prejudicar os
professores com a total conivência do sindicato. O sindicato dos
professores já defendeu os professores no passado. Defendeu os
professores contra ou tros governos, mas atualmente o que o
Governador Flávio Dino fez com o sindicato? Colocou o sindicato
todo no Governo. E o sindicato dos professores não defende mais os
professores, defende é o Governador Flávio Dino. E o Governador
Flávio Dino tenta praticar uma maldade com os professores e no
processo de descompressão tenta prejudicar os professores com a
conivência do sindicato. Essa é a primeira maldade no processo de
descompressão. A segunda maldade é com relação aos 21,7% de todos
os servidores. Ele ficou calado durante quatro anos. Passou despercebido
durante quatro anos. E agora, ao se eleger, ele já pratica a maldade, já
prepara a maldade para barrar na justiça o reajuste de 21,7% a todos os
servidores do Maranhão, servidores públicos estaduais, civil e militares,
todos, todos do Executivo, do Judiciário. Atenção, senhores servidores
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o Governador Flávio
Dino tenta barrar na justiça o reajuste dos servidores da Assembleia,
do Tribunal de Justiça e também do Executivo. O Governador Flávio
Dino, após a eleição, começa a praticar as maldades. Nós estamos
atentos, estamos vigilantes e não vamos permitir que isso aconteça. A
mobilização dos professores é muito importante. A mobilização dos
servidores públicos é muito importante diante da arbitrariedade, diante
da maldade. E é por isso, senhoras e senhores, que eu abri o meu
pronu nciamento trazendo à memória de todos algo que está
permanentemente na memória de todo maranhense. Já dizia Gonçalves
Dias na sua Canção do Exílio, ou na nossa Canção do Exílio, a
imortalidade desta obra para todo o Maranhão, para todo o Brasil e
para todo mundo: “Minha terra tem palmeiras onde canta o Sabiá; as
aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá.” As aves que aqui gorjeiam
deveriam gorjear da mesma forma na Câmara Federal. Deverão defender,
sim, os trabalhadores, os aposentados do Maranhão. Governador Flávio
Dino, quando V. Ex.ª vai devolver o dinheiro dos aposentados que V.
Ex.ª meteu a mão? Quando? Perguntas que não querem calar, Governador
Flávio Dino, quando V. Ex.ª vai desenvolver o dinheiro dos aposentados
que V. Ex.ª meteu a mão? Os aposentados maranhenses, sim senhor,
sim senhora, o aposentado que deu o seu suor, com o seu trabalho,
como servidor público, zelando pelo serviço público e hoje como
aposentado, e hoje como pensionista tem o quê do estado? Tem o quê
do atual gestor? Tem o quê do Governador Flávio Dino? A máxima de
Augusto dos Anjos, no século passado. Augusto dos Anjos já dizia:
Que a mão que afaga, é a mesma que apedreja. E o Governador Flávio
Dino utiliza essa máxima, todos os dias, só quem é da base que não
quer ver, todos os dias o Governador Flávio Dino pratica essa máxima:
A mão que afaga, é a mesma que apedreja. A mesma mão que afagava,
a mesma mão que afagava José Reinaldo Tavares, seu mentor intelectual,
que o trouxe para política, quando então Governador do Estado, por
meio dos benefícios que toda uma gestão, que todo um governo, que
todo Executivo podem propiciar, podem beneficiar, um candidato que
era ex, ou melhor, que era juiz federal, que não era conhecido da classe
política e tem seus mais de cento e vinte mil votos. Senhoras e Senhores,
jaboti não sobe em árvore, ou é a enchente, ou é mão de gente. Jaboti
não sobe em árvore, ou é enchente ou é mão de gente. E o Governador
Flávio Dino, num passado não tão remoto, teve o apoio, ajuda, o
auxílio do seu mentor intelectual, ou um dos. Do Ex-Governador José
Reinaldo Tavares, que ele traiu. A mão que afaga, é a mesma que apedreja.
Que ele traiu Zé Reinaldo, assim como traiu muitos outros políticos. A
mão que afaga é a mesma que apedreja. Traiu Roberto Rocha, traiu
Braide, que era líder do seu Bloco. Traiu Waldir Maranhão. Waldir
Maranhão que caiu no canto da sereia. O Governador Flávio Dino e
Márcio J erry disseram para Waldir Maranhão: “Vai, assina o

QUINTA-FEIRA, 01 DE NOVEMBRO DE 2018

11

Impeachment”. “O povo do Brasil e do Maranhão está contigo”. “Nós
também apoiamos”. E lá atrás prometeram inclusive uma vaga no Senado
para Waldir Maranhão. E assim como Zé Reinaldo, trazendo para a
história mais recente, o Waldir Maranhão. Todos foram traídos,
enganados, ludibriados pela mesma mão que afaga, que é a mesma que
apedreja, já dizia Augusto dos Anjos, “a mão que afaga é a mesma que
apedreja”. Já dizia o poeta Augusto dos Anjos, “a mão que afaga é a
mesma que apedreja”. A mão do Governador Flávio Dino, que é a
mesma que afaga é a mesma que apedreja. Aquele mesmo que foi
ajudado, é o mesmo que trai, é o mesmo que apunhala. O que dizer do
seu líder de governo! E olha que ele não me pediu para falar nada,
Deputado Rogério Cafeteira, que tão bem defende o governo nas redes
sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e na
Assembleia, nesta Casa, que tão bem defende as ações do governo,
polarizando inclusive alguns discursos nesta Casa, inclusive com o
Deputado Wellington. O que faz o Governador do Estado? A mão que
afaga é a mesma que apedreja, já dizia Augusto dos Anjos. Mas o que
ele fez? Ele fez o que com o líder do governo? A mão que afaga é a
mesma que apedreja. Deixou o Deputado Rogério Cafeteira para trás,
sendo o 14º suplente para deputado estadual. Deputado Wellington, e
não teria como ajudar? Não só teria como não o fez, não o fez porque
não quis. Senhoras e Senhores, como no passado, como em outrora as
campanhas mais pomposas, mais ricas no Estado do Maranhão vem
de Secretarias do Governador Flávio Dino. Quem fala isso é um
deputado que se reelegeu sem nenhuma bandeira, sem caminhadas,
sem carreatas, mas vejam a quantidade de dinheiro jogado em campanhas
milionárias. E onde está o Ministério Público Eleitoral? Onde está a
Justiça Eleitoral, a Polícia Federal? Que não têm a capacidade de verificar
a quantidade de bandeiras em um retorno, no segundo retorno, no
terceiro retorno, no quarto retorno, no quinto retorno, em todos os
retornos, na Rua Grande e em todo lugar. Quinhentos bandeiradores a
R$ 50,00 por dia, dá R$ 25 mil por dia. Ao longo de 45 dias, R$ 1,125
milhão só de mão de obra de bandeiradores. Não estou falando do
preço das bandeiras a R$ 14,00 cada uma, não estou falando da água,
porque bandeirador não fica de 7h da manhã até 8h da noite sem tomar
água e sem alimentação. Não estou falando da água, não estou falando
da alimentação, não estou falando de panfleto, não estou falando dos
outros materiais, estou falando simplesmente da mão de obra, 500
bandeiradores a R$ 50,00 por dia, R$ 25 mil. Ao longo de 45 dias, um
total de R$ 1,1 milhão. Está declarado na prestação de conta de alguns
candidatos? É Caixa 2? Quem pagou? Como foi feito? E essas
explicações têm que ser questionada pela Justiça Eleitoral, pela
Procuradoria Eleitoral, pela Polícia Federal. O Brasil não suporta mais
tanta corrupção. O Brasil não suporta mais tanta enganação e tanta
embromação. E as campanhas pomposas, milionárias vindas do
Governo do Estado do Maranhão. Faço o questionamento: Poderia ou
não poderia ter ajudado o líder do Governo? Claro que sim. Como
ajudou e beneficiou muitos outros, mas o Governador Flávio Dino
trouxe para a Assembleia Legislativa quem ele quis. Quem não acordou
ao longo dos últimos quatro anos pode presenciar, pode vivenciar “a
mão que afaga é a mesma que apedreja”. No primeiro dia após a eleição,
eu vim agradecer e fui solidário a todos os meus pares que, durante a
atual legislatura, atuaram comigo na Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, todos. Iniciei pelo Deputado Rogério Cafeteira, com
todo o respeito que tenho ao Deputado Rogério Cafeteira e a todos os
pares, mas citei todos aqui nesta Casa, todos, desde o Deputado Rogério
Cafeteira, Deputado Levi Pontes, Deputado Cabo Campos, Deputado
Edivaldo Holanda, Deputada Francisca Primo, Deputada Valéria
Macedo, Deputado Fábio Braga, Deputado Marcos Caldas, Deputado
Junior Verde, desculpem-me se eu esqueci de citar alguém. Eu sei que
é da democracia, claro que é da democracia, mas da mesma forma
fizeram de tudo para prejudicar o Deputado Wellington. A mão pesada
do governo, uma mão pesada que numa balança faz toda a diferença,
não para ajudar a população, mas para prejudicar alguns. E a mão
pesada do governo, da máquina para desqualificar, o rolo compressor
para tentar desconstruir imagens. E, senhoras e senhores, por dois
momentos na política eu vivenciei, eu presenciei e senti o peso da
máquina contra um mandato popular, o peso da máquina contra um
deputado que defende o povo, o peso da máquina contra um deputado
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que é a voz do povo. Qual é o meu erro? Qual é o meu erro nesta Casa?
Ter defendido os professores? Ter defendido os policiais? Qual é o
meu erro? Estar do lado do povo? Para sofrer com o peso da máquina?!
A mão poderosa da máquina do governo?! Os leões que o Governador
Flávio Dino, durante a posse, disse que jamais iria avançar para o
povo, para a população, o leão que continua faminto e continua
avançando para o povo, avançando para a população. Um leão que
tinha tudo com base na humildade, na esquerda para transformar o
estado do Maranhão, mas subiu à cabeça do leão não a política de
Estado, não a política de governo e sim a política de poder. Senhoras e
senhores, o que o governador faz após a eleição é simplesmente já
discutir quais os rumos e quem vai ser o próximo governador do Estado
em 2022. E tem que passar sob a ordem dele, sob a anuência dele.
Estão discutindo quem será o próximo prefeito de São Luís e tem que
passar pela ordem dele, passando por cima inclusive do atual gestor,
tentando fazer como fizeram com o Tadeu Palácio no passado, mas eu
creio que o Prefeito Edivaldo Holanda não vai se submeter a isso.
Então, que as discussões possam permear no futuro a Prefeitura de
São Luís, muito embora talvez não tenha a ingerência do atual prefeito,
mas que pelo menos eu possa consultado, possa ser ouvido. Mas
vejam: já estão tratando da eleição para governador em 2022 e para
prefeito em 2020. Política de poder em detrimento da política de Estado
e da política de governo. Mas, senhoras e senhores, a deferência que
hoje eu faço ao citar um poeta renomado que tanto orgulha o Estado do
Maranhão, Gonçalves Dias, e que quando ele diz para todos nós que
“A minha terra tem palmeiras onde canta o Sabiá; as aves que aqui
gorjeiam não gorjeiam como lá” será marcante nos próximos dois meses,
será marcante em quatro anos. E ela vai pautar o discurso de coerência.
Como que defende o povo do Estado do Maranhão da política do
Governo Federal ou contra o Governo Federal e não defende do Governo
do Estado ou contra a política do Governo do Estado? Eu tenho
coerência política desde o primeiro dia nesta Casa e já me levantei
muitas vezes contra as ações e a gestão da Prefeitura de São Luís, de
Paço do Lumiar, da Raposa, de Ribamar e de muitos outros municípios,
do Governo do Estado e até do Governo Federal. E se preciso for,
continuarei de forma altiva, austera no mesmo posicionamento em
defesa do povo, sejam elas as ações da União, do Estado ou dos
municípios. Nós somos representantes do povo. O poder emana do
povo e é para o povo. Vou concluir, Senhor Presidente. Mas “as aves
que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá” ficará marcado e será marcante
na vida de muitos parlamentares que terão a oportunidade de mostrar
de que lado realmente estão, se estão do lado do povo ou se estão do
lado do poder, dos benefícios do Executivo. E chega de embromação,
chega de enganação. O exemplo já foi dado em muitos lugares no Brasil
na última eleição. Que possamos ter à mente que nada mais passageiro,
nada mais efêmero do que a nossa vida na Terra. E aí perguntar se vale
à pena a defesa que alguns fazem por migalhas, com benefícios em
detrimento da sua história, em detrimento principalmente do seu futuro.
Que Deus possa estender suas mãos poderosas sobre o Estado do
Maranhão, sobre a Assembleia Legislativa nos dias que ainda faltam
para a atual legislatura, e que possa abençoar a próxima legislatura. E
que cada parlamentar eleito ou reeleito possa ter em mente a vontade
de Deus e a vontade do povo. Mais uma vez sou solidário a todos os
meus pares que, durante os últimos quatro anos, foram também motivo
de grande aprendizado. Eu não sou de andar com fofoca, de fuxico, de
gabinete em gabinete, tenho o meu mandato pautado na seriedade e na
responsabilidade e respeito a todos. O Deputado Edivaldo Holanda,
por exemplo, já tivemos vários embates na esfera administrativa da
Prefeitura de São Luís, na gestão municipal, mas nunca deixou de ser
na tribuna desta Casa, nunca passou para o desrespeito fora dela, por
respeito que tenho a todos os pares nesta Casa, desde o meu Presidente,
Deputado Othelino, e fui um dos primeiros, Deputado Othelino, fui
um dos primeiros a declarar que iria votar em Vossa Excelência e
ratifiquei o meu posicionamento, porque todas as vezes que Vossa
Excelência como Vice-Presidente desta Casa, que assumiu a Presidência
no lugar do Deputado Humberto Coutinho, em sua memória, sempre
foi muito solícito e atencioso a todos os Deputados e no último ano,
sem o Presidente Humberto Coutinho, mas com Vossa Excelência
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presidindo efetivamente e definitivamente, a Assembleia Legislativa
da mesma forma. Vossa Excelência é do PCdoB, do mesmo partido do
Governador Flávio Dino, mas Vossa Excelência, até hoje, foi incapaz
de podar, de proibir, de chamar atenção do Deputado Wellington,
mesmo após um discurso inflamado ou que pudesse atingi-lo, de alguma
forma, mesmo sendo o Presidente desta Casa, com os seus interesses
ou com alguém próximo ao senhor, o senhor foi incapaz de me chamar,
mesmo de que de forma velada e pedir para maneirar no discurso ou
que eu repensasse a forma como eu estava conduzindo o mandato,
nunca fez isso e o meu respeito ao Presidente desta Casa, ao Presidente
Othelino, eu tenho orgulho, Presidente Othelino, de ser Deputado
Estadual, em todos os lugares aonde eu vou, toda audiência, toda reunião
que eu vou eu registro, em nome do Presidente da Assembleia
Legislativa, Presidente Othelino, e de todos os demais Deputados
Estaduais, mesmo não estando presentes. Eu levo e elevo o nome da
Assembleia Legislativa, do Poder Legislativo, e faço isso com muita
responsabilidade, com muito orgulho. E, mais uma vez, eu quero
parabenizar como V. Exa. conduz a Presidência da Assembleia
Legislativa e de forma cortês, educada e isonômica, todos os Deputados
na Assembleia Legislativa e eu creio também que será com os 23 novos
Deputados que estão entrando na próxima legislatura. Para concluir,
que Deus abençoe a todos, que Deus estenda suas mãos poderosas
para o Estado do Maranhão e diante das duas maldades já colocadas
em andamento, em prática, pelo Governador Flávio Dino, Governador
Flávio Dino, pode ter a certeza de que V. Exa. fez de tudo para que o
Deputado Wellington não retornasse a esta Casa, mas adiante do
Deputado Wellington, tem um Deus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos
Exércitos, Criador do Céu e da Terra. E a Ele eu dobro os meus joelhos,
eu me prostro somente a Ele. E, graças a Ele e ao povo do Maranhão,
a voz do povo continuará na Assembleia. O mandato não é meu, o
mandato é o povo, quem ganhou não foi o Deputado Wellington, quem
ganhou foi a população do Estado do Maranhão e vou continuar firme
em defesa da população. O que eu tenho para dizer ao Governador
Flávio Dino: Eis me aqui, Governador. Eis me aqui. Bem-aventurados
aqueles que têm fome e sede de justiça. Que Deus estenda suas mãos
poderosas para o Estado do Maranhão, para sua população. Senhor
Presidente, muito obrigado pelo tempo que me excedi. Que Deus
abençoe a todos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar Democrático. Deputado Wellington, muito
grato por suas benevolentes palavras. Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão. Deputado Rafael Leitoa, por 07 minutos, com apartes.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente Othelino, Senhoras e Senhores
Deputados, imprensa, galeria, povo do Maranhão. Senhor Presidente,
volto a tribuna hoje para comentar, e com muito espanto, o que toda a
Nação brasileira ouviu ontem e hoje pela imprensa, que foi a decisão de
mudar de ideia, do Presidente eleito Jair Bolsonaro, com relação a
fusão do Ministério do Meio Ambiente e da Agricultura. Foi o assunto
da nossa reunião hoje, na Comissão de Meio Ambiente e eu jamais
poderia deixar, como deputado, como cidadão brasileiro, como
engenheiro civil, como pós-graduado e especialista em Gestão Ambiental,
não poderia deixar de me manifestar a esse absurdo. Que a equipe do
Presidente eleito ainda não sabe, mais ou menos, como é que vai
funcionar a máquina pública. Até porque a matéria que está aqui
estampada hoje, no G1, coloca o seguinte. Que o futuro Ministro da
Casa Civil, o Deputado Onyx Lorenzoni, informou nessa terça-feira
que o Presidente eleito decidiu manter a fusão dos Ministérios da
Agricultura e do Meio Ambiente. Sendo este que na última semana do
segundo turno, diante do risco de queda de intenção de voto inclusive,
sinalizou que não iria mais fundir os Ministérios da Agricultura e do
Meio Ambiente. Ele concedeu a entrevista, comentou as críticas dos
ambientalistas à proposta de fundir as duas pastas, e declarou o
seguinte: “Está havendo um ruído nessa área e eu sou uma pessoa que
está aberta ao diálogo. Pode ser que a gente não encampe essa proposta
realmente”. Em seguida, aliados de Bolsonaro deram como certa a
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decisão de que os Ministérios da Agricultura e Meio Ambiente
continuariam existindo de forma independente. Mas ontem ele, em
reunião com seus assessores mais próximos, decidiu bancar a proposta
inicial, Senhor Presidente. Ou seja, começa a mudança de ideias em
pouco menos de uma semana depois da eleição, onde ele inclusive já
tinha voltado atrás. E onde já se viu Ministério do Ambiente e Ministério
da Agricultura serem fundidos? Onde o Ministério de Meio Ambiente
é o órgão de controle. Como é que vão ficar essas políticas de proteção
ambiental, de defesa das nascentes, da Floresta Amazônica? Outra
coisa, o mercado internacional é muito exigente com relação a
comercialização de produtos sem licenciamento adequado. Para quem
interessa essa fusão? Inclusive a nossa consultoria, a gente preparou
algumas reflexões que precisam ser feitas. Qual a motivação e
embasamento técnico para a fusão do Ministério do Meio Ambiente
com o Ministério da Agricultura? Existe um modelo técnico feito,
elaborado? Isso é um caminho totalmente inverso. Nós estamos aqui
encampando a luta, durante todo esse mandato, pela criação dos Comitês
de Bacias Hidrográficas do Estado do Maranhão, para que a gente
possa continuar preservando os recursos hídricos, que é de vital
sobrevivência humana. A importância do Sistema Nacional de Meio
Ambiente, e recursos naturais, eles são ativos para a nossa Nação.
Toda a economia brasileira tem forte viés com os recursos naturais,
agronegócio, turismo, agropecuária, mineração. A educação, o uso
responsável dos recursos naturais, tudo isso vai ser impactado. E os
compromissos globais firmados pelo Brasil, onde vão ficar? Nós fomos
e somos referência nas questões ambientais. Nós sediamos a Eco 92, a
Rio +20 e vamos agora para um retrocesso que ninguém sabe ainda
dimensionar. Aonde vai ficar o Ibama? O ICMBio? A Agência Nacional
de Águas? Os Comitês de Bacias? Como é que vai ficar essa política?
O mesmo que precisa desmatar para poder avançar vai ser o que vai
licenciar? Como é que vai ficar as prefeituras locais? A Política Nacional
de Resíduos Sólidos? Tudo isso é um patrimônio do povo brasileiro,
não pode simplesmente chegar numa ideia e fundir dois ministérios
com a falácia de reduzir ministérios e economizar a máquina pública.
Isso é discurso fácil e barato. Eu acho que o Presidente eleito, junto
com toda a sua comissão, precisa rever o nosso partido, PDT. Nós já
colocamos que vamos ficar no campo de oposição, mas fazendo
oposição de forma crítica e construtiva, isso é um retrocesso para o
nosso país, a gente não pode ficar calado com relação a isso. É uma
falácia esse enxugamento da máquina que não vai funcionar, é óbvio
isso. Inclusive, na terça-feira, o economista Paulo Guedes informou
que Bolsonaro decidiu unificar os Ministérios da Fazenda, do
Planejamento e da Indústria. Qual o sentido? Vai cortar os cargos da
Receita Federal? Os Analistas do Ministério do Planejamento? O
Ministério da Indústria, que trabalha pelos incentivos fiscais, pela
implementação do desenvolvimento tecnológico? O Ministério da
Fazenda, que trabalha na sua arrecadação? Como é que isso vai dar
certo? Vejo com muita preocupação essa política de fusão por fundir,
para passar uma imagem para a opinião pública de que está reduzindo
a máquina pública, quando na verdade está fazendo o velho samba do
crioulo doido em que ninguém se entende. Eu acho que a equipe, que
ainda obviamente não tem uma semana, deve se cercar de diálogo,
ouvir os técnicos de verdade que estão dentro dos ministérios, os
funcionários de carreira sobre como simplesmente em uma canetada
acabar com o Ministério do Meio Ambiente, porque é isso que vai
ocorrer, porque obviamente a política do agronegócio é que vai suplantar
a política de meio ambiente. Isso é óbvio. Nós estamos aqui no
Maranhão defendendo inclusive, já tive conversas com o Governador
Flávio Dino para que se criasse uma secretaria específica para
gerenciamento de recursos hídricos do Maranhão. Nós somos o segundo
estado do Nordeste com maior abundância em recursos hídricos e
precisamos de uma política específica para cuidar dos recursos hídricos.
No meu ponto de vista, nós deveríamos ter essa secretaria específica
como ocorre aqui em outros estados, como Ceará e no Piauí, e tem
funcionado muito bem. Ceará é modelo de gerenciamento de recursos
hídricos para o país e é essa política que tem que ser pautada aqui, não
um retrocesso desses a todo meio ambiente do Brasil que está ameaçado
com uma proposta como essa. Eu acho que nós vamos manter com
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muita preocupação esses pontos críticos. Não quero aqui obviamente
que alguém imagine que a gente está torcendo para que dê errado, pelo
contrário, nós torcemos é para que o Brasil dê certo, queremos muito
que o governo acerte, mas a gente não pode concordar com uma ideia
de fundir dois ministérios antagônicos desses, porque nós militamos
na área, nós sabemos que isso não vai funcionar, pelo contrário, isso
vai ser uma devastação para o meio ambiente brasileiro, sem falar de
como Brasil vai ser visto lá fora, isso vai dificultar as relações comerciais
com a Europa. Se essa é a ideia, pois está dando um tiro no pé.
Realmente, deve sentar a equipe e rever essa ideia. E me preocupa
muito esse posicionamento de véspera de eleição mudando de ideia e
voltar a ideia após as eleições, porque antes da eleição o Presidente
eleito disse que ia ser escravo da Constituição. Espero que ele também
não mude de ideia depois que sente na cadeira como Presidente da
República. E é esse alerta crítico que nós fazemos hoje aqui na tribuna
não é torcendo pelo pior. Pelo contrário, nós todos os brasileiros
estamos no mesmo barco. Se esse barco continuar afundando do jeito
que está, afunda todo mundo. Então a gente torce muito para que o
Governo dê certo, mas nós sempre seremos a voz ponderada, a voz da
crítica construtiva. E essa é uma que a gente começa a fazer de agora. A
fusão do Ministério do Meio Ambiente com a Agricultura não pode
ser, não dá certo. E com certeza nós estaremos aqui fazendo esse
ponto, mesmo que seja aqui da aqui da Assembleia, mesmo que não
seja lá em Brasília. Mas nós temos os representes aqui do Estado do
Maranhão e a eles colocamos que façam as ponderações necessárias.
Então, Senhor Presidente, era esse meu pronunciamento. Vejo com
muita preocupação essa fusão que não vai levar a avanço nenhum. Pelo
contrário, eu acho que a gente tem que acabar com essas falácias para
agradar a opinião pública. E que vai ser passageiro porque a própria
população será prejudicada. Não tenho dúvidas disso. Enquanto a
gente avança muito na política ambiental, a gente vem agora com um
baque desse retrocesso. Eu acho que as movimentações hoje devam
fazer a sua equipe de transição repensar mais uma vez essa ideia que
não tem nenhum cabimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar de Oposição? Declina. Bloco Parlamentar
Independente? Declina. Bloco Parlamentar PV/PSD? Declina.
VI – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.

Resumo da Ata da Centésima Trigésima Primeira Sessão
Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia trinta de outubro de dois mil e dezoito.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Stênio
Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ricardo
Rios.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): César Pires, Doutor Levi Pontes, Eduardo Braide,
Francisca Primo, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Stênio Rezende,
Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio
Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, Edilázio
Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo,
Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho,
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Júnior Verde, Léo Cunha, Marcos Caldas, Max Barros, Neto
Evangelista, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira,
Sérgio Frota, Sousa Neto, Valéria Macedo e Vinícius Louro. O Presidente
declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do
Resumo da Ata da Sessão anterior e do expediente que foi encaminhado
à publicação. Não havendo oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, o Presidente informou que não havia “quórum” regimental
para apreciação da matéria constante na Ordem do Dia, que foi
transferida para próxima Sessão Ordinária. Não houve orador inscrito
no primeiro horário do Grande Expediente. Da mesma forma ocorreu
no tempo dos Partidos e Blocos e no Expediente Final. Nada mais
havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo,
que lido e aprovado será devidamente assinado. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 31 de outubro
de 2018.

Ata da Centésima Vigésima Oitava Sessão Ordinária da
Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
vinte e quatro de outubro de dois mil e dezoito.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Graça Paz.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca
Primo.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Antônio Pereira, César Pires, Doutor Levi Pontes,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Macedo,
Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar
Maranhãozinho, Júnior Verde, Marcos Caldas, Max Barros, Neto
Evangelista, Nina Melo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio,
Raimundo Cutrim, Stênio Rezende, Vinícius Louro e Wellington do
Curso. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Adriano Sarney,
Ana do Gás, Andréa Murad, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos
Florêncio, Edilázio Júnior, Fábio Braga, Léo Cunha, Othelino Neto,
Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério
Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Valéria Macedo e Zé Inácio Lula.
O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando
a proteção de Deus. Determinou a leitura do texto bíblico e do Resumo
da Ata da Sessão anterior que foi aprovado. Não havendo matéria para
leitura o Presidente concedeu a palavra ao Deputado Raimundo Cutrim
que declarou seu apoio ao candidato a Presidência da república Fernando
Haddad. O Deputado Júnior Verde discorreu sua luta em defesa da
nomeação do concursados aprovados “subjudices” da Polícia Militar,
como meio para reforçar a segurança pública. Em seguida, o Deputado
Wellington do Curso falou sobre o Dia Estadual de Combate a
Poliomielite. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, o Presidente informou que não havia “quórum” regimental
para apreciação da matéria constante na Ordem do Dia, que foi
transferida para próxima Sessão Ordinária. Não houve orador inscrito
no primeiro horário do Grande Expediente. No tempo dos Partidos e
Blocos fez-se ouvir o Deputado Wellington do Curso que, falando
pelo Bloco Parlamentar Independente e pela Liderança deste Bloco,
destacou sua luta em defesa da realização dos concursos públicos. As
demais agremiações declinaram do tempo a elas destinado. No
Expediente Final não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a
tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e
aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 24 de outubro de 2018.
Deputado César Pires - Presidente em exercício. Deputada Graça Paz
- Primeira Secretária em exercício. Deputada Francisca Primo - Segunda
Secretária em exercício.
Ata da Centésima Vigésima Nona Sessão Ordinária da
Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
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Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
vinte e cinco de outubro de dois mil e dezoito.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado Professor Marco
Aurélio.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Max
Barros.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Marcos
Caldas.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Bira do Pindaré, Cabo Campos,
Doutor Levi Pontes, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide,
Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Júnior Verde, Marcos
Caldas, Max Barros, Neto Evangelista, Nina Melo, Professor Marco
Aurélio, Raimundo Cutrim, Rogério Cafeteira, Valéria Macedo, Vinícius
Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os Senhores
(as) Deputados (as): Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio Pereira,
Carlinhos Florêncio, César Pires, Edilázio Júnior, Fábio Braga, Fábio
Macedo, Francisca Primo, Josimar Maranhãozinho, Léo Cunha,
Othelino Neto, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles,
Roberto Costa, Sérgio Frota, Sousa Neto e Stênio Rezende. O Presidente
declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus. Em seguida, ouviu-se a leitura do texto bíblico, do Resumo da
Ata da Sessão anterior que foi a provada e do seguinte Expediente:
Projeto de Lei nº 222/18, de autoria de Deputado Adriano Sarney, que
dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação
no ato da matrícula escolar; Requerimentos nºs: 426/18, do Deputado,
para que seja discutido e votado em regime de urgência, em uma Sessão
Ordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei n° 192D 2018
e o Projeto de Lei n° 213D 2018, ambos de sua autoria; 427/18, do
Deputado Eduardo Braide, solicitando que seja realizada uma Sessão
Solene no dia 06 de Dezembro de 2018, para a entrega da Medalha do
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Antônio Trianon de
Souza; 428/18, da Deputada Francisca Primo solicitando que seja
registrado nos Anais desta Casa votos de congratulações com a
população do Município de Icatu, pela passagem do seu aniversário
comemorado no mês de outubro; Indicação nº 588/18, da mesma autora,
à Diretoria Institucional da OI no Maranhão, para que determine a
implantação do sistema de cobertura do Serviço Móvel Pessoal (SMP)
para os povoados Bananal, Rocinha, Palmares, Gameleira e Setor
Agrícola no Município de Governador Edison Lobão. Esgotado o
Expediente sobre a Mesa, o Presidente o encaminhou à publicação,
após deferir na forma regimental a Indicação acima citada. Não havendo
oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente informou
que não havia “quórum” regimental para apreciação da matéria
constante na Ordem do Dia, que foi transferida para próxima Sessão
Ordinária. Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande
Expediente. No tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado Wellington
do Curso falou pelo Bloco Parlamentar Independente e pela liderança
deste Bloco, defendeu a federalização da MA 006 e criticou duramente
o Governador Flávio Dino pela forma como vem tratando os servidores
públicos. No tempo do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão a
Deputada Valéria Macedo, agradeceu a todos aqueles que a apoiaram e
acreditaram em seus projetos e o Deputado Rogério Cafeteira, que
falou pelo mesmo bloco, elogiou o Secretário da Casa Civil o senhor
Rodrigo Lago, pelo seu brilhante desempenho frente a importante
Secretaria. As demais agremiações declinaram do tempo a elas destinado.
No Expediente Final o Deputado Wellington do Curso voltou à Tribuna
para defender a nomeação dos aprovados nos concursos para Polícia
Militar, para a CAEMA, para o DETRAN, para os professores e
demais concursos realizados pelo Governo do Estado. Nada mais
havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que
lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 25 de outubro de
2018. Deputado Professor Marco Aurélio - Presidente, em exercício.
Deputado Max Barros - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado
Marcos Caldas - Segundo Secretário, em exercício.

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
Ata da Centésima Trigésima Sessão Ordinária da Quarta
Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia vinte e nove
de outubro de dois mil e dezoito.
Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Bira do
Pindaré.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edson
Araújo.
Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Bira do Pindaré, Doutor Levi Pontes,
Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Edson Araújo, Francisca Primo,
Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Othelino Neto, Rigo Teles,
Rogério Cafeteira, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio
Lula. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Andréa Murad,
Antônio Pereira, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires,
Edilázio Júnior, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Graça
Paz, Hemetério Weba, Léo Cunha, Marcos Caldas, Max Barros, Neto
Evangelista, Nina Melo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Roberto Costa, Sérgio Frota,
Sousa Neto, Stênio Rezende e Valéria Macedo. O Presidente declarou
aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de Deus.
Determinou a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior que foi aprovado e do seguinte Expediente: Projetos de Lei
nºs: 223/18, de autoria do Deputado Eduardo Braide, que estabelece as
diretrizes para a implantação do Programa de Intervenção Assistida
por Animais -IAA no Estado do Maranhão e 224/18, de autoria do
Deputado Bira do Pindaré, que considera de Utilidade Pública o
Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras
Familiares de Aldeias Altas MA STTR; Projeto de Resolução Legislativa
nº 068/18, de autoria do Deputado Cabo Campos, que concede Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Paulo Sérgio
Azevedo da Costa, 2º Tenente Bombeiro Militar do Estado do
Maranhão; Requerimento n° 429/18, do Deputado Othelino Neto,
solicitando que seja realizada uma Sessão Solene em homenagem aos
50 anos da Receita Federal do Brasil, a ser realizada no dia 21 de
novembro de 2018, tendo em vista a importância do trabalho dessa
instituição para os brasileiros, em especial, os maranhenses; Indicações
nºs: 589/18, do Deputado Bira do Pindaré, ao Governador do Estado
do Maranhão, Senhor Flávio Dino, a fim de que determine ao setor
competente a implantação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
do Maranhão no Município de Presidente Dutra e 590/18, do mesmo
autor, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior, a fim
de que, junto ao setor competente, providencie a implantação de ponto
de ônibus em frente à feira, na Rua Machado de Assis, bairro da
Liberdade em São Luís. Esgotada a matéria sobre a Mesa, o Presidente
encaminhou à publicação o Expediente lido pelo Primeiro Secretário,
após deferir na forma regimental as Indicações acima citadas. Inscritos
no Pequeno Expediente, ouviu-se os Deputados Bira do Pindaré,
Othelino Neto e Wellington do Curso. O Deputado Bira do Pindaré
lamentou o resultado das eleições para Presidente da República,
reafirmando seu ceticismo quanto ao Projeto Político defendido pelo
Presidente eleito Senhor Jair Bolsonaro. O Deputado Othelino Neto
reafirmou o pronunciamento do Deputado Bira do Pindaré, lamentando
a derrota do candidato do PT, Senhor Fernando Haddad nas eleições
para Presidência da República. Por fim, o Deputado Wellington do
Curso parabenizou o Presidente eleito, Senhor Jair Bolsonaro, rogando
a Deus que lhe dê sabedoria para administrar o Brasil. O Parlamentar
também relatou sua participação em uma reunião com o reitor da
Universidade Federal do Maranhão para solicitar a retificação da lista
de aprovados no seletivo para ingresso de estudantes nos cursos de
graduação. Não havendo mais oradores inscritos neste turno dos
trabalhos, o Presidente informou que não havia “quórum” regimental
para apreciação da matéria constante na Ordem do Dia, que foi
transferida para próxima Sessão Ordinária e determinou a inclusão do
Requerimento nº 429/18, de autoria do Deputado Othelino Neto na
Ordem do Dia da próxima Sessão. Não houve orador inscrito no
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primeiro horário do Grande Expediente. Da mesma forma ocorreu no
tempo dos Partidos e Blocos e no Expediente Final. Nada mais havendo
a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e
aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 29 de outubro de 2018.
Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado Bira do Pindaré Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Edson Araújo - Segundo
Secretário, em exercício.

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 062/2018, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 903/2018
Concede Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Soldado PM Danilo Pestana e dá
outras providências.
Art. 1º - Fica concedida a Medalha de Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
ao Soldado PM Danilo Pestana.
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 24 de outubro de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado RICARDO
RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO REZENDE - Segundo
Secretário.
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 063/2018, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 904/2018
Concede Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Soldado PM Heberth de Jesus Silva
Barros e dá outras providências.
Art. 1º - Fica concedida a Medalha de Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
ao Soldado PM Heberth de Jesus Silva Barros.
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 24 de outubro de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado RICARDO
RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO REZENDE - Segundo
Secretário.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
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vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 065/2018, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 905/2018
Concede Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Senhor Francisco Antônio Trianon
de Souza.
Art. 1º - É concedida a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão ao Senhor
Francisco Antônio Trianon de Souza, natural da Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará 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 25 de outubro de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado RICARDO
RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO REZENDE - Segundo
Secretário.
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 066/2018, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 906/2018
Concede Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” à Senhora Cynthia Celina de Carvalho
Mota Lima.
Art. 1º - Fica concedida a Medalha de Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
à Senhora Cynthia Celina de Carvalho Mota Lima.
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 25 de outubro de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado RICARDO
RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO REZENDE - Segundo
Secretário

RESENHA
RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
CONJUNTAMENTE
COM
AS
COMISSÕES
DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DE TRABALHO; ORÇAMENTO, FINANÇAS E
FISCALIZAÇÃO, REALIZADA AOS 23 DIAS DO MÊS DE
OUTUBRO DO ANO DE 2018, ÀS 11 HORAS E 30 MINUTOS,
NO PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS” DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.
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PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – PRESIDENTE
MARCO AURÉLIO
ROGÉRIO CAFETEIRA
RAFAEL LEITOA
CABO CAMPOS
HEMETÉRIO WEBA
EDIVALDO HOLANDA
LÉO CUNHA
SOUSA NETO
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
209/2016 – DISPÕE sobre a inclusão da disciplina Introdução ao
Estudo do Direito na estrutura curricular do ensino médio da rede
pública de ensino, no Estado do Maranhão.
AUTORIAIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
RELATOR: Deputado GLALBERT CUTRIM
COMISSÃO: Constituição, Justiça e Cidadania
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
014/2017 – INSTITUI o Programa de Educação para a Segurança no
Trânsito, no Ensino Médio da Rede Pública de Educação do Estado do
Maranhão.
AUTORIA: Deputada FRANCISCA PRIMO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
COMISSÃO: Constituição, Justiça e Cidadania
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
205/2018 – (MENS. GOV. Nº 062/2018) – que DISPÕE sobre a criação
de Cargos em Comissão na Estrutura da Defensoria Pública do Estado
do Maranhão DPE/MA.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Administração
Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho; Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle.
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 065 /2018 - PROPÕE Medalha do
Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Senhor FRANCISCO
ANTÔNIO TRIANON DE SOUZA.
AUTORIA: Deputado EDURDO BRAIDE
RELATORIA : Deputado GLALBERT CUTRIM
COMISSÃO: Constituição, Justiça e Cidadania.
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 066/2018 - DISPÕE Medalha do
Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, a Senhora CYNTIA CELINA
DE CARVALHO MOTA LIMA.
AUTORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
RELATORIA : Deputado GLALBERT CUTRIM
COMISSÃO: Constituição, Justiça e Cidadania.
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 30 de Outubro de 2018.
GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC
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COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
PARECER Nº 007/2018
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 211/2018, de autoria
do Poder Executivo, que Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual
2016-2019, instituída pela Lei nº 10.375, de 16 de dezembro de 2015,
e dá outras providências.
Esclarece a Mensagem Governamental nº 067/2018, que a
mencionada Revisão visa aperfeiçoar qualitativamente o Conjunto de
Programas com seus respectivos objetivos, ações, metas e
regionalização, tudo em consonância com a Legislação vigente e às
boas práticas da Administração Pública, que tem como premissa basilar
a transparência necessária ao fortalecimento no processo democrático,
estimulando a gestão participativa e o controle social.
Com efeito, a Lei nº 10.375, de 16 de dezembro de 2015, que
instituiu o Plano Plurianual, em seus arts. 5º e 13, prevê a citada
Revisão, senão vejamos:
“Art. 5º A gestão do Plano Plurianual observará os
princípios de publicidade, eficiência, impessoalidade,
economicid ad e e efetividad e e compreend erá a
implementação, o monitoramento, a avaliação e a revisão
do plano.
(...)
Art. 13. A inclusão, a exclusão ou a alteração de programas
constantes do Plano Plurianual instituído por esta Lei, serão
propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei
específico de revisão da Lei do Plano Plurianual.”
O Plano Plurianual corresponde ao desdobramento do
orçamento-programa. Cabe a ele estabelecer, de forma regionalizada,
as diretrizes, objetivos e metas para a atuação governamental para as
despesas de capital e outras dela decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada, para o período de quatro anos.
Na prática, isto corresponde à apresentação de todos os
programas e ações do Governo (à exceção das chamadas operações
especiais), estabelecendo, para os primeiros, objetivos e indicadores, e
para os últimos, finalidades e metas.
Com efeito, o Plano Plurianual deve se compatibilizar com os
Planos e Programas Estaduais, Regionais e Setoriais previstos na
Constituição do Estado, serão elaborados em consonância com o Plano
Plurianual e apreciado pela Assembleia Legislativa (Art. 136, § 4º, da
CE/89).
Ademais, caberá ao Poder Executivo estabelecer normas
complementares para a Gestão do Plano Plurianual, a teor do que
dispõe o Art. 7º da Lei nº 10.375, de 16 de dezembro de 2015.
a. Relatório de Avaliação da Revisão do exercício de 2018
O Plano Plurianual 2016-2019 foi revisado amparado legalmente
pelos artigos 5º e 13 da Lei nº 10.375/2015 que o instituiu e, sobretudo
por necessidade de adequação do Plano às alterações institucionais
com o objetivo de aperfeiçoar qualitativamente o conjunto de programas,
com seus respectivos objetivos, ações, metas e regionalização.
A primeira Revisão ocorreu com a Lei nº 10.431, de 08 de abril
de 2016, a segunda foi com a Lei nº 10.719 de 22 de novembro de 2017,
sendo esta a terceira Revisão proposta.
Programas Incluídos:
1 –Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão.
Programa 0350. Tipo: Gestão de Políticas Públicas, na Secretaria de
Estado da Fazenda.
Objetivo do Programa: Contribuir para a sustentabilidade fiscal
do Estado por meio da modernização da gestão fazendária; melhoria da
administração tributária e melhoria da gestão do gasto público.
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Origem dos Recursos: O Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) no âmbito do Programa de Apoio a Gestão e
Integração dos Fiscos no Brasil – PROFISCO.
Finalidade: Fortalecer a gestão para resultados, a governança
da SEFAZ/MA e a gestão integral das obrigações tributárias, com o
melhoramento do desempenho da administração tributária buscando
alcançar o potencial contributivo e excelência na assistência ao
contribuinte. Melhorar a eficiência na gestão do gasto público, visando
fortalecer os mecanismos de controle orçamentário e financeiro.
Valor Total do Programa: R$ 23.000.000,00.
Programas Alterados:
1 – Gestão de Políticas Governamentais. Programa 0349.
Tipo: Gestão de Políticas Públicas, na Secretaria de Estado de Governo.
Objetivo do Programa: Coordenar os atos de gestão dos
negócios públicos, os programas e projetos estratégicos bem como
avaliar e monitorar os compromissos de governo.
Objeto de Alteração: inclusão da Ação 4855 – Apoio a Parcerias
Interfederativas e Organizações Internacionais.
Finalidade: Apoiar as atividades das parcerias interfederativas
e organizações internacionais nas quais o Maranhão faz parte, com
vistas a promover a implantação e implementação de políticas públicas
que contribuam para o bem-estar social e o desenvolvimento sustentável
e competitivo da região.
Valor Total: R$ 1.900.000,00.
2 - Apoio Administrativo. Programa 0411. Tipo: Apoio
Administrativo, no órgão Encargos Gerais do Estado.
Objetivo do Programa: Prover os órgãos do Estado de meios
administrativos para a implementação de seus programas finalísticos e
de serviços ao Estado.
Objeto de Alteração: Inclusão da Ação 0963 – Contribuição
para o Fundo de Benefícios dos Servidores Públicos Estaduais, a ser
inserida nos seguintes órgãos: ALEMA, TCE, TJ, PGJ, DPE, MOB,
AGEM, AGED, FMRB, SEDUC, CINTRA, DETRAN, FESUNIDADE CENTRAL, IMESC, JUCEMA, INMEQ/MA, UEMA,
FAPEMA, IEMA, UEMASUL, FUNAC, PROCON/MA,
EMARHP, IPREV, ENC. FINANCEIROS, ITERMA E AGERP/MA.
Finalidade: Garantir aos servidores e empregados civis e
militares e aos seus dependentes da Assembleia Legislativa e TCE, TJ,
PGJ, DPE, MOB, AGEM, AGED, FMRB, SEDUC, CINTRA,
DETRAN, FES-CENTRAL, IMESC, JUCEMA, IEMA, FUNAC,
PROCON, EMARHP, IPREV, ENCFIN, ITERMA, AGERP, INMEQ,
UEMA, FAPEMA, UEMASUL, IASP, , assistência à saúde, auxílio
natalidade e auxílio funeral.
Valor Total: R$ 143.464.894,00
3 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. Programa
0590. Tipo: Finalístico, na Secretaria de Estado dos Direitos Humanos
e Participação Popular.
Objetivo do Programa: Promover cultura e educação em direitos
humanos e garantir acesso a direitos e a participação popular.
Objeto de Alteração: inclusão da ação: 4856 – Promoção,
Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência.
Finalidade: Proporcionar suporte financeiro para implantação,
manutenção e desenvolvimento de projetos, programas e ações voltadas
à promoção, defesa e garantia dos direitos das pessoas com deficiência.
Valor Total: R$ 100.000,00.
4 - Mais Esporte Mais Lazer. Programa 0578. Tipo:
Finalístico na Secretaria de Estado do Esporte e Lazer.
Objetivo do Programa: Ampliar, democratizar e qualificar o
acesso ao esporte e lazer enquanto direito social, integrando as demais
políticas públicas.
Objeto de Alteração: replicar as ações: 4450 – Gestão do
Programa, 3259 –Infraestrutura Esportiva, 4714 – Mais Lazer e 4715
– Maranhão Mais Competitivo da Secretaria de Estado de Esporte.
Finalidade: Construir, ampliar, reformar e modernizar espaços
e equipamentos de esporte e lazer. Ampliar e qualificar o acesso ao
lazer integrado às demais políticas públicas favorecendo o
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desenvolvimento humano e a inclusão social. Ampliar e qualificar as
ações do esporte de alto rendimento, das categorias de base aos atletas
de excelência esportiva em parceria com as federações, ligas e entidades
esportivas.
Valor Total: R$ 600.000,00.
5 - Planejamento e Gestão Governamental. Programa 0347.
Tipo: Gestão de Políticas Públicas na Secretaria de Estado do
Planejamento e Orçamento.
Justificativa da alteração: Inclusão da ação na Unidade
Orçamentária Encargos Financeiros no ENCFIN.
Objetivo do Programa: Planejar e formular as políticas de
planejamento estratégico e gestão governamental.
Objeto de Alteração: inclusão da ação: 4857 - Sustentabilidade
e Fomento ao Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria.
Finalidade: Promover ações com vistas a auferir maior liquidez
ao Regime Próprio da Previdência do Estado do Maranhão na ENCFIN.
Valor Total: R$ 500.000.000,00.
6 - Planejamento e Gestão Governamental. Programa 0347.
Tipo: Gestão de Políticas Públicas na Secretaria de Estado do
Planejamento e Orçamento.
Justificativa da alteração: Inclusão da ação na Unidade
Orçamentária. FUNBEM
Objetivo do Programa: Planejar e formular as políticas de
planejamento estratégico e gestão governamental.
Objeto de Alteração: inclusão da ação: 4857 - Sustentabilidade
e Fomento ao Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria.
Finalidade: Promover ações com vistas a auferir maior liquidez
ao Regime Próprio da Previdência do Estado do Maranhão.
Valor Total: R$ 500.000,00.
7 - Apoio Administrativo. Programa 0411. Tipo: Apoio
Administrativo no órgão Encargos Gerais do Estado.
Objetivo do Programa: Prover os órgãos do Estado de meios
administrativos para a implementação de seus programas finalísticos e
de serviços ao Estado.
Objeto de Alteração: Inclusão das Ação 4457 – Administração
da Unidade, 0900 - Contribuição à Previdência do Servidor Público
Estadual e 0901- Contribuição ao Regime Geral da Previdência.
Finalidade: Constituir centro de custos administrativos das
unidades orçamentárias constantes dos orçamentos do Estado,
agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em
programas ou ações finalísticas. Garantir os direitos e benefícios
previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadual de Pensão e
Aposentadoria do Estado do Maranhão – FEPA. Garantir os direitos
e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacional
do Seguro Social – INSS.
Valor Total: R$ 6.100.000,00.
b. Análise das justificativas da Revisão
Um PPA (ou sua revisão) costuma apresentar, num nível mais
elevado, as estratégias do Governo e os macros objetivos que lhe
estejam associados, de modo a evidenciar as linhas mestras que
nortearão a Administração Pública durante a vigência do plano.
Abaixo das estratégias e dos macros objetivos, um PPA define
os programas e ações governamentais, para os quais são estabelecidos
objetivos/finalidades e definidos indicadores/produtos.
A revisão realizada alterou os programas e ações governamentais
em termos qualitativos e quantitativos. No primeiro caso, a modificação
consistiu em inclusão ou alteração de rubricas, via aprimoramento dos
seus atributos. Já no segundo, a mudança deu-se na dotação (valor
financeiro) destinada à rubrica.
No final houve a inclusão de 1 e a alteração de 7 programas.
Eis o relatório.
Um bom planejamento pressupõe uma ponderação dos
programas e ações, que nem o reduza nem o amplie exageradamente, a
fim de proporcionar a eficiência da atuação do governo.
As leis orçamentárias não podem ser estanques. Elas precisam
acompanhar a dinâmica do mercado interno e externo, o qual se altera
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constantemente. Com isso, a revisão do PPA é salutar para manter a
programação atualizada.
O PPA 2016/2019 sofreu (com essa) três revisões, a primeira
ainda em 2016, a segunda em 2017 e a terceira em 2018. No primeiro
caso, Lei nº 10.431, de 08/04/2016, a justificativa para as alterações no
Plano foi cumprir obrigações constitucionais vigentes e garantir a
transferência dos recursos financeiros recebidos dos mutuários,
referente a seguro e FCVS, à Caixa Econômica Federal e seguradora
habilitada para essa finalidade. A segunda revisão justifica-se,
principalmente, pela necessidade de aperfeiçoar qualitativamente o
conjunto de programas, com seus respectivos objetivos, ações metas e
regionalização. A terceira revisão corresponde a análise realizada nesse
parecer.
Assim sendo, o Projeto de Lei ora sob exame atende o
regramento constitucional e também às demais normas que tratam
direta ou indiretamente do Plano Plurianual.
VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 211/2018, considerando atendidos os pressupostos de legalidade
e oportunidade.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei
nº 211/2018, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 31 de outubro de 2018.
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO – Presidente e Relatora
DEPUTADO FÁBIO BRAGA
DEPUTADO RAFAEL LEITOA
DEPUTADA GRAÇA PAZ
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4229/2018-ALEMA
Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788,
de 09 de agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio
de 2010 e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO
a inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, caput, inciso II c/c
artigo 13, inciso, VI, da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta
e emissão da Nota de Empenho com a empresa VP TREINAMENTO
E SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA para a realização da segunda
etapa do curso “Processo Legislativo Avançado”, ministrado pelo
professor o Sr. Nivaldo Adão Ferreira Júnior, a ser realizado nos dias
08 e 09 de novembro de 2018, nesta Assembleia Legislativa do Estado
do MA, no valor total de R$ 14.560,00 (quatorze mil, quinhentos e
sessenta reais), visando proporcionar a melhoria na qualidade das
técnicas e procedimentos em busca de maiores e melhores resultados
dos profissionais na execução dos serviços prestados neste Poder.
Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05
(cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante dispõe o
art.26, caput da Lei nº 8.666/93.DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E
CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍSMA, 29 DE OUTUBRO DE 2018. Deputado Othelino Nova Alves
Neto-Presidente da ALEMA
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