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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 30/11/2017 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 30.11.2017

I – VETO  PARCIAL  EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO (VOTAÇÃO NOMINAL – ART. 243 R.I.)

1. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 098/2017, REFERENTE AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 007/2017, (MENSAGEM
Nº 060/2017), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO – (IPREV), E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. - COM PARECER FAVORÁVEL
DA CCJC À MANUTENÇÃO DO VETO.  - RELATOR
DEPUTADO DOUTOR LEVI PONTES.

II – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – REQ.  (Nº   901 e

895/17).

2. PROJETO DE LEI Nº 299/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOSIMAR MARANHÃOZINHO ,QUE DISOPÕE
SOBRE  A INSENÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFA PARA
EMBARQUE DE VIATURAS , MOTOCICLETAS  DA POLICIA
MILITAR ,CORPO DE BOMBEIROS MILITAR , POLICIA CIVIL
E DO SISTEMA PRISIONAL EM TRANPORTE HIDROVIÁRIO ,
FERRY BOAT, NO AMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO E
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.DEPENDE DE PARECER DAS
COMISSÕES TECNICAS - .  RETIRADO DA ORDEM DO DIA
DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO O PEDIDO DE
VISTA SOLICITADO PELO DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA,
NO ATO DA EMISSÃO DO PARECER, SENDO CONCEDIDO
POR 24 HORAS.

III – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3. PROJETO DE LEI Nº 232/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FÁBIO BRAGA, CONFERE AO MUNICÍPIO DE
NINA RODRIGUES O TÍTULO DE “TERRA DA BALAIADA”, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO ROBERTO COSTA.

IV – REQUERIMENTO(S) À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

4. REQUERIMENTO Nº 904/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA
MENSAGEM DE APLAUSOS À SUPERINTENDENTE DA
POLÍCIA FEDERAL DO MARANHÃO, SENHORA DELEGADA
DE POLÍCIA FEDERAL CASSANDRA FERREIRA ALVES
PARAZI, PARABENIZANDO-A PELA CONDUÇÃO DOS
TRABALHOS DA 5ª FASE DA OPERAÇÃO “SERMÃO AOS
PEIXES” QUE DESARTICULOU ESQUEMA QUE DESVIOU
MILHÕES DOS COFRES PÚBLICOS DO MARANHÃO,
ATRAVÉS DE ENTIDADES (ONGS) E ASSESSORES DO

GOVERNO QUE OCUPAVAM CARGOS IMPORTANTES.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA
DO AUTOR EM PLENÁRIO. (3ª SESSÃO). ASSIM COMO POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

5. REQUERIMENTO Nº 910/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA
CASA VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MENDES, PELA PASSAGEM DE
SEU 64º (SEXAGÉSIMO QUARTO) ANIVERSÁRIO
COMPLETADOS NO DIA 22 DE NOVEMBRO DO ANO EM
CURSO. REQUER, AINDA, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO
EXCELENTÍSSIMO PREFEITO, SENHOR JOSÉ DE RIBAMAR
E AO PRESIDENTE DA CÂMARA DE
VEREADORES.TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL. – BEM COMO AUSÊNCIA
DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

6. REQUERIMENTO Nº 932/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E
VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, AS
SEGUINTES PROPOSIÇÕES DE LEIS: PROJETOS DE LEI Nºs
286 E 272/2017, DE SUA AUTORIA.

7. REQUERIMENTO Nº 934/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O
PROJETO DE LEI Nº 301/2017, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO, QUE DISPÕE SOBRE O PROGRAMA BOLSA-
FORMAÇÃO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, DO MARANHÃO – IEMA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

8. REQUERIMENTO Nº 937/17, DE AUTORIA DO
DEPUTADO STENIO RESENDE , QUE  NA FORMA DO QUE
DISPÕE O REGIMENTO INTERNO DA  ASSEMBLEIA (Art. 163
, inciso , III) , REQUER ,  DEPOIS DE OUVIDO O PLENARIO
,QUE  SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINARIA, A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO  O PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 013/17 , DE SUA AUTORIA.

9. REQUERIMENTO Nº 938/17, DE AUTORIA DO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (Art. 163 , inciso III DO R.I),
REQUERENDO A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO  REGIME  DE
URGENCIA , EM UMA SESSÃO EXTRAORDINARIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO , O PROJETO
DE RESOLUÇÃO LEGISTIVA Nº 042/17, DE SUA AUTORIA .

V - REQUERIMENTO(S) À DELIBERAÇÃO DA MESA

10. REQUERIMENTO Nº 933/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA
PERANTE ESTA CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE 20 A 23
DE NOVEMBRO, EM DECORRÊNCIA DE AFASTAMENTO POR
MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME
ATESTADO MÉDICO.

11. REQUERIMENTO Nº 935/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANA DO GÁS, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJAM JUSTIFICADAS AS SUAS AUSÊNCIAS NAS
SESSÕS PLENÁRIAS  DOS DIAS  22 A 24 DE NOVEMBRO DE
2017 POR ENCONTRAR-SE EM TRATAMENTO
ORTODÔNTICO, IMPOSSIBILITANDO-A DE EFETUAR
QUALQUER ATIVIDADE, CONFORME ATESTADO MÉDICO.

12. REQUERIMENTO Nº 936/2017M DE AUTORIA DO
DEPUTADO HUMBERTO COUTINHO, REQUER DEPOIS DE
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OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA AS SUAS AUSÊNCIAS
DAS SESSÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NO PERÍODO DE 07 A
30 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME
ATESTADO MÉDICO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 30/11/2017 - QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 047/17,

de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que concede Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Senhor José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 048/17,
de autoria do Senhor Deputado Stênio Rezende, que concede Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Senhor Marcelo Carvalho
Silva, Desembergador do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 331/17, enviado pela Mensagem

Governamental Nº 108/17, que autoriza o Poder Executivo a celebrar
termos aditivos aos contratos firmados com a União com base na Lei
Nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e na Medida Provisória Nº
2.192-70, de 24 de agosto de 2001, para a adoção das condições
estabelecidas pela Lei Complementar Federal Nº 148, de 25 de
novembro de 2014, e pela Lei Complementar Federal Nº 156, de 28 de
dezembro de 2016.

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 328/17, de autoria do Senhor

Deputado Bira do Pindaré, que considera de Utilidade Pública o
Instituto Cultural e Desenvolvimento Social – INCEDS.

2. PROJETO DE LEI Nº 329/17, de autoria do Senhor
Deputado Raimundo Cutrim, que considera de Utilidade Pública
Associação Comunitária da Vila Mauro Fecury II, com sede no
Município de São Luís, no Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 330/17, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública a ONG
Projeto Patas em Ação.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 046/17,
de autoria do Senhor Deputado Stênio Rezende, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Deputado Federal Rodrigo
Maia.

PRIORIDADE 3ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 326/17, enviado pela Mensagem Nº

104/17, que dispõe sobre a criação do Programa “Maranhão Solidário”
e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 327/17, enviado pela Mensagem Nº
106/17, que dispõe sobre a composição da guarda prisional e a concessão
de indenização para aquisição de fardamento e dá outras providências.

ORDINÁRIA  4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 322/17, de autoria do Senhor

Deputado Edson Araújo, que considera de Utilidade Pública a Federação
das Associações e Cooperativas dos Artesãos do Maranhão –
FEDACMA do Município de São Luís – MA.

2. PROJETO DE LEI Nº 323/17, de autoria do Senhor
Deputado Edson Araújo, que considera de Utilidade Pública a Colônia
de Pescadores, Z-43 do Município de Matinha – MA.

3. PROJETO DE LEI Nº 324/17,  de autoria da Senhora
Deputada Valéria Macedo, que dispõe sobre o reconhecimento do
“Festejo de Nossa Senhora de Nazaré” como evento oficial do
Calendário Cultural e Turístico do Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 325/17, de autoria do Senhor
Deputado Edson Araújo, que considera de Utilidade Pública a
Associação Comunitária dos Agricultores e Criadores de Gado de São
Salvador – ACACRPSS do Município de Turiaçu – MA.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 29/11/17.

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

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

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

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – (lê texto bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
RICARDO RIOS (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM N.º 108/2018

São Luís, 28 de novembro de 2017

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que
autoriza o Poder Executivo a celebrar termos aditivos aos contratos
firmados com a União, com base na Lei nº 9.496, de 11 de setembro de
1997, e na Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001,
para adoção das condições estabelecidas pela Lei Complementar Federal
n” 148, de 25 de novembro de 2014, e pela Lei Complementar Federal
nº 156, de 28 de dezembro de 2016.

Com a aprovação do texto ora proposto, o Estado do Maranhão
poderá ter acesso a melhores condições de pagamento dos valores
devidos em decorrência dos contratos firmados junto à União Federal,
através do prolongamento dos prazos contratualmente previstos em
até 240 (duzentos e quarenta) meses, podendo, assim, chegar ao prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) meses, a partir da soma do
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prazo inicial com o adicional. Além disso, será possível a redução do
valor das prestações atualmente pagas à União.

A celebração dos termos aditivos, destarte, revela-se oportuna,
considerando-se o cenário de crise que atravessa o País, pois
possibilitará ao Maranhão seguir garantindo a implementação das
políticas públicas e a manutenção do equilíbrio das contas estaduais.

Com estes argumentos que considero suficientes para justificar
o projeto de lei em apreço, minha expectativa é de que o Digno
Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida e a necessária aprovação
em regime de urgência.

Agradeço, antecipadamente, aos Nobres Deputados e
Deputadas pela apreciação e aprovação deste Projeto de Lei.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N.º 331/17

Autoriza o Poder Executivo a celebrar termos
aditivos aos contratos firmados com a União com
base na Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e
na Medida Provisória n° 2.192-70, de 24 de agosto
de 2001, para a adoção d as cond ições
estabelecidas pela Lei Complementar Federal n°
148, de 25 de novembro de 2014, e pela Lei
Complementar Federal n° 156, de 28 de dezembro
de 2016.

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar termos
aditivos aos contratos firmados com a União com base na Lei n? 9.496,
de 11 de setembro de 1997, e na Medida Provisória n° 2.192-70, de 24
de agosto de 2001, relacionados com:

I - o prazo adicional de que trata o art. 1° da Lei Complementar
Federal nº 156, de 28 de dezembro de 2016;

II - a redução extraordinária da prestação mensal das dívidas,
na forma do art. 3° da Lei Complementar Federal n° 156, de 28 de
dezembro de 2016;

III - a modificação no Programa de Reestruturação e de Ajuste
Fiscal de que tratam os arts. 8° a 10 da Lei Complementar Federal n°
156, de 28 de dezembro de 2016; e

IV - a modificação no Programa de Reestruturação e de Ajuste
Fiscal de que tratam os arts. 80 e 9° da Lei Complementar Federal n°
148, de 25 de novembro de 2014.

Art. 2º Para a celebração dos termos aditívos de que tratam os
incisos I e II do art. 1 ° desta Lei, o Estado do Maranhão compromete-
se a estabelecer limitação, aplicável nos dois exercícios subsequentes à
celebração dos aditamentos, do crescimento anual das despesas
primárias correntes, exceto transferências constitucionais aos
Municípios e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
- PASEP, à variação da inflação, aferida anualmente pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou por outro que venha a
substituí-lo.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir
nos termos aditivos mencionados no caput deste artigo cláusula de que
o não cumprimento da medida implicará:

I - a revogação do prazo adicional de que trata o art. 1 ° da Lei
Complementar Federal n° 156, de 28 de dezembro de 2016;

II - a revogação da redução de que trata o art. 3° da Lei
Complementar Federal n° 156, de 28 de dezembro de 2016; e

III - a restituição de que trata o art. 4°, §2°, da Lei
Complementar Federal n° 156, de 28 de dezembro de 2016.

Art. 3º Ficam mantidas as garantias originalmente
convencionadas nos contratos de que trata o art. 1º desta Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

FLAVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 013 / 17

Autoriza a Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa a constituir Comissão Especial para
cumprimento da Resolução Legislativa Nº 845/
2017 e Resolução Legislativa n.º 403/2002

Art. 10 - Fica a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão autorizada a constituir Comissão Especial
composta por 07 (sete) Membros, obedecido o princípio da
proporcionalidade partidária, com a finalidade de executar os dispostos
na Resolução Legislativa nº 845/2017 e Resolução Legislativa n.º 403/
2002

Art. 2° -  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKLv1AN”, em 29 de novembro de 2017.
– STÊNIO REZENDE – Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 047/2017

Concede Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman”, ao Senhor José Joaquim Figueiredo
dos Anjos, Desembargador do Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão.

Art. 1° - Fica concedida Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Excelentíssimo Senhor José Joaquim Figueiredo dos Anjos,
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís (MA), 29 de novembro de 2017.  OTHELINO
NETO – Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Nasceu em São João Batista, na Baixada Ocidental do
Maranhão, em 28 de agosto de 1953. Cursou o ensino fundamental na
Escola Modelo, no Colégio Sotero dos Reis e no Colégio Nina
Rodrigues, em São Luís, onde concluiu o ensino científico.

Graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Maranhão,
em 1978. Iniciou sua vida funcional como advogado e procurador do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Maranhão (DER),
em 1978, onde presidiu, durante cinco anos, a comissão responsável
pela indenização de famílias que moravam sob a Ponte “José Sarney”
e a Comissão de Promoção de Funcionários.

Atuou como procurador fiscal da Prefeitura de São Luís, no
período de 1983 a 1986, quando coordenou equipe de 20 advogados,
realizando um trabalho pioneiro no executivo fiscal, com destaque
pelo número de ações interpostas e julgadas com êxito. Em 1986,
logrou aprovação no primeiro concurso público para procurador do
Estado, tendo sido, no mesmo ano, aprovado em concurso para juiz de
Direito.

Ingressou na magistratura em 2 de maio de 1987, sendo
designado para a comarca de Riachão. Atuou em Alcântara, Presidente
Outra, Itapecuru, Santa Inês e Bacabal. Chegou à 4a entrância em 12 de
fevereiro de 1992, exercendo o cargo de juiz auxiliar por cinco anos.
Foi juiz corregedor na gestão do desembargador Antônio Fernando
Bayma Araújo e diretor do fórum “Des. Sarney Costa” nas gestões de
Orville Almeida e Jorge Rachid.

Palestrante reconhecido na área do Direito Penal, exerceu
também o magistério durante 10 anos, como professor do Centro de
Ensino Universitário do Maranhão (Uniceuma) e da Escola de
Magistratura do Maranhão (Esmam). Como titular da 2a Vara Criminal
de São Luís, durante 11 anos e 9 meses, foi considerado um dos juízes
de maior produtividade, de acordo com o perfil funcional da
Corregedoria. Julgou casos importantes envolvendo o crime organizado
no Maranhão. Em 19 de dezembro de 2006, ingressou no Tribunal de
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Justiça, pelo critério de merecimento, na primeira votação aberta para
escolha de desembargadores da história do TJ.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 048/2017

Concede Medalha do Mérito Legis/ativo “Manuel
Beckman”, ao Senhor Marcelo Carvalho Silva,
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão.

Art. 1° - Fica concedida Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Excelentíssimo Senhor Marcelo Carvalho de Silva,
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís (MA), 29 de novembro de 2017. STÊNIO
REZENDE - Deputado Estadual.

JUSTIFICATIVA
Marcelo Carvalho Silva nasceu em Teresina (PI), em 29 de

junho de 1959. Aos 3 anos de idade, mudou-se com a família para São
Luís, onde iniciou os estudos. Concluiu o nível fundamental e o ensino
médio em Bacabal. De volta a São Luís, graduou-se em Direito pela
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) em 1982.

Ingressou na magistratura em 24 de novembro de 1986. Exerceu
o cargo de promotor de Justiça nas comarcas de Santa Luzia e Vitorino
Freire. Foi juiz de Direito nas comarcas de Vargem Grande, Rosário e
Imperatriz. Em São Luís, foi juiz da 4a Vara da Família, da 9a Vara
Criminal e da 2a Vara da Fazenda Pública. No último ano de atividade
como juiz de vara, em 2005, registrou índice de produtividade de 78%,
de acordo com dados do perfil funcional elaborado pela Corregedoria
Geral de Justiça. Foi juiz da 1a Zona Eleitoral, de 1997 a 2001. Foi juiz
corregedor em quatro gestões: Orville Almeida, Galba Maranhão, Stélio
Muniz e Raimundo Cutrim. Nesta última, de janeiro de 2006 até a data
da promoção ao cargo de desembargador.

Dentre outros títulos universitários, Marcelo Carvalho Silva
foi professor das universidades UFMA (São Luís e Imperatriz),
Uniceuma, Escola Superior do Ministério Público e Escola Superior da
Magistratura, da qual foi vice-diretor. É autor das obras jurídicas
“Decisões Antecipatórias, Cautelares, Liminares e Sentenças” e
“Compêndio de Legislação para Concursos e Profissionais”. Foi
promovido pelo critério de merecimento para o cargo de desembargador
no dia 19 de dezembro de 2006.

REQUERIMENTO Nº 932 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispôe o Regimento Interno desta Assemblcia
(Art.163, inciso IlI), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão extraordinária, logo após a presente sessão, as seguintes
proposições de leis: Projeto de Lei nº 286/2017 e Projeto de Lei nº 272/
2017, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 28 de novembro de 2017. –
WELLINGTON DO CURSO – Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 30.09.17
EM: 29.09.17

REQUERIMENTO Nº 933 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro depois de

ouvida a mesa, que seja justificada a minha ausência perante esta Casa
Legislativa, no período de 20 a 23 de novembro em decorrência de
afastamento por motivo de tratamento saúde, conforme atestado
médico em anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 28 de novembro de 2017.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 30.09.17
EM: 29.09.17

REQUERIMENTO Nº 934 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.163, inciso IlI), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº
301 /2017, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre o Programa
Bolsa-Formação do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão -lEMA, e dá outras providências.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 29 de novembro de 2017. –
BIRA DO PINDARÉ – Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 30.09.17
EM: 29.09.17

REQUERIMENTO Nº 935 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
solicito a Vossa Excelência que sejam justificadas as minhas ausências
nas Sessões Plenárias dos dias 22 a 24 de novembro de 2017 por
encontrar-me em tratamento ortodôntico impossibilitando-me de
efetuar qualquer atividade, conforme atestado médico em anexo.

Deputada Ana do Gás - PC do B – MA.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 30.09.17
EM: 29.09.17

REQUERIMENTO Nº 936 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeremos a Vossa Excelência, após
manifestação da Mesa, que seja justificada as minhas ausências das
Sessões Plenárias ocorridas no período de 07 a 30 de novembro do ano
em curso, conforme atestado médico, em anexo.

Plenário Nagib Haickel, em 30 de novembro de 2017. –
Deputado Humberto Coutinho
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 30.09.17
EM: 29.09.17

REQUERIMENTO Nº 937 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.l63, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
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o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Decreto
Legislativo nº 013 / 2017, que Autoriza a Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa a constituir Comissão Especial para cumprimento da
Resolução Legislativa nº 845/2017 e Resolução Legislativa n.º 403/
2002

PLENÁRIO DEPUTADO “GERV ÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 29 de novembro de 2017. –
STÊNIO REZENDE – Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 30.09.17
EM: 29.09.17

REQUERIMENTO Nº 938/2017

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão extraordinária, logo após a presente Sessão, o Projeto de
Resolução Legislativa nº 042/17, de minha autoria.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN. SÃO LUÍS, 28 DE
NOVEMBRO DE 2017. GLALBERT CUTRIM - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 30.09.17
EM: 29.09.17

INDICAÇÃO Nº 1345 / 17

Senhor Presidente

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
mesa, seja encaminhado ofício aos membros das Bancadas Maranhenses
na Câmara e no Senado Federal solicitando a alteração do inciso  IV do
art. 6º da Lei Federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, de maneira
a permitir o uso de armas de fogo aos integrantes das guardas municipais
independente do número de habitantes, considerando que atualmente é
permitido somente para os integrantes das guardas municipais dos
Município com mais de 50.000 mil habitantes. Portanto no caso dos
muitos municípios maranhenses não é possível a aplicação do atual
dispositivo o que ajudaria o sistema de segurança pública no combate
da criminalidade e no direito de ir e vir do cidadão.

Entendemos que a supressão da obrigatoriedade populacional
para porte de armas de fogo aos integrantes das respectivas guardas
municipais certamente contribuirá para o melhoramento da segurança
pública e redução da criminalidade que tanto aterroriza a população
maranhense.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 27 de novembro de 2017. - RIGO
TELES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1346 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e dando prosseguimento ao projeto
de expansão e restruturação do VIVA CIDADÃO, solicito ao
Governador do Estado do Maranhão, uma unidade do VIVA MÓVEL
para o município de Santa Rita, no intuito de atender a demanda da

população, oferecendo mais conforto, segurança e acessibilidade de
serviços ao cidadão.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 28 de novembro de
2017. - Sergio Frota - Deputado Estadual

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

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

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

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

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Deus seja louvado e o nome do Senhor, exaltado. Quero
saudar aqui nossos bons policiais militares, bombeiros militares que
fazem a segurança desta tão honrosa casa, Senhor Presidente, Imprensa,
Taquigrafia, Mesa, meus irmãos pares. Queridos, ontem à tarde, tivemos
uma reunião com o secretário de Ciência e Tecnologia, o senhor Davi
Telles, eu e o deputado Bira do Pindaré nos deslocamos até lá para que
nós pudéssemos falar sobre o aulão da Polícia Militar no dia 17 de
dezembro. Senhor presidente, teremos o concurso público para a Polícia
Militar do Maranhão que abrangerá mais de 1.200 vagas para esta tão
honrosa corporação. Jovens, moças e rapazes até 30 anos estarão
concorrendo. O aulão acontecerá nos dias 2, 3, 9 e 10 de dezembro, ou
seja, neste próximo final de semana. Esse tão esperado aulão
possibilitará o equilíbrio entre aquele que tem o poder financeiro de
pagar um cursinho e aquele que não tem. O aulão acontecerá no Espaço
Renascença, na Rua Anapurus, nº 18, Jardim Renascença, e a sua
inscrição pode ser feita no site www.secti.ma.gov.br. Lembro que quando
chegamos da reunião, ontem, eu e deputado Bira do Pindaré, nós
tínhamos... começou a reunião, o secretário nos informou que havia
2.900 pessoas inscritas para o aulão. Ao término da reunião, já
ultrapassava 3.100, e, agora pela manhã, já chegou a margem de 4.900
inscritos. Os aulões, foram contemplados as seguintes matérias:
Raciocínio Lógico, Geografia do Maranhão, História do Maranhão,
Legislação PM e Informática. Portanto, senhores, essa indicação feita
pelo deputado estadual Cabo Campos, este que vos fala, deu certo, o
Governador Flávio Dino mostrou sensibilidade e, nesses dois finais de
semana, nós vamos dar aquilo que nossos parlamentares podemos dar
para a população, que é a tranquilidade de ter equidade em todos os
sentidos. Deus abençoe a todos, Deus salve a Polícia Militar do
Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Senhores deputados, não há mais oradores
inscritos no Pequeno Expediente. Eu vou suspender a Sessão, por
cinco minutos, para ver se algum deputado deseja vir ao Pequeno
Expediente, ou se chega mais algum colega.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Declaro reaberta a sessão. Com a palavra, o
deputado Toca Serra por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO TOCA SERRA (sem revisão do
orador) – Bom dia. Senhor presidente em exercício deputado Othelino
Neto, senhores deputados, galeria, imprensa, telespectadores da TV
Assembleia. Senhor presidente, eu subo hoje nesta tribuna para falar
do 15º Encontro do Partido Trabalhista Cristão (PTC), que acontecerá
no dia 01 de dezembro, sexta-feira, no Hotel Abbeville, na Avenida
Castelo Branco, no São Francisco, das 14h às 18h. Encontro esse que
contará com a presença de vários vereadores eleitos que o PTC tem no
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Maranhão, prefeitos e vice-prefeitos, deputados estaduais. O PTC é
um partido novo, inclusive tem um prefeito administrando esta cidade,
que é o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, prefeito esse que foi eleito
pelo PTC e hoje reeleito pelo PDT, um jovem também que já foi
Vereador por este Partido, Deputado Federal e foi eleito Prefeito e
reeleito Prefeito da capital pelo PDT. Partido esse comandado pelo
nobre Deputado Edivaldo Holanda Braga, um grande líder político
deste estado do Maranhão que já foi Vereador, Deputado Estadual
eleito e reeleito e hoje é Presidente do nosso grande PTC. E eu, hoje,
Deputado em exercício deste Partido no qual fiquei suplente nas eleições
de 2018 e vamos estar presente nesse grande encontro. E nesta
oportunidade queria convidar a todos os colegas parlamentares, a
imprensa e todos os filiados e simpatizantes desse grande partido,
PTC. Vai estar também presente nesse grande ato o Governador do
Estado do Maranhão, o Governador Flávio Dino, para prestigiar esse
grande evento. Evento esse que vai estar nos fortalecendo para as
eleições de 2018 para poder discutir política para fazer um Estado
melhor, a cada dia, para o povo que mais precisa. Então, Senhor
Presidente, é o que eu quero registrar no momento e deixar este convite
para todos os colegas Deputados e Deputadas e todo o povo do
Maranhão. E um convite especial também para V. Exa. para estar
presente nesse grande evento. Desde já era o que tinha para o momento,
Senhor Presidente. Meu muito obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, dois assuntos
brevemente. O primeiro, o Aulão da PM. Quero aqui cumprimentar o
nosso Deputado Cabo Campos, autor dessa proposta que foi acatada
pelo Governo do Maranhão. E ontem estivemos juntos, eu e o Deputado
Cabo Campos nessa dobradinha infalível, dobradinha da Rua da
Cerâmica, o Neguinho e o Negão lá reunidos com o Secretário Davi
Teles, Secretário de Ciências e Tecnologia. E nessa reunião discutimos
os detalhes sobre ao Aulão da PM. E está tudo pronto. Quero
parabenizar a Secretaria de Ciência e Tecnologia, ao Secretário Davi
Teles e toda sua equipe pela eficiência, pela agilidade, pela competência,
porque em curto prazo eles organizaram tudo. E já temos a programação
montada para que os aulões aconteçam neste final de semana e no
próximo final de semana, com todo o conteúdo da prova da PM.
Aulões gratuitos já com definição de local, o Espaço Renascença,
inscrições abertas. Milhares de pessoas já se inscreveram, quase 05
mil pessoas já estão inscritas para o Aulão da PM e já não tem mais
nem espaço que comporte tanta gente aqui em São Luís em relação a
esse preparativo para a prova da PM. Como também existe demanda
no interior e não haveria tempo de estruturar esses aulões em todos os
municípios do Maranhão, acertamos ontem também um pleito nosso
de que fosse disponibilizada a transmissão pela internet e que todas as
aulas ficassem disponíveis nos canais das redes sociais, Facebook,
Youtube para que as pessoas possam baixar e possam acompanhar as
aulas, onde elas estiverem, até mesmo no smartphone, de maneira que
a gente democratize o acesso a essas aulas que serão proferidas e que
são tão importantes para preparação daqueles que querem seguir carreira
na Polícia Militar do Estado do Maranhão. E hoje tem uma forte
expectativa porque isso traz fortalecimento ao trabalho que o Governo
do Maranhão tem feito com muita certidão, com muita firmeza, no que
diz respeito ao enfrentamento da violência e da criminalidade. Então,
este é o primeiro tema, mais uma vez, eu o parabenizo, deputado Cabo
Campos, pela Proposição e o Governador Flávio Dino que acatou e
toda a equipe da Secretaria de Ciência e Tecnologia que está fazendo
mais um brilhante trabalho em benefício da nossa população. Em
segundo lugar, Senhor Presidente, eu queria tocar em um assunto da
bonificação da nota do ENEM, deputado Marco Aurélio, porque,
ontem, nós estivemos à Justiça Federal, nós fomos recebidos pelo
brilhante juiz federal, doutor Márcio Araújo, que, aliás, é um
contemporâneo que eu tenho muita alegria de vê-lo na posição que

ocupa hoje, vi a sua trajetória que é muito parecida com a nossa, de luta
e de vitórias e hoje ele está cuidando exatamente desse processo que
foi provocado pelo Ministério Público Federal, que questiona a
legalidade da bonificação da nota do ENEM, que ganhou na
Universidade a denominação de acesso qualificado. E o ponto principal
do questionamento do Ministério Público Federal é a questão da
isonomia, eles consideram que esta medida fere a isonomia no processo
seletivo da Universidade Federal, considerando que estudantes de outros
estados vão ficar prejudicados. Eu acho quem está prejudicado é este
argumento porque esta  medida já foi adotada por  outros estados,
então se está faltando  isonomia,  a isonomia já está prejudicando  o
estudante  do Maranhão porque o Pará já adotou essa medida,
Tocantins, Pernambuco, vários estados  já adotam essa medida  da
bonificação.  Quem está no prejuízo? O estudante maranhense. Quem
está sendo prejudicado pela falta de isonomia? O estudante maranhense.
Então, não faz  sentido o argumento  apresentado pelo  Ministério
Público Federal,  de maneira que nós fomos lá uma comitiva de
deputados, eu nunca vi tanto deputado reunido numa causa só, eu
quero cumprimentar esta Casa pelo grande consenso que há em  torno
desta bandeira e parabenizar todos os  colegas  que estiveram ontem
participando  desta reunião com o Dr. Márcio  Araújo, representando
ali a Justiça Federal, com certeza, nós vamos avançar nesse diálogo e,
com certeza,  vamos  vencer a batalha também  na esfera judicial  e
assim consolidar  essa grande  conquista  para os estudantes
maranhenses. Quero parabenizar, mais uma vez, os colegas
parlamentares que se integram a essa luta e vamos seguir em frente
porque essa é uma luta  de todos nós, muito obrigado, Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje aqui é
para falar  sobre um dos maiores festejos que há no Estado do Maranhão,
que é o festejo de São Benedito. Quero aqui parabenizar o padre José
Geraldo, pároco que vem trabalhando muito no município de Pedreiras,
na região do Médio Mearim, Pedreiras e Trizidela do Vale mais
precisamente. Eu sempre acompanho o trabalho do padre José Gerado
que, mesmo sem estrutura, carente até de veículos para locomoção,
vem fazendo um trabalho brilhante junto a todas aquelas pessoas que
fazem parte do Santuário São Benedito. Então o Festejo de São Benedito,
deputado Marcos Caldas, teve início no dia 11 com a grande cavalgada
naquele município, saindo do Parque Maratá e terminando no anfiteatro.
Tivemos a presença ilustre do deputado estadual Josimar de
Maranhãozinho que vem andando bastante na região do Médio Mearim,
uma pessoa que tem um trabalho em todo o estado do Maranhão.
Contamos também com a presença do deputado Raimundo Louro, do
vereador Adonias Pinheiro e do vereador Dalcir, da cidade de Trizidela
do Vale. Foi uma grande festa, uma cavalgada organizada pelos
empresários, comerciantes daquela cidade. Inclusive eu quero aqui
saudar todos em nome do pecuarista James Freitas que não mediu
esforços para que pudesse acontecer essa cavalgada, junto com
Raimundo Louro que faz parte ali do, vamos dizer assim, do patrimônio
cultural daquela região por estar presente conosco em todas as
cavalgadas do Médio Mearim. O Festejo de São Benedito é um festejo
grandioso, o qual a gente sempre propagada em todo estado do Maranhão
para chamar os fiéis que possam celebrar ali esse festejo tão querido.
Houve uma celebração em frente ao Santuário de São Benedito, uma
missa solene, e o encerramento pelo padre José Geraldo, padre Rodrigo,
Dom Armando, Dom Jacinto e toda a comunidade católica. A festa
religiosa é uma tradição em Pedreiras e traz devotos de todos os
municípios da região do Mearim e até mesmo de outros estados. A
gente pode ver muitas pessoas de fora trazendo também a questão da
renda para a cidade, pois as pessoas vêm também visitando o município
de Pedreiras e deixam recursos em restaurantes, postos de combustível
e hotéis, e isso fomenta a receita do município. Encerrou-se no dia 26
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no anfiteatro com várias apresentações culturais, principalmente dos
artistas da terra. É um momento de renovação de fé nesta data católica
que faz parte da minha trajetória de vida. Então eu fico muito feliz de
fazer parte também, sempre ajudando o Santuário São Benedito, sempre
lutando para que realmente o santuário seja um modelo para todo o
estado do Maranhão e por que não dizer para todo o Brasil. Nós temos
nos empenhado bastante para que seja paga e liberada uma emenda
parlamentar no valor de 80 mil reais, para que seja feita a rampa do
santuário. É uma luta constante e aqui é cobrado diversas vezes pelo
padre José Geraldo. Presidente Othelino, que realmente o senhor possa,
junto com Josimar de Maranhãozinho, unir forças para que a gente
consiga o veículo do governo do Estado para aquele santuário. É um
trabalho social que o padre Zé Geraldo faz na cidade de Pedreiras. Ele
é incansável, acorda às 5 horas da manhã, às vezes eu fico com ele no
WhatsApp até umas 11h da noite e ele é incansável, tanto na questão
de fé como também na questão do trabalho social. Então parabéns, São
Benedito, por esse grande festejo que acontece todos os anos na cidade
Pedreiras. São essas as minhas palavras, Senhor Presidente. Muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com a palavra o Deputado Professor Marco
Aurélio, por 05 minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores e Senhoras
Deputados, imprensa, os que acompanham a transmissão desta sessão.
Venho também destacar da reunião que tivemos ontem com a Frente
Parlamentar em Defesa da Bonificação para Ingresso na UFMA, onde
07 Deputados desta Casa estiveram presentes. O SINPROESEMMA
também esteve presente com o seu Presidente Professor Oliveira, a
coordenadora geral do DCE da UFMA, a Josi. Estivemos ontem em
uma reunião muito produtiva com o juiz federal Doutor Márcio Sá,
que haverá de julgar já nos próximos dias a decisão sobre a permanência,
ou não, da bonificação nas notas do ENEM, que é o ingresso qualificado.
Essa visita de cortesia traz um objetivo que é sensibilizar o magistrado
mostrando o que nos trouxe até aqui, a necessidade de reverter esse
quadro de evasão escolar sobretudo nos cursos mais concorridos da
Universidade Federal do Maranhão, a grande maioria vem de fora.
Desde que a UFMA aderiu ao ENEM e ao Sistema de Seleção
Unificado, o SISU, a grande maioria dos alunos dos cursos mais
concorridos, a exemplo de Medicina, vem de fora. Em Imperatriz menos
de 20% de Medicina, na UFMA, são de estudantes do nosso Estado.
Em Pinheiro, na mesma proporção. Reverter esse quadro traz uma
necessidade de implantarmos políticas afirmativas e a UFMA, por
meio do seu colegiado, o Consepe - Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão - foi um longo período de amadurecimento, de discussão,
logo o Conselho que tem ideologias tão diferentes, que tem
representatividade tão diversificada, inclusive regionalmente, depois
de três anos de discussão conseguiu aprovar, por unanimidade. E quando
essa aprovação é por unanimidade mostra o quanto essa causa é
necessária. Dessa forma, precisamos respeitar a autonomia universitária.
São mais de 10 universidades federais que já implantaram essa política
afirmativa, que é a bonificação regional, e a UFMA agora implantou, já
para valer para o SISU 2018. O MPF entrou com uma ação civil
pública requerendo a anulação e aí, ontem, nós fomos com o Deputado
Othelino Neto, nosso vice-presidente, Deputado Antônio Pereira,
Deputado Rafael Leitoa, deputado Wellington do Curso, deputado
Bira do Pindaré, deputado Glalbert  Cutrim e eu, estivemos nessa
reunião com o juiz que esteve muito sensível, juiz Dr. Márcio falou
claramente que é filho da Universidade Federal do Maranhão, que
nasceu em um bairro da periferia de São Luís, foi criado na periferia de
São Luís e que tinha uma dívida enorme com esta instituição, a
Universidade Federal do Maranhão, e nós mostramos este quadro de
exclusão dos estudantes do Maranhão. Nós mostramos números, mas
apresentamos também um parecer jurídico que o Dr. Marlon Reis, ex-
juiz de Direito, um dos autores da Ficha Limpa, hoje advogado, Dr.
Marlon Reis preparou um parecer jurídico, nós entregamos, mas
solicitamos também ao juiz que tanto a Assembleia Legislativa quanto

o SINPROESSEMA e DCE da UFMA pudessem fazer parte do
processo dando subsídios, mostrando também pautas que servirão
para esta defesa e o juiz aceitou e faremos parte do processo como
amicus curiae oferecendo subsídios que servirão para defesa. A UFMA
já entrou também com sua defesa por meio da Advocacia-Geral da
União, da AGU. Com esta defesa também reforçada, tanto pela
Assembleia Legislativa como essas instituições que mencionei, nós
teremos uma base segura, faremos esta defesa acreditando estarmos
fazendo justiça aos estudantes do Estado do Maranhão. O princípio
da isonomia para ele ser respeitado é preciso ter igualdade de disputas,
precisamos tratar os desiguais de forma desigual. A política afirmativa
é exatamente para diminuir estas distorções, é assim com a
implementação da Lei Geral de Cotas, lá de 2012, e assim com a
política afirmativa de bonificação regional. Quase 3 anos nessa luta,
esta Casa teve uma participação muitíssimo importante, esta Casa, de
forma decisiva, abraçou a causa no diálogo com a Universidade Federal
do Maranhão, chegamos a esta aprovação pelo CONSEPE, que
respeitamos demais, e agora chegamos a uma decisão que vem da Justiça,
acreditamos que será uma decisão favorável para o povo do Maranhão
e estaremos até o último momento para lutar, para defender este direito
dos estudantes do Estado do Maranhão. Muito obrigado, Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados,
imprensa, todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV
Assembleia. Eu ontem tive uma reunião com o superintendente da
Codevasf aqui no Maranhão, o superintendente Jones Braga, primeiro
para tratar dos projetos que hoje estão em execução naquele órgão,
naquela empresa pública. Para quem não conhece, a Codevasf hoje
atua em 147 municípios do Maranhão, basicamente nas Bacias do
Itapecuru, do Parnaíba e do Mearim. Ano que vem, a partir de uma luta
dos senadores do Maranhão e dos deputados federais do Maranhão e
de toda a classe política, vamos ter a totalidade do Maranhão como
abrangência para atuação da Codevasf. Esses projetos que virão, isso
no acréscimo para o ano que vem desses municípios, são basicamente
de inclusão produtiva. Nós temos aí inúmeros projetos sendo executados
e a serem executados no futuro no estado do Maranhão por essa
empresa pública. Eu estive várias vezes em alguns estados do Nordeste,
em algumas regiões onde a atuação é muito forte dessa empresa, fazendo
com que se eleve a produção, se melhore o fortalecimento da questão
da irrigação em boa parte dos municípios dos estados que faziam parte
da Codevasf. Aqui eu lembro muito ainda quando o deputado federal
Mauro Fecury e o deputado Clovis, quando nós tivemos uma série de
programas sendo feitos na região principalmente ali de Vargem Grande,
Cantanhede, Mata Roma e Anapurus por meio desse órgão da Codevasf
que na época era a superintendência conjunta ao Maranhão e ao Piauí.
Está aqui o deputado Paulo Neto, na época o pai, o João Lúcio, era
prefeito da cidade de Mata Roma e ia constantemente a Teresina para
tratar dos assuntos, dos projetos daquela cidade que beneficiavam
comunidades e comunidades com o fortalecimento da irrigação e também
do abastecimento de água em Mata Roma. Nós, com esse incremento,
com esse aumento da quantidade dessas cidades do Maranhão, nós
teremos inúmeros projetos de piscicultura, caprino e ovinocultura,
bovinocultura leiteira e apicultura sendo desenvolvidos em pequenas
comunidades do estado do Maranhão. Conversando com o
superintendente Jones Braga ontem lá, eu vi a satisfação também do
superintendente em saber que já está em andamento em Brasília a
questão do projeto que vai viabilizar cinco milhões à Universidade
Federal do Estado do Maranhão para o estudo de revitalização do rio
Itapecuru, fazendo com que um rio que abastece também a cidade de
São Luís, por meio do projeto Italuís, venha ter a preservação das suas
margens e também a melhoria na qualidade da água no leito do rio. Nós
definimos, tanto eu quanto o superintendente, nas nossas regiões, uma
série de audiências públicas que devem ser feitas nos municípios para
tratar, principalmente, da inclusão desses municípios nos programas
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que a CODEVASF vai implantar a partir do ano que vem, da execução
do orçamento do próximo ano nesses municípios, que até então não
tinham a abrangência da CODEVASF. E essas audiências serão para
tratar, primeiro para dar conhecimento o que é a empresa púbica, fazer
o debate com a população, com a classe política, com os governantes,
haja vista que aqui a CODEVASF tem tantos projetos com o Governo
do Estado, com as Prefeituras Municipais, com as entidades,
principalmente no caso da UEMA e Universidade Federal do Maranhão,
e também com as várias e várias associações de comunidades nos
municípios do estado do Maranhão. Portanto, uma abrangência muito
grande, tem uma série de programas que podem ser executadas. Vejo
em alguns municípios sendo feitas estradas, sendo feitos tanques, sendo
feitos compra, como foi o caso de Timon, de matriz e de reprodutores
de raça anglobiana para incentivo a ovinocaprinocultura, na cidade de
Timon. E, portanto, acho que com esse aumento da quantidade de
município que vai ter abrangência da CODEVASF nós teremos um
Estado que vai proporcionar a questão de vários e vários atendimentos
a essas comunidades carentes no estado do Maranhão pelo
abastecimento de poços artesianos, pela irrigação, pelo incentivo à
produção, pela construção de estradas e isso vai fazer com que o
Estado do Maranhão, como tem no estado do Ceará, no estado da
Paraíba, de Pernambuco, essa atuação da CODEVASF cada vez mais
efetiva.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, galeria, imprensa. Senhor Presidente, estive esse final de
semana no município de Açailândia e lá participei de uma reunião, um
encontro que foi promovido pelo Vereador do PMN, Jarlis Adelino, e
tive a oportunidade de conversar com diversas lideranças daquele
município. Lideranças políticas, lideranças comunitárias, moradores
da cidade de Açailândia e de lá me foram apresentados vários pleitos
no que diz respeito ao Governo do Estado. E trago hoje a esta
Assembleia, já apresentei a essa Mesa Diretora, primeiro uma Indicação
ao Exmo Senhor Governador para que seja implantado, em caráter de
urgência, um sistema de abastecimento de água no Parque Novo
Horizonte. Tive a oportunidade de ouvir o depoimento da irmã Irasilda,
do José Rodrigues, de vários moradores lá daquela localidade e me
falam da dificuldade que é, e a luta para ter o acesso a esse bem tão
importante na vida de cada um de nós, que é a água. Portanto, apresentei
aqui a Indicação à Mesa Diretora e espero que o Governo do Estado
possa atender a esse nosso pedido o mais rápido possível. Até porque
não é um pedido do Deputado Eduardo Braide, mas um pedido de
todos os moradores daquela importante comunidade de Açailândia,
que é o Parque Novo Horizonte. Por outro lado, também me foi feito
uma solicitação  que foi realizada pelo Raí, que é um jornalista, lá de
Açailândia, tive oportunidade de conversar com ele sobre a questão da
pavimentação  da Avenida João Castelo, avenida essa importante que
fica na comunidade do Pequiá e que há vários anos vem sofrendo por
conta do Estado em que se encontra. Então, fiz também uma Indicação
ao Governador do Estado para que, em caráter emergencial, quem sabe
até antes de iniciar o avanço do período chuvoso naquela região, possa
proceder a pavimentação dessa importante via, dessa comunidade
importante e que eu tenho certeza de que só quem vai ganhar são os
açailandenses. Então, fica, portanto aqui, Senhor Presidente, o registro
e a minha gratidão pela forma como fui recebido pelo povo de
Açailândia, o encaminhamento desses pleitos que foram tratados e
esse foi um compromisso que fiz junto a toda comunidade açailandense
de trazer esses pedidos e encaminhá-los até o Governo do Estado, e
espero que o governador tenha a sensibilidade  de atendê-los, o mais
rápido possível, tendo em vista que  o povo açailandense merece a
atenção do Governo do Estado. Vamos cobrar, Senhor Presidente, não
só  apresentei essas indicações  como irei cobrar e ficarei fiscalizando
até que as mesmas sejam atendidas, tanto a questão  do poço do

Parque Novo Horizonte, como a pavimentação da Avenida João Castelo,
lá na comunidade do Pequiá, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado César Pires, por 5 minutos, sem
apartes. Aliás, Deputado César, desculpe, eu me equivoquei, é o
Deputado Wellington do Curso, eu chamo V. Exa., em seguida. Deputado
César, atenda a gentileza do Deputado Wellington e ocupe a tribuna e
desculpe o meu equívoco.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe todos nós. Não há o que desculpar,
Presidente, eu sei que V. Ex.ª não fez com a menor intenção de maldade.
Presidente, galeria, imprensa, senhores servidores, eu vi aqui o esforço
tanto do Deputado Bira quanto do Deputado Marco Aurélio em relação
à questão do bônus ao ENEM. Deputado Marco Aurélio, V. Ex.ª como
professor e dono de cursinho, que lhe erigiu até chegar aqui, devia
repensar determinadas situações em relação a isso, eu acho que a questão
de bônus, no meu entendimento, é um atraso, porque V. Ex.ª já disse,
estão tentando corrigir uma situação sem domínio da causa e sem
conhecer a realidade dos fatos. As evasões que acontecem em Medicina
são, sobretudo, volto a reafirmar é aqui em Pinheiro, essas pessoas
depois que passam em Pinheiro, veem a fragilidade laboratorial, a
fragilidade de ensinamento, a fragilidade de construção do seu saber, e
migram para Universidade Federal, aqui em São Luís, aproveitando-se
das brechas e das questões regimentais que assim é permitido. Nivelar,
Presidente? Tem que ter na verdade é melhorar a qualidade do ensino,
para que as pessoas possam ter credibilidade, aquilo que vocês querem
fazer, na verdade, a pessoa sai e lá fora o mercado exclui, exclui sabe
por quê? Porque a pessoa não está preparada para competitividade,
não adianta isso, não adianta esse tipo de arremedo que querem fazer
em relação à educação, devemos trazer um debate para cá para poder
melhorar o ensino, para qualificar os professores que lá não estão
qualificados em Pinheiro para poder tratar melhor o ensino de medicina
aqui. Dar bônus é fracasso. É como eu ouvir o Sabin dizer uma vez que
fazer propaganda política de vacina é sinal de atraso de uma sociedade
que não tem consciência de que deve ser vacinada. Não vamos trabalhar
essa situação dessa ordem, não vamos achar que nós vamos fazer
política para beneficiar a quem? Beneficiar aqueles que não têm
competência para passar? Tem é que estudar mesmo. Como é que
saem pessoas daqui, como é que eu saí daqui e passei em Direito na
Universidade Federal do Ceará onde tinha uma coluna de 0 a 9 de
resposta, a outra de 0 a 9, eram 100 respostas?! Como é que eu passei
para veterinária daqui migrando de Codó, uma cidade pobre? E fui
fazer concurso. Eu não precisei de apaniguamento dessa forma para eu
poder crescer. Sob o ponto de vista intelectual, eu tive que ter
consciência e meu pai, semianalfabeto, e minha mãe com estudo pouco.
O que se tem é que olhar as raízes e as causas maiores que provocam o
atraso da educação, sobretudo no ensino médio do qual também eu fui
secretário e quero me penitenciar por isso. Ainda continuamos
escolhendo professores aqui, deputado Rafael, pelo viés político e não
pelo viés da meritocracia. Não podemos fazer isso, continuar a fazer
isso, temos que incentivar professores de português e de matemática
qualificando em todo o estado. Aqui eu fiz um projeto de lei tirando
3% das multas do Detran para poder qualificar esses professores para
que possam dar uma resposta melhor. Temos que criar esse tipo de
alternativa e não fazer o que nós estamos fazendo. O Maranhão vai
continuar com você tentando remedar uma coisa sem ter qualidade. É
por isso que eu disse aqui uma época, deputado Rafael, que a
Universidade do Sul do Maranhão, deputado Professor, eu lhe disse
que até outubro ela não estaria reconhecida, e não está, porque não
tinha e não tem as condições técnicas para se fazer. Insistentemente,
eu escutei aqui que faria, e onde está? E quem me prova que ela está
aqui hoje autorizada? Nem sequer um vestibular pode fazer porque
muda para seletivo e para Pases, mas a essência é a mesma, só muda a
nomenclatura. Nesse sentido que eu quero dizer: vamos botar o dedo
na ferida e mitigar, buscar as causas que levam a isso. A evasão não é,
porque o sujeito veio de fora e passou em outro lugar, deputado Rafael,
é porque sai, sabe que vai sair de lá matando, vai sair dos cursos de
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medicina matando sem dar a resposta para a sociedade. É isso que a
gente deve fazer. Onde está a discussão nisso aqui? Não tem discussão
nesse sentido. Podem buscar as causas que levam à evasão, é falta de
qualidade do ensino para a fixação do aluno, falta de qualidade do
docente, falta de qualidade laboratorial. Fica aqui o meu chamamento
para uma discussão nesse nível para uma audiência pública para nós
discutirmos isso. Se a justiça federal embargou, ela tem sim razão para
isso. Eu aprovei a decisão do juiz sequer o conheço, mas aprovo quando
as pessoas têm consciência de que devem vencer pelo conteúdo e não
pelas bonificações famigeradas e desnecessárias.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Presidente, eu fui citado e gostaria de...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Marco Aurélio, já são dez e meia e...

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Presidente, é só um minuto. É por que não dá pra ouvir uma fala tão
incoerente desse tipo e, sobretudo de quem foi secretário de educação
do Estado e nunca fez nenhuma escola de tempo integral pra mudar a
qualidade do ensino, pra melhorar o IDEB do Maranhão. Aí uma pessoa
que teve oportunidade e nunca fez nenhuma escola em tempo integral
e aí vem de repente criticar uma política afirmativa. Essa política
afirmativa visa corrigir exatamente o atraso do que foi deixado de fazer
lá atrás. E exatamente perceber um Deputado, que é do contra, porque
se pautou contra a criação do UEMASUL, no final teve que votar a
favor porque foi amarrado pela pressão popular, mas em todo momento
tentou, inclusive subestimando a nossa população, os nossos
professores dizendo que a nossa universidade não teria estrutura
intelectual suficiente. Que envergonha uma oposição desse tipo. A
essa pessoa que foi contra a UEMASUL e que continua dizendo que
não vai dar certo, quero fazer um convite para ir a Imperatriz para ver
o tanto que melhorou, para perguntar para um estudante e perguntar
se não está valendo a pena. Se não foi credenciado ainda está no prazo.
Será decepcionado, porque deu certo a UEMASUL. E essa luta da
bonificação, é bom o Deputado se informar porque o juiz não deu nem
a posição. O juiz nem julgou ainda, foi o Ministério Público Federal
que entrou com uma ação, o juiz nem julgou. Ele vai julgar, está sendo
tudo estudado. Eu teria vergonha se eu tivesse sido Secretário de
Educação do Estado e não tivesse feito nenhuma escola em tempo
integral e ainda falar em meritocracia, sendo que teve a oportunidade
para fazer inclusão. Nós, agentes públicos, devemos pensar na inclusão
e não exatamente estimular cada vez mais a competição sem dar as
ferramentas necessárias.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (aparte) –
Deputado, permita-me? Eu não criei escola de tempo integral, mas a
Escola Militar que existe, lá em Imperatriz, fui eu. O primeiro Mestrado
quem criou foi César Pires. Açailândia quem criou foi César Pires e
acho até que eu lhe formei, Deputado! Eu acho até que eu era Reitor
quando V. Exa. se formou! Eu sou professor universitário e V. Exa. de
cursinho, professor! As minhas mãos lhe formaram, eu lhe colei grau
para você, eu que lhe dei grau. E em minha época, volto a afirmar, o
primeiro Mestrado de Imperatriz fui eu que fiz e se V. Exa. me disser
aqui o dia que uma escola de tempo integral for a melhor do Maranhão
eu me curvo, porque V. Exa. não tem dados. V. Exa. ensinava cursinho
a duras penas e eu era professor de V. Exa. É por isso que digo, o
Mestrado quem fez fui eu! A regularização dos cursos de Licenciatura
fui eu, que fiz lá. Balsas nós criamos, Santa Inês nós criamos, tudo
isso, Deputado! E V. Exa. ainda tem que ficar preparado para poder ser
sequer professor. V. Exa. não é, mas eu sou professor universitário. Eu
sou professor universitário e fiz isso, a meritocracia eu fiz porque na
minha época nenhum professor foi contratado pelo viés político, mas
pela meritocracia. Nesse sentido eu lhe digo, talvez V. Exa. não saiba
mas a maior parte daqueles mestres e doutores foram estas mãos que
abriram vagas para fazer. Diga que é mentira, porque eu tenho os
dados, e as placas lá deixam rastros indeléveis daquilo que construí.
Quanto a escola de tempo integral, não era uma política de Governo,

não era! Onde é que está no IDEB qual é a melhor escola de tempo
integral que temos no Maranhão?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Fica olhando...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Marco Aurélio, deixa eu pedir uma
deferência a V. Exas.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, trinta segundos, por gentileza. Só ficar olhando o resultado
das escolas em tempo integral que em breve V. Exa. haverá de ver.
Outra coisa, quanto a Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA,
não foi V. Exa. quem me formou. V. Exa. não era Reitor, à época. O que
me preocupa, o curso de Veterinária, por exemplo, que foi aprovado
pelo conselho a criação dele, V. Exa. era reitor e é veterinário. O tempo
que V. Exa. foi reitor, nunca implantou o curso em Imperatriz, foi
preciso V. Exa. sair para o curso ser implantado. Eu acho que as marcas
de V. Exa. não dão boas recordações para o nosso povo de Imperatriz.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Eu não coloquei
porque não tinha cérebro qualificado para isso, está provado que não
desenvolveu. V. Exa. tem que entender que eu não faço política com
educação. Eu discuto educação com base. Eu não faço política da
educação.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Então, Imperatriz não tem cérebro qualificado?

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Não estou
dizendo que não tem. Na época não tinha.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- É o que V. Exa., afirmou no seu discurso quando da criação da
UEMASUL.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – V. Exa. não tem
conteúdo.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Dizendo que não tinha estrutura intelectual suficiente. E agora dizendo
não tinha cérebro...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputados César e Deputado Marco Aurélio.
Meus queridos deputados César Pires e Marco Aurélio, eu peço que a
gente suspenda esta discussão. V. Exas. são dois brilhantes deputados
e podem continuar a discussão no Tempo dos Partidos e dos Blocos
para que nós prossigamos agora na Ordem do Dia.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Wellington, V. Exa., ficou transferido
para amanhã. Deputado Marco Aurélio, desligue seu microfone, por
favor.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado César, o seu microfone também.
Medida provisória nº 254, de autoria do Poder Executivo (lê). Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à promulgação. Medida Provisória nº 255, de
autoria do Poder Executivo (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Medida
Provisória 256, de autoria do Poder Executivo que altera a Lei 10.681
que institui o Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais relacionados
ao ICM e ao ICMS. Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação.
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Projeto de Lei nº 099, de autoria do Deputado Antônio Pereira, que
institui a região turística de Carolina e Riachão no roteiro turístico
oficial do Estado do Maranhão. Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à
sanção. Projeto de Lei 299, de autoria do Deputado Josimar de
Maranhãozinho, que dispõe sobre a isenção do pagamento de tarifa
para o embarque de viaturas motocicletas da Polícia Militar, Corpo de
Bombeiros Militar, Polícia Civil e do sistema prisional em transporte
hidroviário ferryboat, no âmbito do Estado do Maranhão. Este projeto
depende de parecer das comissões técnicas. Suspendo a Sessão para
que as comissões emitam o parecer e nós possamos apreciar o Projeto.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Declaro reaberta a Sessão.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Foi concedida vista ao pedido do deputado Antônio Pereira.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Concedida vista por 24 horas. Fica incluído na
Ordem do Dia de amanhã. Requerimentos à deliberação do Plenário.
Requerimento 856, de autoria do deputado Professor Marco Aurélio,
que requer, depois de ouvido o Plenário, que seja designada sessão
solene com data a ser definida em homenagem ao IFMA por sua
contribuição à educação profissional científica e tecnológica, visando
ao desenvolvimento social, econômico e cultural do Maranhão. Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento nº 908/17, de autoria do deputado
Marcos Caldas (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 909/
17, de autoria do deputado Marcos Caldas (lê). Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento nº 910/17, de autoria do deputado Júnior
Verde. Deputado ausente. Fica transferido para a próxima sessão.
Requerimento nº 913/17, de autoria do deputado Wellington do Curso
(lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 916/17, de autoria
do deputado Zé Inácio (lê). Em discussão. Em votação. Os senhores
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento nº 917/17, de autoria da deputada Nina Melo. (lê). Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento n.º 918/2017, também de autoria da
Deputada Nina Melo. (lê).  Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º
919/2017, de autoria da Deputada Nina Melo. (lê). Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento n.º 920/2017, da Deputada Nina Melo. (lê).
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimento n.º 924/2017, de autoria do
Deputado Cabo Campos. (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 923/2017, de autoria do Deputado Max Barros. (lê).
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimento n.º 925/2017, de autoria da
Deputada Nina Melo. (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º
929/2017, de autoria do Deputado Prof. Marco Aurélio. (lê). Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento n.º 930/2017, de autoria dos
Deputados Antônio Pereira, Stênio Rezende e Cabo Campos. (lê). Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento n.º 931/2017, de autoria do Deputado
Rafael Leitoa. (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Pela Ordem,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) - Eu queria solicitar aos líderes para que a gente pudesse
apreciar esse projeto de lei, logo após a Ordem do Dia da sessão de
hoje, aproveitando o quórum que está estabelecido para que a gente
possa garantir aí o auxílio fardamento para os agentes penitenciários
do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Queria ouvir se há alguma objeção dos líderes.
Não estou vendo aqui nenhum dos líderes do Bloco de Oposição.

O SENHOR DEPUTADO STÊNIO REZENDE – Senhor
presidente deputado Othelino, eu gostaria também de solicitar ao
presidente da comissão, deputado Marco Aurélio que incluísse também
esse nosso projeto de resolução que dá Medalha Manoel Beckman ao
deputado federal e presidente da Câmara, Rodrigo Maia.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Não havendo objeção dos senhores, nós
apreciaremos logo após a Ordem do Dia. Requerimentos à deliberação
da Mesa. Requerimento nº 906/2017, de autoria do deputado Rafael
Leitoa (lê). Deferido. Requerimento nº 921/2017, de autoria do deputado
Wellington do Curso (lê). Deferido. Requerimento nº 922/17, de autoria
da deputada Nina Melo (lê). Deferido. Requerimento nº 926, de autoria
do Deputado Vinícius Louro (lê). Deferido. Requerimento nº 927, de
autoria do Deputado Edson Araújo. O Deputado Edson está ausente,
mas é justificativa de falta (lê). Deferido. Conforme o acordo, suspendo
a Sessão para que possam  as comissões se manifestarem com relação
ao Projeto de Lei Complementar nº 16 e o Projeto de Lei nº 327,
Projeto de Lei nº 318, Projeto de Decreto Legislativo nº 012, de autoria
do Deputado Wellington e Projeto de Resolução nº 046 do Deputado
Stênio. Suspendo a Sessão para emissão de Pareceres.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Reaberta a sessão. Com a palavra, o deputado
Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Projeto de Lei Complementar nº 016/17, aprovado por unanimidade
nas comissões competentes. Projeto Lei nº 327/17, de autoria do Poder
Executivo, aprovado por unanimidade nas comissões competentes.
Projeto Lei nº 318/17, de autoria do deputado Zé Inácio, aprovado por
unanimidade na comissão. Projeto de Decreto Legislativo 012/2017,
de autoria do deputado Wellington do Curso, aprovado por unanimidade
na CCJ. Projeto de Resolução Legislativa nº 046/17, de autoria do
deputado Stênio Rezende, aprovado por unanimidade na Comissão de
Constituição e Justiça. Finalizado, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Projeto nº 016/17, de autoria do Poder Executivo.
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 327/17, de
autoria do Poder Executivo. Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de
Lei nº 318/17, de autoria do deputado Zé Inácio (lê). Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do
deputado Wellington do Curso. Deputado Wellington, eu pensei que V.
Ex.ª tivesse saído do plenário na hora de apreciar seu projeto (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Deputado Wellington, vamos logo formar a comissão
com V. Ex.ª, claro, como autor. Deputado Sergio Frota, V. Ex.ª que
pertence ao mesmo partido do prefeito de São Paulo, gostaria de compor
esta comissão? Deputada Nina Melo, deputado Wellington do Curso,
deputado Sérgio Frota, que é do PSDB, e a deputada Graça Paz
comporão a comissão que fará a entrega. Por sugestão do deputado
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Wellington, inclua-se na comissão também o deputado Eduardo Braide.
Projeto de Resolução Legislativa nº 046, de autoria do deputado Stênio
Rezende, que concede medalha do mérito legislativo Manuel Beckman
ao deputado federal Rodrigo Maia. Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
promulgação. Inclusão na Ordem do Dia da sessão de amanhã, quinta-
feira: Veto Parcial ao Projeto de Lei Complementar n.º 007/2017, do
Poder Executivo. Requerimento n.º 932/2017, de autoria do Deputado
Wellington do Curso. Requerimentos n.º 933, 934/2017, de autoria do
Deputado Bira do Pindaré. Requerimento n.º 935/2017, de autoria da
Deputada Ana do Gás. Deputada Ana.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS - Eu gostaria de
subscrever, Senhor Presidente, o Requerimento do Deputado Vinícius
Louro.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Ao que se refere à Moção de Pesar pelo
falecimento do Vereador de Esperantinópolis?

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS - Isso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Não havendo objeção do autor, peço que inclua
a subscrição da Deputada Ana do Gás ao Requerimento que foi aprovado
pelo Plenário.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos
ou Blocos: Partido Verde. Declina. Bloco Parlamentar Democrático.
Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado Bira do
Pindaré, por 05 minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, retomo a tribuna em razão das colocações
do Deputado César Pires que rebateu aqui, tanto a mim quanto ao
Deputado Marco Aurélio, em relação à proposição da bonificação na
nota do ENEM. Eu quero dialogar com o Deputado César Pires, que
não está em Plenário neste momento, mas deve estar nos acompanhando
em seu gabinete, que ninguém discorda com as suas colocações no que
diz respeito à necessidade de melhoria do Sistema de Educação Pública
do Estado. O que, aliás, ele foi Secretário de Educação e sabe mais do
que nós das dificuldades que é mudar esse quadro que está aí. O Governo
atual tem atuado fortemente em relação a educação. Aliás, é uma das
áreas que tem maior investimento. Eu mesmo fui Secretário de Ciência
e Tecnologia e tive a honra de ser o fundador de uma Instituição nova,
que não existia, que é o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia e
que agora é uma realidade e está formando uma rede de Educação
Profissional no Estado do Maranhão em tempo integral. O menino
chega lá às 07h da manhã, às 07h30 e sai às 17h, com direito a lanche,
almoço, biblioteca, quadra de esporte, cultura, formação técnica, é algo
que modifica radicalmente a vida das pessoas. Eu sei disso, eu sei o
quanto é importante. E eu também não precisei de nenhuma política
afirmativa para chegar aonde cheguei. Graças a Deus me graduei pela
Universidade Federal do Maranhão em Direito, sou Mestre em Políticas
Públicas pela Universidade Federal, também por mérito, mas digo para
vocês, era uma exceção. Na minha turma de Direito com 40 alunos,
tinham 04 apenas que eram oriundos de escolas públicas, 04, os outros
todos vinham das boas escolas de São Luís do Maranhão. É uma
realidade que não tem como contestar. E estamos discutindo aqui uma
política afirmativa no que diz respeito a valorização do estudante
maranhense, porque ele se alinha, o Deputado César Pires se alinha
com esse argumento da isonomia. Ora, mas se os outros Estados
adotaram essa política, o nosso vizinho Pará adotou a política de
bonificação. O vizinho Tocantins também adotou, Pernambuco e outros
Estados, se os outros Estados estão adotando e o Maranhão não adota,
quem está no prejuízo é o Maranhão. Não se trata de querer gerar

oportunidade para quem não tem preparação, isso não é uma verdade,
o povo maranhense tem sim cérebro qualificado para ocupar qualquer
vaga de qualquer Universidade. Agora, nós temos que reconhecer que o
sistema educacional em razão do descaso histórico com o sistema de
educação pública do Estado, nós temos um déficit, há uma defasagem
em relação ao sistema de educação do Maranhão em relação a outros
estados, isso nos coloca em desvantagem na competição, não é na base
de qualificação, porque o estudante que tem nota 750, no ENEM, ele
está apto a frequentar qualquer curso de qualquer Universidade do
País, quem tem nota 750. Mas com 750 pontos, no ENEM, você não
consegue uma vaga no curso de Medicina numa Universidade brasileira,
não consegue - não consegue - e aí você perde a oportunidade não
porque não está preparado, mas porque não tem a mesma condição de
competir com os demais concorrentes. Essa é a situação que a gente
vive e essa proposta da bonificação surge em razão da evasão, o que
acontece? O ENEM foi uma coisa boa instituída desde 2009, mas aí
tem o SISU, que é o Sistema Unificado de Seleção. O aluno é selecionado
para o curso de Medicina, no Estado do Maranhão, mas ele não é
maranhense, ele é lá da Paraíba, da Bahia, ele é de Brasília, ele é de São
Paulo, ele é do Rio de Janeiro, ele é de qualquer lugar do País, ocorre
que, em um ano, no máximo, esse estudante consegue voltar para o seu
Estado de origem, ou porque passou em outro ENEM ou porque
conseguiu uma transferência não sei como, o fato é que ele vai embora,
ele volta para o seu estado de origem ainda no  primeiro ano do seu
curso e o que que acontece com a vaga que ele ocupava? Essa vaga fica
ociosa. A universidade não pode preencher essa vaga, fica ociosa e aí é
um prejuízo para o estudante maranhense. É um prejuízo para o Estado
do Maranhão, são menos profissionais que serão formados, menos
médicos, menos engenheiros, menos advogados, todos nós saímos
perdendo. Então, para corrigir essa distorção, a universidade se
convenceu de que era preciso você criar uma política afirmativa
temporária que será avaliada a cada ano, não é uma política permanente,
mas é uma política que gera, sim, oportunidade para que as pessoas
tenham uma chance de se formar, de se qualificar e de ser um profissional
atuando aqui mesmo no estado do Maranhão. Então, aqui nós não
queremos, de maneira alguma - de maneira alguma - desprestigiar o
estudante de outro estado, não se trata disso. Mas se trata da gente ter
uma política que seja igual ao que outros estados já estão fazendo e
assim equilibrar essa concorrência que existe no País em razão do
sistema unificado de seleção para as universidades federais. Portanto,
nós temos que reconhecer que é um grande avanço, se a gente for
esperar que a educação pública melhore, qualquer investimento em
educação pública, qualquer um, os resultados acontecem em médio e
longo prazo. Não acontece em curto prazo e os investimentos estão
sendo feitos, o governo atual está atuando no caminho certo, o problema
é que, o que que nós fazemos com a atual geração? Com esta geração
que está prestando Enem agora? Que foi há poucos dias fazer as provas?
O que a gente faz com essas pessoas? Elas são excluídas? São alijadas?
Não podem participar desse processo? É por essas pessoas que nós
apresentamos a preposição. Portanto, deputado Marco Aurélio tem
razão na argumentação e eu quero endossar as suas palavras e rebater
o que disse aqui o deputado César Pires. São absolutamente sem sentido
as suas colocações, mas a gente está aqui para o bom debate, para o
diálogo e para a construção coletiva. Eu acredito que a Justiça vai
entender a nossa argumentação e vai manter a bonificação na nota do
Enem, que é um benefício aos estudantes maranhenses, mas, sobretudo,
um benefício ao estado do Maranhão porque você cria condições para
fortalecer o desenvolvimento social e econômico do estado. Senhor
presidente, obrigado pela oportunidade.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Zé Inácio, por dez minutos com
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) – Senhor presidente, senhoras e senhores colegas deputados,
eu subo mais uma vez nesta tribuna na verdade para agradecer aos
colegas deputados, agradecer à Mesa pela aprovação do projeto de lei
na semana passada, de nossa autoria, que foi aprovado por unanimidade
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e que criou, no dia 27 de abril, como Dia Estadual das Empregadas
Domésticas. Eu acho que, aproveitando a Semana da Consciência Negra,
na semana passada nós tivemos esse projeto aprovado. É uma
reivindicação do Sindicato das Empregadas Domésticas do Estado do
Maranhão ao nosso mandato, que nos procurou e nós achamos por
bem instrumentar a luta das trabalhadoras domésticas do estado do
Maranhão, dando a elas um dia em que possam não só comemorar essa
data, mas que esse dia também sirva para que as empregadas domésticas
do estado do Maranhão reivindiquem seus direitos para que os seus
direitos garantidos por lei sejam garantidos pelos patrões: férias, horas
extras, 48 horas semanais, ou seja, os direitos que de fato são garantidos
por lei, mas que na maioria dos casos das relações trabalhistas com as
empregadas domésticas não são atendidos. Também lutar por um salário
justo, já que a maioria das trabalhadoras e empregadas domésticas
recebe menos do que um salário mínimo em média, menos de R$ 700.
No caso do Maranhão, temos mais de 150 mil trabalhadoras domésticas,
segundo dados do Sindicato, são milhões de trabalhadoras no país
inteiro que somam 20% de todas as mulheres que estão no mercado de
trabalho. Então nada mais justo que também reconhecer o dia 27 de
abril, que já tem esse reconhecimento feito pela Câmara Municipal de
São Luís, seja feito também pela Assembleia Legislativa. Outro ponto
importante, que agradeço aos colegas parlamentares, é pela aprovação
do dia 20 de novembro como feriado estadual. Esse sim será um feriado.
Um feriado para homenagear a luta, homenagear o grande líder
quilombola Zumbi dos Palmares, que lutou por liberdade, lutou contra
a escravidão, lutou por igualdade e merece o nosso reconhecimento,
principalmente no estado do Maranhão onde mais de 70% de sua
população é composta por negros. Há um questionamento sobre mais
um feriado, mas é importante que se diga que essa data é feriado em 05
Estados da nossa Federação, mais de 100 municípios do Brasil já é
feriado. Entre os importantes Estados do Brasil, no Rio de Janeiro é
feriado estadual. Em São Paulo, a capital, é feriado municipal, muito
embora ainda não seja feriado no Estado. Então 05 Estados da
Federação, o 6º será o Maranhão, porque não tenho dúvida que o
Governador Flávio Dino vai sancionar esse importante Projeto que
tem uma simbologia muito grande com a população negra, para o
movimento negro, para as lideranças e para as entidades que defendem
o povo negro no Maranhão. Não tenho dúvida que o Governador vai
sancionar esse Projeto e teremos o dia 20 de novembro como feriado
estadual. E é bem verdade que quando se aproximou do dia 20 de
novembro de 2017, muitos ficaram em dúvida se além da Semana de
Consciência Negra, se dia 20 de novembro seria ou não feriado. Nós
ouvimos isso nos grupos de WhatsApp, redes sociais, em programas
de TV: é feriado ou não, aqui no Maranhão? Já que em alguns Estados
era feriado estadual e muitas cidades do Brasil afora é feriado municipal.
Então essa data servirá não só como um simples feriado, mas um dia de
luta, um dia de reconhecimento, um dia de resistência, um dia de se
combater o racismo, um dia de se lutar por mais políticas públicas em
favor da população negra do Maranhão, em respeito à sua cultura, à
sua religião. Ou seja, é um dia importante para comemorar a luta do
povo negro que ajudou a construir este país, ajudou a construir o
Maranhão e que tem fortes marcas na história, sobretudo, do nosso
Estado no aspecto cultural, no aspecto folclórico, no aspecto da raça,
da música. Então é importante que esse dia a gente possa garantir
como feriado, não será simplesmente mais um feriado, um feriado que
tem o simbolismo de homenagear um grande líder que foi Zumbi dos
Palmares, o grande herói quilombola que lutou por liberdade e igualdade.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Bloco Parlamentar Independente. Vossa
Excelência vai, Deputado Wellington? Deputado Wellington do Curso,
por oito minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas que nos
acompanham através da TV Assembleia, nosso mais cordial bom dia.
Que Deus seja louvado. Tem misericórdia de mim, oh Deus, segundo a

tua benignidade apaga as minhas transgressões, segundo a multidão
das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e
purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões
e o meu pecado está sempre diante de mim. Salmo 51, versículo de 1 a
3.  Lembrem-se de que o arrependimento abre caminho para o perdão
de Deus. Que Deus seja louvado, que Deus estenda as suas mãos
poderosas sobre o Estado do Maranhão. Senhor Presidente, ocupo a
tribuna, na manhã desta quarta-feira, para fazer um registro ontem da
reunião com o Juiz Federal, titular da terceira e substituindo também a
décima segunda Vara Federal, Doutor Márcio Sá Araújo. E essa reunião
muito proveitosa, estavam presentes o Vice-Presidente desta Casa,
Presidente em exercício Deputado Othelino, Deputado Glalbert Cutrim,
Deputado Bira do Pindaré, Deputado Antônio Pereira e Deputado
Professor Marco Aurélio, uma reunião muito proveitosa e que o intuito
da reunião era esclarecer para o magistrado as nossas impressões sobre
a bonificação ou sobre entrada qualificada na Universidade Federal do
Maranhão. E eu tenho uma defesa, uma defesa já bastante antiga, um
clamor bastante antigo, nas nossas salas de aula, no nosso dia a dia, nós
temos captado esta necessidade por parte do nosso aluno, por parte
do candidato maranhense, não que estejamos querendo jogar as
responsabilidades na educação do Estado do Maranhão para debaixo
do tapete, não que estejamos escondendo a nossa dura realidade de
escolas que muitas vezes não são dignas, de escolas caindo aos pedaços,
escolas que não têm as mínimas condições de aprendizado, e eu falo
isso com conhecimento de causa. Nós temos um projeto denominado:
De Olho nas Escolas. E temos fiscalizado as escolas no Estado do
Maranhão, escolas públicas municipais e estaduais. E temos constatado
a situação precária de muitas dessas escolas na capital em outros
interiores, em outras cidades, bem como no Estado do Maranhão.
Então, não estamos aqui em momento algum tentando encobrir as
mazelas e muito menos fugir das responsabilidades que todos nós
temos: Executivo, Legislativo e principalmente as nossas obrigações
parlamentares de legislar e de fiscalizar as ações do Executivo e aplicação
do dinheiro público. Mas a bonificação é uma correção, hoje o candidato
maranhense se sente ameaçado com o candidato de outros estados,
mas o maior problema não é ameaça, o maior problema é o candidato de
outros estados que consegue a vaga na Universidade Federal do Estado
do Maranhão para o curso de medicina, por exemplo, e não conclui o
curso, deixando uma vaga ociosa. O gaúcho, o mineiro, o cearense, o
goiano e o piauiense vão embora e as vagas ficam ociosas. Portanto,
não serão médicos maranhenses cuidando da saúde dos maranhenses,
são candidatos, são acadêmicos de medicina que foram embora. E mais
grave ainda é que, mesmo concluindo o curso de medicina, deputada
Nina Melo, eles não estarão atuando na medicina do Maranhão como
faz a deputada Nina Melo, de forma brilhante, de forma cuidadosa, de
forma atenciosa, eu sou testemunha do trabalho da deputada Nina
Melo como médica, eu conheço o trabalho da deputada Nina Melo
como voluntária, ajudando, cuidando da saúde dos maranhenses. Mas
não se preocupe, deputada Nina Melo, que não vou fazer referência
com detalhes, eu vou guardar sigilo do trabalho que V. Ex.ª faz, mas eu
sou testemunha do seu trabalho, um trabalho cuidadoso, zeloso,
atencioso e brilhante. Eu sou fã do seu trabalho, acompanho e a senhora
sabe que a senhora tem um fã no parlamento estadual. O deputado
Wellington é fã do trabalho que a senhora realiza na medicina e de
forma voluntária em alguns lugares. Então o candidato maranhense vai
ter a oportunidade de competir e eu falo isso com testemunho de
causa, eu falo isso com conhecimento de causa. Eu falo isso em defesa
dos candidatos maranhenses. Nós temos vários exemplos de candidatos
que estudam por dois, três, quatro, cinco anos, fazem uma pontuação
tão próxima, mas não conseguem a vaga na Universidade Federal do
Maranhão para medicina. Então, é uma luta que temos travado, é uma
luta que temos defendido e vamos continuar. Ontem nessa reunião nós
colocamos as nossas impressões para o magistrado doutor Márcio Sá,
que inclusive nos fez testemunhos porque também é oriundo de escola
pública, da periferia de São Luís, do Caratatiua. Estudou no IFMA,
estudou na Universidade Federal do Maranhão, então com certeza é
sensível ao nosso clamor, ao clamor da população do Maranhão, ao
clamor dos estudantes maranhenses. Certamente será uma conquista
que vai melhorar os quadros da Universidade Federal do Maranhão,
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colocar maranhense para fazer medicina, por exemplo, e ao final do
curso serão médicos maranhenses que estarão atuando no estado do
Maranhão. Então, mais uma vez o deputado Wellington está em defesa
dos candidatos maranhenses. Mais uma vez eu também vou deixar
bem claro que não estamos jogando as nossas responsabilidades debaixo
do tapete. Temos muito que fazer pela educação do estado do Maranhão
e nós temos tido esse olhar vigilante, fiscalizador em defesa de uma
educação pública de qualidade. Falo isso como deputado que estudou
em escola pública e um deputado que não voltou as costas para sua
origem. Estou diuturnamente no parlamento estadual defendendo uma
escola pública de qualidade, a valorização dos nossos professores,
uma escola que seja realmente digna, não uma escola de propaganda e
principalmente da propaganda mentirosa, que é o que tem se propagado
no estado do Maranhão, mas uma escola digna e uma escola de qualidade
para que os alunos maranhenses possam ter a oportunidade de ter uma
vida e um futuro dignos, uma vida e um futuro promissores. Porque fui
resgatado pela educação, dou o meu testemunho e chamo a atenção da
responsabilidade que todos nós temos que ter. E não podemos passar
aqui no Parlamento estadual em brancas nuvens, como se estivesse
tudo bem, e não está! A educação no estado do Maranhão é uma das
piores do Brasil, precisa avançar e precisa melhorar. E não vai melhorar
com propaganda enganosa, não vai melhorar com outdoor, não vai
melhorar com propaganda, vai melhorar com ações enérgicas, com
valorização do professor e com atenção na escola pública de qualidade.
Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente. Que Deus abençoe
a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Bloco Parlamentar de Oposição. Declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

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

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

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

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

Gás.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior

Verde.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Bira do Pindaré, Cabo
Campos, Carlinhos Florêncio, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior,
Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Graça
Paz, Júnior Verde, Léo Cunha, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo
Rios, Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Sousa Neto, Stênio Rezende, Toca
Serra, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os
Senhores (as) Deputados (as): Andréa Murad, Antônio Pereira, César
Pires, Edson Araújo, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Humberto
Coutinho, Josimar Maranhãozinho, Marcos Caldas, Max Barros,
Roberto Costa, Sérgio Frota e Valéria Macêdo. O Presidente, em
exercício, Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior, que foi aprovado e do Expediente, que foi encaminhado à
publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos Senhores Deputados:
Eduardo Braide, Júnior Verde e Ana do Gás. Esgotado o tempo

regimental destinado a este turno dos trabalhos, o Presidente declarou
que não havia matéria para ser apreciada e na forma do Artigo 113 do
Regimento Interno determinou a inclusão dos Requerimentos nºs: 904/
2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso e 905/2017, de
autoria do Deputado Zé Inácio, na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária. Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande
Expediente. No tempo reservado aos Partido e Blocos falaram os
Deputados: Vinícuis Louro, pelo Bloco Parlamentar Democrático; Bira
do Pindaré pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão e Wellington
do Curso, pelo Bloco Parlamentar Independente. As demais
agremiações declinaram do tempo a elas reservado. No Expediente
Final ouviu-se o Deputado Rogério Cafeteira. 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, 29 de novembro de 2017.

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

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

Braide.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior

Verde.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Bira do Pindaré, Cabo Campos,
Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide,
Fábio Braga, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Humberto Coutinho,
Júnior Verde, Marcos Caldas, Max Barros, Othelino Neto, Paulo Neto,
Roberto Costa, Stênio Rezende, Toca Serra, Vinícius Louro, Wellington
do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Ana
do Gás, Andréa Murad, Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, César
Pires, Fábio Macêdo, Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar
Maranhãozinho, Léo Cunha, Nina Melo, Professor Marco Aurélio,
Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rogério
Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto e Valéria Macêdo. O Presidente,
em exercício, Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, em
nome do povo e invocando a proteção de Deus. Em seguida, determinou
a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi
aprovado e do seguinte Expediente: Projetos de Lei nºs: 295/17, de
autoria do Deputado César Pires que dispõe sobre a obrigatoriedade
dos Municípios no âmbito do Estado do Maranhão terem o trânsito
integrado ao SNT;296/17, do mesmo autor, dispondo sobre a
obrigatoriedade de as empresas que utilizam ou prestam  serviços de
entrega em motocicletas, motonetas e ciclomotores fornecerem os
equipamentos de segurança exigidos para o uso desse transporte;
Requerimentos nºs: 818/17, do Deputado Júnior Verde, solicitando
que seja realizada uma Sessão Extraordinária, logo após a presente
Sessão, para que seja discutido e votado em regime de urgência, o
Projeto de Lei Nº 276/2017, de sua autoria; 819, 820 e 821/17, do
Deputado Sérgio Frota, encaminhando mensagem de congratulações à
população dos Municípios de Nina Rodrigues, São Benedito do Rio
Preto e Coelho Neto, pela passagem de seus aniversários comemorados
no mês de outubro; pelo aniversário de fundação da cidade no dia 31 de
outubro do corrente ano; Indicações nºs: 1274/17, da Deputada Graça
Paz ao Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino requerendo
kits de material esportivo para futebol de areia para Secretaria de
Esporte da Cidade de Paulino Neves; 1275/17, do Deputado Júnior
Verde ao Senhor Diretor do Instituto Municipal de Paisagem Urbana,
Luís Borralho, para que efetue de modo mais breve possível a limpeza
e revitalização da praça pública do Residencial Pinheiros I, em São
Luís; 1276/17 Deputado Sérgio Frota ao Prefeito de São Luís e ao
Governador do Estado do Maranhão, solicitando providências no
sentido de determinar a construção de uma Policlínica do Idoso, com
atendimento de 24 horas, 7 dias por semana, nas diversas especialidades
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(geriatria, gerontologia, dentista, psicologia, ortopedia e fisioterapia)
voltadas ao atendimento específico e necessidades de saúde, inerentes
à população com idade superior a 60 anos; 1277/17, do Deputado Rigo
Teles ao Governador do Estado solicitando a disponibilização de
01(uma) moto niveladora  para o Município de Fortaleza dos Nogueiras;
1278/17, do Deputado Rigo Teles, também ao Governador do estado
solicitando a disponibilização de 01(uma) moto niveladora  para o
Município de São Pedro dos Crentes. Não havendo mais matéria sobre
a Mesa, o Presidente encaminhou à publicação o Expediente lido pelo
Primeiro Secretário, após deferir as Indicações acima citadas. Em
seguida, concedeu a palavra aos Senhores Deputados: Júnior Verde e
Cabo Campos. O Deputado Júnior Verde Relatou sua participação em
uma reunião com um representante do Instituto Maranhense de Estudos
Econômicos - IMESC e com um representante do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística – IBGE para discutir questões territoriais
envolvendo limites entre os municípios maranhenses pois, segundo o
Parlamentar existem as dificuldades históricas na definição de divisas
e é necessário legitimar e definir as competências de forma a garantir
que cheguem a essas localidades os serviços necessários à população e
o Deputado Cabo Campos que discorreu sobre a importância dos
policiais militares e  bombeiros militares para o Estado do Maranhão.
Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o
Presidente informou que não havia quórum regimental, transferindo a
matéria constante na Ordem do Dia para a próxima Sessão. Na
sequência, foi submetido a deliberação da Mesa, que deferiu o
Requerimento nº 817/2017, de autoria do Deputado Othelino Neto,
para que seja registrado nos Anais desta Casa Mensagens de Pesar
pelo falecimento da Senhora Marta Abreu Costa Leite, enviando
condolências aos seus familiares, em especial, a sua filha Elzane Abreu
Costa Leite, servidora desta Assembleia Legislativa. Na forma do Artigo
113 do Regimento Interno, foi incluído na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária o Requerimento nº 818/2017, de autoria do Deputado
Júnior Verde. Não houve orador inscrito para o primeiro horário do
Grande Expediente. No tempo reservado aos Partidos e Blocos, o
Deputado Othelino Neto falando pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão criticou a postura do Senador Roberto Rocha durante a
reunião da CPMI que investiga as doações e possíveis irregularidades
cometidas pela empresa JBS e o Deputado Fábio Braga, também no
tempo do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão o relatou sua
participação em reunião com várias lideranças políticas da cidade de
Coroatá para pleitear junto ao Governo do Estado mais investimentos
para este município. O Deputado Wellington do Curso falando pelo
Bloco Parlamentar Independente discorreu sobre sua participação em
uma audiência pública na cidade de Imperatriz para tratar da inclusão
social e dos direitos das pessoas com deficiência. As demais agremiações
declinaram do tempo a elas reservado. Não houve orador inscrito no
Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e
lavrada a presente Ata que lida e aprovada será devidamente assinada.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 1º de novembro de 2017. Deputado Othelino Neto -
Presidente, em exercício. Deputado Eduardo Braide - Primeiro
Secretário, em exercício. Deputado Júnior Verde - Segundo Secretário,
em exercício.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rigo Teles.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Bira do Pindaré, Cabo Campos,
César Pires, Doutor Levi Pontes, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio
Braga, Francisca Primo, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo
Cunha, Marcos Caldas, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles,

Rogério Cafeteira, Sousa Neto, Stênio Rezende, Toca Serra e Zé Inácio.
Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Andréa Murad, Antônio
Pereira, Carlinhos Florêncio, Edilázio Júnior, Fábio Macêdo, Glalbert
Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Paulo Neto,
Ricardo Rios, Roberto Costa, Sérgio Frota, Valéria Macêdo, Vinícius
Louro e Wellington do Curso. O Presidente, em exercício, Deputado
Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando
a proteção de Deus. Em seguida, ouviu-se a leitura do texto bíblico, do
resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado e do Expediente a
seguir: Projeto de Lei nº 297/17, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, que dispõe sobre a alteração de valores das taxas da Tabela de
Serviços do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão, para
assegurar proporcionalidade; Requerimento nº 822/17, do Deputado
Cabo Campos, solicitando que seja discutido e votado em regime de
urgência, o Projeto de Lei nº 269/2017, do Poder Executivo;
Requerimentos n°s: 823 a 826/17, todos de autoria da Deputada
Francisca Primo, enviando mensagem de congratulações  à população
dos Municípios de Satubinha, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas e
Alto Alegre do Pindaré pela passagem de seus aniversários,
comemorados no mês de novembro; Requerimento Nº 827 a 832/17,
todos de autoria da Deputada Nina Melo, encaminhado mensagem de
congratulações a população dos Municípios de Alto Alegre do
Maranhão, Boa Vista do Gurupi, São Domingos do Azeitão, Sucupira
do Riachão, Governador Newton Bello e Peritoró, pela passagem de
seus aniversários comemorados no mês de novembro; Requerimento
nº 833/17, do Deputado Wellington do Curso à Comissão de
Administração Pública, Seguridade e Relações de Trabalho da
Assembleia do Maranhão que seja realizada audiência pública, no dia
23 de novembro de 2017, na Câmara Municipal de Açailândia, para
discutir as Políticas de Proteção as Pessoas com Deficiência, bem
como o implantação do serviço de transporte “Travessia”, na cidade
de Açailândia; Requerimento nº 834/17, das Deputada Nina Melo e do
Deputado Rigo Teles, encaminhando voto de congratulações ao
Vereador do Município de Mirador, Senhor Eduardo Galvão Magalhães
Brito, pela passagem de seu aniversário em 17 de novembro do ano em
curso;  Requerimentos nºs: 835, 837, 938, 839, 843, 844 e 845/17,
todas da Deputada Nina Melo, encaminhando mensagem de
congratulações à população dos Municípios de Formosa da Serra Negra,
São Francisco do Maranhão, Trizidela do Vale, Santa Filomena do
Maranhão, Lagoa do Mato, Presidente Médici e Jatobá pela passagem
de seu aniversário, comemorados no mês de novembro; Requerimentos
nº 836, 840 841, 842 e 846/17, também da Deputada Nina Melo,
solicitando que seja registrado nos Anais desta Casa e encaminhados
votos de congratulações ao Senhores Aluízio Duarte, Álvaro Antônio
Serra de Castro Júnior, e as Senhoras Ângela Maria de Andrade Santos
e Maria de Fátima Lima, pela passagem de seus aniversários
comemorados no mês de novembro, bem como ao jóquei Silvestre de
Sousa, natural de São Francisco do Maranhão, pela vitória que lhe
garantiu o título Stobart Champion Flat Jockey, o mais importante do
Reino Unido dado a jóqueis de corridas rasas (sem obstáculos);
Indicações nºs: 1279/17, do Deputado Bira do Pindaré ao Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, para que determine
ao setor competente, a construção de um poço artesiano no Povoado
Oitiua, em Alcântara; 1280/17, do Deputado Bira do Pindaré, ao
Governador do Estado do Maranhão, para que determine ao setor
competente celeridade nas obras de construção da Unidade Plena do
Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, no
Município de Carutapera; 1281/17, ainda do Deputado Bira do Pindaré,
ao Governador do Estado do Maranhão, para que determine ao setor
competente a destinação de patrulha mecanizada para o Município de
Carutapera; 1282/17, do Deputado Bira do Pindaré, Governador do
Estado do Maranhão, para que determine ao Senhor Secretário de
Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto, que promova a inclusão no
Programa Mais Asfalto das ruas e avenidas do Município de Carutapera;
Indicação nº 1283/17, do Deputado Bira do Pindaré, ainda ao
Governador do Estado do Maranhão, para que determine ao Secretário
de Estado de Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto Silva, que
promova a inclusão no Programa Mais Asfalto dos 6 km que ligam a
MA 106 ao Povoado Oitiua, no Município de Alcântara; Indicação nºs:
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1284/17, do Deputado Wellington do Curso, ao Governador do Estado
do Maranhão e ao Secretário de Estado de Saúde, Carlos Lula, solicitando
que aprecie a possibilidade de criação de uma Unidade de Atendimento
da FEME, em Imperatriz; Indicação nº 1285/17, do Deputado
Wellington do Curso ao Governador do Maranhão e ao Senhor Presidente
da Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana, Lawrence
Melo Pereira, solicitando que aprecie a possibilidade de ampliação do
programa “travessia” na Cidade de Imperatriz no Estado do Maranhão;
Indicação nºs: 1286/17, do Deputado Wellington do Curso ao Senhor
Prefeito de Imperatriz e ao Secretário Municipal de Trânsito e
Transportes, Leandro José Braga Costa, solicitando que aprecie a
possibilidade de promover acessibilidade nos Ônibus Públicos
(elevadores) na Cidade de Imperatriz; 1287/17, do  mesmo Deputado
ao Prefeito de Imperatriz, Assis Ramos e ao Secretário Municipal de
Planejamento Urbano, Fidelis Uchoa, solicitando que aprecie a
possibilidade de fiscalizar o cumprimento da Lei nº 1.642/2016 que
dispõe sobre a Política de Controle e Fiscalização dos passeios públicos;
1288/17, do Deputado Wellington do Curso, ao Governador do
Maranhão e ao Secretário de Estado de Infraestrutura do Maranhão,
Clayton Noleto, solicitando a conclusão da pavimentação da Rodovia
245 no trecho que liga a Cidade de Lago da Pedra à Lagoa Grande;
1289/17, ainda do Deputado Wellington do Curso ao Prefeito de
Imperatriz, Assis Ramos e ao Secretário Municipal de Trânsito e
Transportes, Leandro José Braga Costa, solicitando que seja implantada
a política de mobilidade urbana no Município de Imperatriz, com o
objetivo de proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço
urbano, priorizando os meios de transportes coletivos motorizados e
não motorizados, de forma inclusiva, sustentável e acessível; Indicações
nºs: 1290/17, do Deputado Cabo Campos, ao Governo do Estado do
Maranhão, solicitando que seja construída uma Estrada Vicinal da
Comunidade Quilombola Rio do Peixe até a Comunidade Quilombola
Vista Alegre com distância de 20 km, no Município de Serrano; 1291/
17, do Deputado Eduardo Braide, ao Governador do Maranhão,
solicitando a destinação de uma retroescavadeira para o Município de
Alcântara; 1292/17, do Deputado Júnior Verde ao Senhor Secretário de
Estado da Educação, Felipe Camarão, para que proceda, com a
Construção de uma escola no bairro Vila Sarney Filho II, no Município
de São José de Ribamar; Indicações nºs: 1293 e 1294/17, do Deputado
Rigo Teles, ao Governador do Estado do Maranhão, solicitando a
implantação do Programa Mutirão Rua Digna, da Se-cretaria de Estado
de Trabalho e da Economia Solidária, nos Povoados Valério e Jacaré,
no Município de Jenipapo dos Vieiras, objetivando a recuperação dos
logradouros da referida localidade. Não havendo mais matéria para
leitura, o Presidente encaminhou o Expediente à publicação, após deferir
a Indicações acima mencionadas. Inscritos no Pequeno Expediente,
ouviu-se os Deputados: Bira do Pindaré, Rogério Cafeteira, Júnior
Verde, Professor Marco Aurélio, Zé Inácio e Fábio Braga. O Deputado
Bira do Pindaré confirmou a próxima reunião ordinária da Comissão de
Assuntos Municipais, que terá a presença do presidente da Agência de
Mobilidade Urbana do Maranhão, para discutir a realização da licitação
do serviço de ferryboat que faz a ligação São Luís com a Baixada
Maranhense. O Deputado Rogério Cafeteira registrou o falecimento
da médica e militante Fátima Oliveira. Em seguida, o Deputado Júnior
Verde externou mensagem de pesar à família da menor Alanna Ludmila,
vítima de um crime bárbaro que chocou toda a sociedade maranhense.
O Deputado Professor Marco Aurélio relatou visita realizada pelo
Governador Flávio Dino à Cidade de Imperatriz, com uma agenda de
ações estruturantes para a região Tocantina. Com a palavra o Deputado
Zé Inácio solicitou a Secretaria de Segurança Pública do Estado que
tome providências a respeito do ataque de vândalos a sede estadual do
Partido dos Trabalhadores, ocorrido na madrugada do último dia 2
deste mês. Por fim, o Deputado Fábio Braga ressaltou a contribuição
dada pela Assembleia Legislativa ao Governo do Estado no processo
de execução de obras e serviços públicos que estão sendo realizados
pelo Maranhão afora. Esgotado o tempo regimental destinado ao
Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando a discussão e votação, em único turno, do Parecer nº 347/
2017, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em
redação final, ao Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2017, de autoria

do Deputado Wellington do Curso, que concede Medalha do Mérito
Legislativo “Manuel Beckman” à escritora e professora Sônia Almeida,
sendo o referido Parecer aprovado. Também em único turno, com
parecer favorável da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e
Controle, foi aprovado e encaminhado a Sanção, o Projeto de Lei nº
260/17 (Mensagem Governamental nº 085/17), que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual 2016-2019, instituído pela Lei nº 10.375,
de 16 de dezembro de 2015. Na sequência, foram submetidos a
deliberação do Plenário, que aprovou, os Requerimentos nºs: 815/2017,
de autoria do Deputado Stênio Rezende, solicitando regime de urgência
para o Projeto de Lei nº 293/2017, que atualiza as divisas intermunicipais
de Santa Inês, nos termos da Lei nº 10.288, de 22 de julho de 2015;
Requerimento nº 816/2017, de autoria do Deputado Rafael Leitoa,
para que seja encaminhada mensagem de congratulações ao Prefeito e
ao Presidente da Câmara Municipal da Cidade de Coelho Neto, pelo
aniversário de fundação da cidade, comemorado no mês de outubro e o
Requerimento nº 818/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde,
solicitando regime de urgência para o Projeto de Lei nº 276/2017, que
disciplina a criação da Escola dos Conselhos no âmbito da Secretaria
de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular. Os
Requerimentos nºs: 809, 819, 820 e 821, de autoria do Deputado
Sérgio Frota foram transferidos para a próxima Sessão em virtude da
ausência do autor.  Na forma do Artigo 113 do Regimento Interno,
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os
Requerimentos nºs: 822/2017, de autoria do Deputado Cabo Campos:
823 a 826/2017, de autoria da Deputada Francisca Primo e os
Requerimentos nºs: 827 a 832, 834 a 846/2017, de autoria da Deputada
Nina Melo.  Não houve orador inscrito para o primeiro horário do
Grande Expediente. No tempo reservado aos Partidos e Blocos, o
Deputado Professor Marco Aurélio falando pelo Bloco Parlamentar
Unidos Pelo Maranhão destacou o êxito do 15º Salão do Livro de
Imperatriz. Pela Liderança do Bloco Parlamentar Unidos Pelo
Maranhão, o Deputado Cabo Campos lamentou o assassinato da
pequena Alanna Ludmila, de apenas dez anos, pelo ex-padastro Robert
Serejo, ocorrido na semana passada, em Paço do Lumiar. As demais
agremiações declinaram do tempo a elas reservado. Não houve orador
inscrito no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi
encerrada e lavrada a presente Ata que lida e aprovada será devidamente
assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 06 de novembro de 2017. Deputado Othelino
Neto - Presidente, em exercício. Deputado Rigo Teles - Primeiro
Secretário, em exercício. Deputado Stênio Rezende - Segundo Secretário.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Marcos

Caldas.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio
Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi
Pontes, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca Primo,
Glalbert Cutrim, Graça Paz, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde,
Léo Cunha, Marcos Caldas, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles,
Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Toca
Serra, Valéria Macêdo, Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados
(as): Carlinhos Florêncio, Edilázio Júnior, Fábio Macêdo, Hemetério
Weba, Humberto Coutinho, Paulo Neto, Ricardo Rios, Roberto Costa,
Vinícius Louro e Wellington do Curso. O Presidente, em exercício,
Deputado Othelino Neto, 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: 299/17, de autoria do Deputado
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Josimar Maranhãozinho, que dispõe sobre a Isenção do Pagamento de
Tarifa para Embarque de Viaturas e Motocicletas da Polícia Militar,
Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil e do Sistema Prisional, em
transporte Hidroviário, Ferry-Boat e 300/17, de autoria do Deputado
Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública à Associação
Cultural ‘Madrigal Santa Cecília’. Requerimentos nºs: 847/17, do
Deputado Rogério Cafeteira, encaminhando nota de pesar pelo
falecimento da Médica Fátima Oliveira, ocorrido no dia 5 de novembro;
Indicações n° 1295/17, do Deputado Júnior Verde, ao Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino e ao Senhor Secretário
de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando o calçamento
das principais vias do Povoado Vila João Palmeira, no Município de
São Francisco do Brejão; 1296/17, do Deputado Júnior Verde, ao Senhor
Prefeito Municipal de São Luís, Edvaldo Holanda Júnior, com cópia
para o Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Antônio
Araújo, solicitando, com a maior brevidade possível, a pavimentação
asfáltica do Residencial Francisco Lima, zona rural do Município de
São Luís; 1297/17, do Deputado Antônio Pereira, ao Governador do
Estado, solicitando a elaboração de um calendário oficial dos eventos
culturais e religiosos realizados no Estado do Maranhão, a fim de que
o mesmo seja divulgado nos espaços com grande circulação turística e
também seja disponibilizado nos sites oficiais do Governo do Estado,
bem como do Ministério do Turismo, que  já oferece um portal para
divulgação dos referidos eventos a nível nacional; 1298/17, do Deputado
Cabo Campos, ao Secretário de Estado de Infraestrutura, solicitando a
liberação da ordem de serviço para a construção da Praça da Matriz, no
Município de Capinzal do Norte; 1299/17, do referido Deputado, ao
Governador do Estado do Maranhão, solicitando a liberação da ordem
de serviço para a construção da Praça da Matriz, no Município de
Capinzal do Norte. Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o
Presidente encaminhou o Expediente à publicação, após deferir as
Indicações acima mencionadas. Em seguida, concedeu a palavra ao
Deputado Júnior Verde comemorou a aprovação do Projeto de Lei n°
276/17, que cria a Escola dos Conselhos na estrutura do Governo do
Estado. De autoria do Executivo, o PL é oriundo da Indicação n° 422/
2016, de autoria do parlamentar. O Deputado Professor Marco Aurélio
relatou que no dia 31 de outubro do ano em curso, esteve em Imperatriz
recebendo a magnífica Reitora da Universidade Federal do Maranhão,
Professora Dra. Nair Portela, com vários membros do CONSEPE,
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do
Maranhão, para assinatura da Resolução que institui a Política
Afirmativa de Ingresso Qualificado, que garante a bonificação nas notas
do ENEM para estudantes de escolas do Maranhão. Em seguida, ouviu-
se o Deputado Fábio Braga que relatou a visita realizada ao município
de São Benedito do Rio Preto para visitar hospital municipal que está
sendo construído em duas etapas, informando que a primeira será
entregue ainda este. Com a palavra o Deputado Eduardo Braide relatou
que tem observado por meio da imprensa as movimentações no que
diz respeito a uma possível greve de rodoviários, no município de São
Luís, e que tem acompanhado de perto essa discussão uma vez que,
sempre que há uma sinalização de greve de rodoviários há uma
expectativa muito grande de um possível aumento de passagem nas
tarifas do transporte público na capital. Dessa forma, o Parlamentar
cobrou do Senhor Prefeito de São Luís Edivaldo Holanda Júnior, que
ele cumpra o compromisso que fez com a população, no ano passado,
de que este ano, em 2017, não haveria aumento de passagem de ônibus
na capital. Por fim, o Deputado Rafael Leitoa convidou seus pares e a
sociedade em geral para audiência pública sobre o funcionamento,
métodos e resultados das Associações de Proteção e Assistência aos
Condenados, no Maranhão. Não havendo mais oradores inscritos no
Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando a discussão e votação em primeiro e segundo turnos, regime
de urgência os Projetos de Lei nºs: 276/2017, de autoria do Poder
Executivo, que cria a Escola dos Conselhos no âmbito da Secretaria de
Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular e 293/2017, de
autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento
Regional, que atualiza as divisas intermunicipais de Santa Inês, nos
termos da lei nº 10.288, de 22 de julho de 2015, que dispõe sobre as
atualizações cartográficas das divisas intermunicipais do Estado do

Maranhão  e suspendeu a Sessão para que as Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania; Orçamento, Finanças, Fiscalização
e Controle; Administração Pública, Seguridade Social e Relações de
Trabalho emitissem os respectivos pareceres. Em seguida o Presidente
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Deputado
Professor Marco Aurélio comunicou que o Projeto de Lei nº 276/2017,
foi aprovado pelas Comissões e o Projeto de Lei nº 293/2017 já tinha
pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania; Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional.
Submetidos a discussão e votação, foram ambos aprovados pelo Plenário
e encaminhados à Sanção Governamental. Continuando a Ordem do
Dia, O Presidente, em exercício, Deputado Othelino Neto informou
que o Projeto de Resolução Legislativa nº 036/2017, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, ficou transferido para a próxima Sessão
devido à ausência do autor. Em seguida o Plenário aprovou os
Requerimentos nºs 822/2017, de autoria do Deputado Cabo Campos,
solicitando que seja discutido e votado em regime de urgência, o Projeto
de Lei nº 269/2017, que dispõe sobre a reserva de 5% de vagas em
concurso público para os indígenas; Requerimentos nºs 823 a 826/
2017, todos de autoria da Deputada Francisca Primo, enviando
Mensagem de Congratulações a população dos Municípios de
Satubinha, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas e Alto Alegre do Pindaré,
pela passagem de seus aniversários, comemorados no mês de novembro;
Requerimentos nºs: 827 a 835/2017, todos de autoria da Deputada
Nina Melo, enviando mensagem de congratulações a população dos
Municípios de Alto Alegre do Maranhão, Boa Vista do Gurupi, São
Domingos do Azeitão, Sucupira do Riachão, Governador Newton Bello,
Peritoró, Mirador e Formosa da Serra Negra, pela passagem de seus
aniversários, comemorados no mês de novembro; Requerimento nº
836/2017, também de autoria da Deputada Nina Melo, solicitando que
sejam registrados nos Anais desta Casa e encaminhados votos de
congratulações ao ex-prefeito do Município de Lagoa do Mato, Senhor
Aluízio Duarte, pela passagem de seu aniversário em 06 de novembro
do ano em curso; 837/2017, de autoria da Deputada Nina Melo,
solicitando que sejam registrados nos Anais desta Casa e encaminhados
Votos de Congratulações ao Senhor Natanael Resende Almeida, natural
de São Francisco do Maranhão, pela passagem de seu aniversário em
03 de novembro do ano em curso. Requerimentos nºs 838, 839, 843,
844 e 845/2017, todos de autoria da Deputada Nina Melo, enviando
mensagem de congratulações a população dos Municípios de Trizidela
do Vale, Santa Filomena do Maranhão, Lagoa do Mato, Presidente
Médici e Jatobá, pela passagem de seus aniversários comemorados no
mês de novembro; Requerimentos nºs: 840/2017, também de autoria
da Deputada Nina Melo, sejam registrados nos Anais desta Casa e
encaminhados votos de congratulações ao Senhor Álvaro Antônio Serra
Castro Júnior pela passagem de seu aniversário em 14 de novembro do
ano em curso; 841/2017, de autoria da Deputada Nina Melo, solicitando
que sejam registrados nos Anais desta Casa e encaminhados votos de
congratulações a Senhora Ângela Maria de Andrade Santos pela
passagem de seu aniversário em 13 de novembro do ano em curso; 842/
2017, de autoria da Deputada Nina Melo, sejam registrados nos Anais
desta Casa e encaminhados votos de congratulações a Senhora Maria
de Fátima Lima pela passagem de seu aniversário em 05 de novembro
do ano em curso; 846/2017, de autoria da Deputada Nina Melo,
solicitando que sejam registrados nos Anais desta Casa e encaminhados
votos de congratulações ao Jóquei Silvestre de Sousa, natural de São
Francisco do Maranhão, pela vitória que lhe garantiu o título de Stobart
Champion Flat Jockey. Finalizando, foram aprovados os Requerimentos
nºs:  848 e 849/17, de autoria do Deputado Othelino Neto, solicitando
que seja convocada uma Sessão Extraordinária, a ser realizada logo
após a Sessão Ordinária, para discussão e votação, em regime de
urgência, dos Projetos de Lei Complementar nºs 017 e 018/2017, ambos
do Poder Judiciário. Os Requerimentos nºs 809, 819, 820 e 821/2017,
todos de autoria do Deputado Sérgio Frota, foram transferidos devido
à ausência do autor. Atendendo acordo de Lideranças, por solicitação
do Deputado Rafael Leitoa, foram incluídos na presente Ordem do Dia
os Projetos de Lei Complementar nº 017 e 018/17, além do Projeto de
Lei nº 269/17. Em seguida a Sessão foi suspensa para que as Comissões
Técnicas emitissem Pareceres aos Projetos de Lei Complementar nº
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017/2017, de autoria do Poder Judiciário, que altera a redação de
dispositivos da Lei Complementar nº 14/91 e nº 018/2017, de autoria
do Poder Judiciário, que altera a redação de dispositivos da Lei
Complementar nº 48/2000, que criou o fundo especial de modernização
de reaparelhamento Judiciário. Submetidos a analises das Comissões
de Constituição, Justiça e Cidadania; de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle e de Administração Pública, Seguridade Social
e de Relações do Trabalho, ambos foram aprovados por unanimidade,
tendo como Relator o Senhor Deputado Levi Pontes. A Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania aprovou ainda o Projeto de Lei nº
269/17, de autoria do Deputado Cabo Campos. Reaberta a Sessão o
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em
exercício, Deputado Doutor Levi Pontes informou que os Projetos de
Lei Complementar 017 e 018/17, assim como o Projeto de Lei nº 269/
17 foram aprovados por unanimidade pelas Comissões Técnicas. Em
seguida o Deputado Max Barros encaminhou favoravelmente a votação
do Projeto de Lei Complementar n° 017/17. Submetidos a deliberação
do Plenário, foram aprovados por unanimidade os Projetos de Lei
Complementar nº 017 e 18/17 bem como o Projeto de Lei n° 269/17,
todos remetidos a Sanção Governamental. Na forma do Artigo 113 do
Regimento Interno, foi incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária o Requerimento nºs 847/2017, de autoria do Deputado
Rogério Cafeteira. No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-
se a Deputada Valéria Macêdo que destacou a inauguração de diversas
obras realizadas pelo Governo do Estado na Região Tocantina e no Sul
do Maranhão, em especial, a inauguração da Unidade de Oncopediatria
em Imperatriz que foi instalada no hospital São Rafael, por meio do
convênio da Secretaria de Estado da Saúde. No tempo reservado aos
Partidos e Blocos, o Deputado Rogério Cafeteira falando pela Liderança
do Governo fez referência ao Dia do Radialista, destacando que esses
profissionais que têm uma importância gigantesca na área de
comunicação e que o rádio ainda é, sem dúvida, o meio de comunicação
que alcança o maior número de pessoas no interior do Estado,
alcançando as localidades onde a internet ainda não chega. Pela Liderança
da Oposição, a Deputada Andréa Murad falou denunciou o
superfaturamento no processo de contratação da Fundação
Sousândrade, cujo objeto é implementar a Jornada de Alfabetização no
Maranhão - “Sim, Eu Posso! “, pedagogia que é, segundo ela, aplicada
pelo MST. A parlamentar também alertou sobre o uso do método
pedagógico utilizado pelo Movimento Sem Terra para doutrinar
politicamente os maranhenses. O Deputado Toca Serra falou no tempo
do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, lamentou a morte de
dois moradores de Pedro do Rosário e pede a recuperação da MA-006.
As demais agremiações declinaram do tempo a elas reservado. Não
houve orador inscrito no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar,
a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata que lida e aprovada será
devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 07 de novembro de 2017. Deputado
Othelino Neto - Presidente, em exercício. Deputado César Pires -
Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Marcos Caldas - Segundo
Secretário, em exercício.

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

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

Levi Pontes.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Bira do

Pindaré.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio
Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Doutor Levi Pontes, Edson
Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca Primo, Graça Paz,
Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Marcos
Caldas, Max Barros, Othelino Neto, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim,

Rogério Cafeteira, Sousa Neto, Valéria Macêdo e Zé Inácio. Ausentes
os Senhores (as) Deputados (as): Carlinhos Florêncio, César Pires,
Edilázio Júnior, Fábio Macêdo, Glalbert Cutrim, Humberto Coutinho,
Léo Cunha, Nina Melo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Ricardo
Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Sérgio Frota, Stênio Rezende, Toca
Serra, Vinícius Louro e Wellington do Curso. O Presidente, em exercício,
Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi
aprovado e do Expediente a seguir: Projeto de Lei nº 303/17, de autoria
do Deputado Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública a
Associação dos Jovens Empresários do Maranhão; Moção nº 023/17,
Deputado Professor Marco Aurélio, de aplausos ao Reitor do Instituto
Federal do Maranhão - IFMA – pela excelência do trabalho desenvolvido
pela instituição, tendo o Magnífico Reitor à frente do processo;
Requerimentos n°s: 850/17, do Deputado Cabo Campos enviando
mensagens de Aplausos ao 1° SGT PM Reformado Jurandi Burgos
Ribeiro e 1° SGT PM César Roberto Pereira Ferreira, lotados no 60
Batalhão de Policia Militar, que no dia 04 de novembro, prenderam na
barreira da Estiva, o acusado de ter assassinado da menor Allana
Ludmila, encontrada morta no quintal da residência da mãe;
Requerimentos nºs: 851, 852 e 853/17, todos de autoria da Deputada
Valéria Macêdo, solicitando que seja registrado nos Anais da Assembléia
Legislativa a passagem do aniversário de criação dos Municípios de
São João do Paraíso, São Pedro dos Crentes e  Ribamar Fiquene a
serem comemorados no mês novembro; 854/17, do Deputado Sousa
Neto solicitando que seja consignado nos Anais da Assembleia
Legislativa do Maranhão registro de Pesar aos familiares pelo
falecimento da Senhora Rosalina Santos Silva; Indicação nº 1300/17,
do Deputado Júnior Verde ao Senhor Prefeito Municipal de São José
de Ribamar, Luis Fernando com encaminhamento para o Secretário
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo,
Glauber Miranda Garrêto, solicitando, com a maior brevidade possível
a pavimentação das ruas da Vila Sarney Filho II, São José de Ribamar.
Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou o
Expediente lido à publicação, após deferir a Indicação lida pelo Primeiro
Secretário. Em seguida, concedeu a palavra ao Deputado Fábio Braga
lamentou a morte do ex-prefeito de Nina Rodrigues, Senhor Almir
Macêdo. O Deputado Bira do Pindaré discorreu sobre o serviço de
ferryboat no Estado do Maranhão. O Deputado Júnior Verde agradeceu
a seus pares pela aprovação do Projeto de Lei n.º 276/2017, uma lei
que regulamenta, que define e cria, na verdade, a Escola de Conselhos
no âmbito da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação
Popular. O Deputado Doutor Levi Pontes fez a defesa do Programa
“Sim, Eu Posso” que já alfabetizou 7 mil jovens e adultos e que pretende
completar a segunda etapa apresentando o caminho das letras a mais
20 mil maranhenses. Durante seu discurso, o parlamentar lembrou o
desprezo dos governos anteriores a respeito do tema. A Deputada
Andréa Murad reafirmou a denúncia relativa ao Programa de
Alfabetização “Sim, Eu Posso”. Segundo a parlamentar, o Programa
financiado pelo Fundo de Combate à Pobreza, com recursos próprios
do Estado é utilizado para o MST cooptar trabalhadores rurais para
militância comunista. A Deputada Andréa Murad solicitou apuração
rigorosa do Ministério em relação ao caso. Não havendo mais oradores
inscritos no Pequeno Expediente, a Presidente, em exercício, a Deputada
Valéria Macêdo declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando que não
havia “quórum” regimental para apreciar a matéria constante da Ordem
do Dia, que ficou transferida para a próxima Sessão. Na forma do
Artigo 113 do Regimento Interno, foi incluído na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 850/2017, de autoria
do Deputado Cabo Campos; 851, 852 e 853/2017, de autoria da
Deputada Valéria Macêdo e 855/2017, de autoria do Deputado Eduardo
Braide. Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande
Expediente, assim como não houve indicação das lideranças para usar
o tempo reservado aos Partidos e Blocos. Não havendo oradores inscrito
no Expediente Final e 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, 08 de novembro de 2017. Deputado Othelino Neto -
Presidente, em exercício. Deputado Doutor Levi Pontes - Primeiro
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Secretário, em exercício. Deputado Bira, do Pindaré - Segundo
Secretário, em exercício.

SESSÃO ESPECIAL
REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2017 ÀS 11h

HOMENAGEM AO DIA NACIONAL DO CONSELHEIRO
TUTELAR

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JÚNIOR VERDE – Senhoras e Senhores, bom dia. Sessão Especial do
dia 14, em homenagem ao Dia Nacional do Conselheiro Tutelar. Em
nome do povo e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a Sessão
Especial, convocada pelo Requerimento n.º 700/2017, de autoria do
Deputado Júnior Verde, em homenagem ao Dia do Conselheiro Tutelar.
Convidamos agora, neste momento, a compor a Mesa, as seguintes
autoridades: o Exmo. Senhor Francisco Gonçalves, Secretário de Estado
de Direitos Humanos e Participação Popular, neste ato representando
o Senhor Governador Flávio Dino. O Exmo. Senhor Luís Inocêncio
Cantanhede, neste ato representando a Associação dos Conselheiros e
Ex-Conselheiros Tutelares do Maranhão. O Exmo Senhor Procurador
Francisco Barros, neste ato representando o Procurador Geral de
Justiça, Luiz Gonzaga Martins. Exma. Senhora Andréia Lauande,
Secretária Municipal da Criança e Assistência Social. O Exmo. Senhor
Márcio Thadeu, Promotor da Infância e Juventude de São Luís. A
Senhora Ana Amélia Bandeira, Presidente do Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e Adolescente. Registrando e agradecendo a presença
do Exmos Senhores Deputados Sousa Neto e Valéria Macedo, que aqui
fazem parte conosco prestigiando os nobres conselheiros. O Deputado
Wellington do Curso também presente nesta sessão. Então agradeço
imensamente aos nobres parlamentares presentes que vão ter também
a oportunidade de fazer suas homenagens a esses homens e mulheres
abnegados, que são os conselheiros tutelares do Maranhão. Eu gostaria
de convidar a Deputada Valéria Macedo para assumir a Presidência,
enquanto me dirijo à tribuna para fazer a nossa homenagem.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
VALÉRIA MACEDO – Concedo a palavra ao Deputado Júnior Verde,
autor do Requerimento da Sessão Solene em homenagem aos
Conselheiros e Conselheiras Tutelares do Estado do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Senhoras e
Senhores, bom dia. Que Deus abençoe a todos. Quero saudar de forma
especial a Exma. Senhora Deputada Valéria Macedo, presidindo esta
Sessão Especial neste ato. Saudar também o Exmo. Senhor Francisco
Gonçalves, que aqui neste ato representa o Governador Flávio Dino,
agradecendo a ele inclusive a parceria, o apoio e vou ter a oportunidade
de destacar aqui uma iniciativa muito importante, que estamos
comemorando, ainda hoje comemorando uma iniciativa do Governo
por meio de um diálogo que tivemos com o Governador e vai ser uma
grande conquista para o Maranhão e para todos os conselheiros
tutelares deste Estado. Então agradecendo imensamente a sua presença,
neste ato representando também o Governador, é extensivo. Saudar
aqui o nosso nobre companheiro Exmo Senhor Luís Inocêncio
Cantanhede, que está representando a Associação dos Conselheiros e
Ex-Conselheiros Tutelares do Maranhão. Da mesma forma saudando
o nobre Procurador Francisco Barros, neste ato representando o
Procurador Geral de Justiça, o senhor Luiz Gonzaga. Agradecendo
imensamente o deferimento, ao vir a esta Casa também, com a sua
presença prestigiar esses homens e mulheres que defendem os direitos,
que operam a garantia de direitos às nossas crianças e adolescentes.
Muito obrigado por sua presença. Saudar também a Exma Senhora
Andréia Lauande, que aqui é a nossa Secretária Municipal da Criança e
Assistência Social, muito obrigado. Ao Exmo Senhor Márcio Thadeu,
Promotor da Infância e Juventude de São Luís, que tem nosso apreço,
o nosso respeito e também externamos a ele a consideração, até porque
ele foi quem nos incentivou, nos mostrou e direcionou alguns esforços
no sentido de fazer parcerias direcionando um olhar, voltando à defesa

de fato dos direitos desses homens e mulheres que aqui estão naquela
audiência pública que foi decisiva para que pudéssemos abraçar essa
causa tão importante. Dr. Márcio, muito obrigado pelo seu apoio, o
seu conhecimento, de nos emprestar seu conhecimento para que
pudéssemos trazer a esta Casa e assim fortalecer essa luta, que é uma
luta de todos nós, deve ser uma luta de todos nós. Cumprimentar
também a Senhora Ana Amélia Bandeira, Presidente do Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, seja bem-vinda,
muito obrigado pela sua presença. A Senhora Jane Selma Fernandes,
que é Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescente de São Luís, muito obrigado pela sua presença, registrando
aqui. A Senhora Maria Ribeiro, Coordenadora do Centro de Defesa
Padre Marcos, muito obrigado também pela sua presença. Senhoras e
Senhores, hoje é um dia especial não só pela condicionante de termos
nesta Casa aprovada esta Sessão Especial ou Sessão Solene como
queiram, mas é uma Sessão Especial. Digo fazendo o registro dessa
importância porque por unanimidade, todos os nobres parlamentares
nos permitiram esta homenagem a cada um dos senhores e das senhoras
que aqui hoje estão presentes, que representam em seus municípios,
representam em seus Conselhos essa garantia de direitos. O trabalho
que vocês fazem no dia a dia deve ser reconhecido, não apenas como
homenagem de um dia, porque temos o dia 18, todos nós conhecemos
que é o Dia Nacional dos Conselheiros Tutelares neste país, foi um
dia, uma justa homenagem que os legisladores fizeram em homenagem
de fato aos conselheiros. Mas não é só pela demarcação de um dia
apenas, nós sabemos que todos os dias esses homens e mulheres devem
ser homenageados, porque o trabalho que eles fazem na ponta, lá no
município, em seus Conselhos é um trabalho fundamental para proteger
o que a sociedade tem de mais vulnerável, que são as nossas crianças e
adolescentes, Deputado Sousa Neto. Então não poderíamos deixar de
fazer este registro pela passagem do dia 18, até porque compreendemos
que devemos sim honrar quem nos honram, é um princípio da sociedade.
Então essa honra deve ser feita e não só apenas aqui em palavras, por
conjecturas, por retóricas, mas por ações concretas que possam de
fato chegar à valorização do trabalho que vocês desenvolvem, que
precisam realmente do apoio, não só do Governo Federal, do Governo
Municipal, mas também do Estado. O Estado precisa participar dessa
interação em defesa da garantia de direitos. Sabemos que as políticas
dos Conselhos Tutelares são políticas municipais com apoio do
Governo Federal. E o Estado nesse processo precisa também unir com
o elo que consolida essa garantia, o Estado precisa participar. E hoje
aqui a presença do nobre Secretário que representa a Secretaria de
Estado de Direitos Humanos, o Chico Gonçalves, simboliza esse gesto
que o Governo tem feito em parceria com esta Casa para que de fato
consigamos unir esforços e assim fazer com que tenhamos, no trabalho
que vocês desenvolvem, a garantia daquilo que estamos buscando, que
são as políticas sociais chegando realmente às nossas crianças e
adolescentes por meio da garantia dos seus direitos. Então faço aqui
esta justa homenagem hoje, nós fazemos, e aqui agradecendo a todos
os parlamentares que aprovaram: Deputado Sousa Neto, Deputada
Valéria Macedo, Deputado Wellington do Curso, os 42 Deputados
aprovaram, foi algo unânime. Isso caracteriza de fato a compreensão
que esta Casa tem pelo trabalho que vocês desenvolvem no dia a dia.
As atribuições são muitas, são relevantes as atribuições de cada
conselheiro. Nós entendemos que na dedicação eles dão a atenção
devida às crianças e adolescentes, aconselhamentos aos pais,
responsáveis, requisição de serviços públicos nas áreas de saúde,
educação, serviço social, Previdência, trabalho e segurança. Ou seja,
não se estende apenas a fatos que são notórios, que no dia a dia realmente
são registrados como atos que desvirtualizam, por exemplo, condutas
de pais ou responsáveis pertinentes às crianças, mas são
encaminhamentos diversos. É a preocupação na área da saúde, é a
preocupação na área da segurança, o aconselhamento com os pais, é a
questão também do trabalho, porque sabemos que às vezes até uma
família desassistida e de condicionantes sociais, infelizmente
desvirtualizam os seus lares por conta realmente de problemáticas
geradas pela própria sociedade. Então o conselheiro tem um papel
amplo nessas defesas, ou seja, não é só a regulamentação da lei em si,
da atribuição do seu papel como conselheiro, de forma legal, mas a sua
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responsabilidade social às famílias dessas crianças e adolescentes para
que de fato elas possam ter um resguardo do Estado ou do munícipio
ou, no caso, do Governo Federal. Porque a representação de vocês e o
trabalho que são desenvolvidos é extensiva a essas esferas de Poderes.
Bem como representar, com a autoridade Judiciária, porque é o caso
em questão que a representatividade que vocês fazem no dia a dia para
realmente conduzir essas crianças, garantir de fato o zelo, a preocupação
com o trabalho desenvolvido e, claro, com a garantia de que elas possam
ter o atendimento necessário e a devida atenção do Poder Judiciário.
Então essa relevância por si só já garantiria, nesta Casa, esta homenagem,
mas tudo aquilo que é pertinente ao exercício da atividade dos senhores
e das senhoras, corroboram, consolidam e justificam hoje estarmos
aqui nesta sessão especial, mas também direcionando nossos olhares
não só para o presente como para o futuro. E digo isso porque aquilo
que é feito no dia a dia é essencial para que de fato possamos ter uma
sociedade melhor. O que vocês fazem no dia a dia é algo de extrema
relevância para a sociedade. Mas sem o apoio devido, sem as devidas
parcerias, sem a devida compreensão dos Poderes instituídos não temos
condições de avançar. Então pensar no futuro temos que consolidar o
presente, porque o futuro será o presente. E nada mais justo e mais
legítimo de que possamos ter um olhar para o entendimento social de
que essa preocupação com as nossas crianças e adolescentes que serão
os futuros cidadãos e cidadãs de bem deste país, deste Estado e dos
municípios. Então essa preocupação tem que ser a cada dia a bagagem
de trabalho, a ferramenta necessária que temos que ter em mãos para
consolidar esses direitos. Se queremos uma sociedade melhor temos
que ter essa preocupação. E acredito que, infelizmente, ao longo da
história, e todos que lidam com essa atividade sabem que pela falta às
vezes de infraestrutura, a falta de um carro ou de um computador para
exercer suas atividades, fazer um simples ofício das dificuldades que
vocês vivenciam na ponta dos seus Conselhos, essas dificuldades
infelizmente inviabilizam o trabalho que vocês gostariam de fazer, mas
que apesar das dificuldades vocês fazem o trabalho e conseguem os
resultados necessários, nós sabemos disso. Então esses resultados por
si só também garantem hoje aqui esta nossa homenagem. E digo isto
porque temos percebido desde o primeiro momento que tivemos a
oportunidade em uma Audiência Pública de conhecer a realidade dos
Conselhos. Tudo aquilo que foi relatado, que ficamos surpresos, nós
compartilhamos com esta Casa. A Audiência Pública serviu como marco
regulador das nossas atividades e desde então não paramos os nossos
esforços no sentido de garantir melhores condições de trabalho para
vocês. Dito isto, quero fazer alguns registros. Primeiro garantindo
alguns direitos. Nós conseguimos, nesta Casa, aprovar uma PEC que
consolidou hoje os Conselhos Tutelares no Estado do Maranhão. De
que forma? Nós colocamos, no texto da Constituição, inédito no país,
que hoje já está sendo replicado em outros Estados essa iniciativa de
Lei, reflexo daquela Audiência Pública, conseguimos aprovar nesta
Casa o princípio da equidade, que garante que a cada 100 mil habitantes
possamos ter um Conselho Tutelar. Mas a garantia é legal, do texto
constitucional, o que é abrangente, porque não é só a lei, mas a
participação que o Estado está tendo neste momento, por um princípio,
pelo dispositivo constitucional, o Estado está agora assim, tem também
para si a responsabilidade de zelar pela garantia desses direitos no
estado do Maranhão. Então é algo que foi uma conquista. Não é uma
conquista do Deputado Júnior Verde não, é uma conquista de todos
nós, de todos aqueles que acreditam que é possível melhorar a sociedade
com trabalho, com dedicação, perseguindo resultados, porque acho
que a sociedade clama por resultados. Quando vocês estão lá com seus
trabalhos, com seus esforços todos esperam que vocês possam dar os
resultados necessários. As pessoas vão buscar o atendimento ao
Conselho porque esperam que o Conselho ampare, o Conselho proteja,
que o Conselho direcione seus esforços, da mesma forma é a política,
é na política, as pessoas que depositam esperanças e renovam suas
esperanças de 04 em 04 anos e esperam que os políticos deem resultados,
possam ajudar a melhorar de fato a sociedade. E essa esperança renovada
deve ser construída com trabalho e com dedicação. E é o que tem sido
feito nesta Casa, não só pela aprovação dessa PEC. Mas fazendo um
registro também de algumas iniciativas que conseguimos direcionar
nossos esforços. Essa proposta de Emenda Constitucional foi a

proposta de número 02/2016, que está disponível para consulta
daqueles que queiram, até porque já é um texto da Constituição do
Estado do Maranhão. Mas temos a Indicação 422, que é um projeto
que cria a Escola de Conselhos. Nós temos a Indicação 613, que cria o
Núcleo de Apoio dos Conselhos Tutelares na Segurança Pública, que
entendemos que as polícias precisam apoiar hoje a iniciativa do trabalho
que vocês desenvolvem e que é um trabalho às vezes perigoso, em
periferias, sofrendo situações adversas, sofrendo ameaças e a polícia
na condicionante de fortalecer a segurança pública, tem o papel hoje
essencial junto ao Núcleo da Segurança Pública de poder realmente
acompanhá-los, protegê-los e fazer com que de fato vocês consigam
atender o seu trabalho, faça o efetivo dando resultado necessário que a
sociedade precisa e merece. Também a Indicação n.º 1066, que é uma
Indicação que enseja na entrega de kits para todos os municípios
maranhenses que não foram contemplados pelo Governo Federal. Eu
tive a oportunidade de participar de uma iniciativa de entrega de kits,
mas sabemos que foi algo limitado, atendeu alguns municípios, alguns
Conselhos. Estivemos em Brasília com a Ministra Luislinda,
acompanhada inclusive pelo companheiro Serginho, também estava
conosco o Deputado Cleber Verde que neste já colocou uma Emenda
para atender a entrega de kits aos Conselhos do Maranhão, uma iniciativa
inclusiva que vai ser ampliada pelo Ministério, porque foi um
compromisso da ministra: “Deputado, se V. Ex.ª colocar, digamos,
três milhões de reais, o Ministério vai entrar com mais três milhões de
reais”. Ou seja, vai dobrar o recurso para que de fato a gente possa
atender a todos os municípios maranhenses. Essa que é a iniciativa,
todos os municípios. Porque levamos a ela um retrato, levamos a ela de
como está funcionando hoje os Conselhos, as dificuldades que vivem
os conselheiros tutelares do Maranhão. Então naquele ato ela se
sensibilizou com o estado do Maranhão, ela participou, ela veio aqui,
ela conheceu a realidade. Então o que nós queremos é de fato alcançar
esse objetivo, já com a garantia de recurso, que já está firmada essa
garantia. Então inclusive está aqui o Bernardo Júnior representando o
Deputado Cleber Verde, que não pôde estar presente neste ato, mas
que pediu que externasse a vocês que como foi formalizado naquele
momento, naquela audiência pública, está firme em atender os
Conselhos Tutelares do Maranhão a pedido nosso e que foi confirmado
com a ministra de direcionar também os recursos do Ministério para
poder confirmar, ampliar a capacidade de ajuda aos Conselhos Tutelares
do Maranhão. Mas quero aqui me ater, neste momento, inclusive de
forma especial a Indicação n.º 422, que é um Projeto de Lei que cria a
Escola de Conselhos. Recentemente, inclusive aqui agradecendo a
parceria da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, ao nobre
Secretário Chico Gonçalves, que nos recebeu naquela Secretaria, que
esteve conosco em agendas técnicas de trabalho para construir essa
iniciativa da Escola de Conselhos, que após a formalização em uma
agenda que tive que o Governador, o Governador de pronto entendendo
e sensível realmente a essas causas, ele entendeu a necessidade da
criação da Escola de Conselhos. E aqui hoje eu quero dizer a todos
vocês, aproveitando este momento especial, que vocês vieram dos
seus Conselhos, vieram do interior do Estado e acredito que, mais uma
vez, quando você vem participar de um momento como este, não só
para ser homenageado, mas também com a esperança que se renova a
cada dia. Você vem hoje aqui, e não tenho dúvida que vocês vão sair
daqui hoje, na bagagem, com o que é essencial para o trabalho de vocês,
que é consolidação dessa iniciativa de indicação, que é um Projeto de
Lei que cria a Escola de Conselhos. Nós aprovamos recentemente,
nesta Casa, a criação da Escola de Conselhos do Maranhão, hoje é uma
realidade. Vocês terão oportunidade de se qualificar e o compromisso
da Secretaria, porque vai ser direcionado pela Secretaria, pelo nobre
Secretário, inclusive já buscando todo o aparato que tem o Estado em
regiões diferenciadas. Ou seja, a ideia da Secretaria, e aqui eu quero
agradecer, porque foi além do que nós imaginávamos, foi além, porque
vai capacitar não só os conselheiros e as conselheiras, mas vai capacitar
todos aqueles secretários que lidam com os direitos humanos, a
capacidade é extensiva a todas as pessoas que lidam com direitos
humanos. Ou seja, o Estado que tem as suas unidades educacionais,
seus IEMA’s, que tem a possibilidade de fazer parcerias com as
universidades e nós temos toda uma rede educacional em todo o
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Maranhão, vai poder atendê-los nas regiões de vocês, nos municípios,
não só aqui em São Luís, a preocupação da secretaria é justamente
fazendo que todos participem. E não seria algo justo, por exemplo,
que nós concentrarmos esforços só em São Luís, porque o atendimento
não seria de forma adequada, Deputado Sousa Neto, porque muitos
têm que se deslocar, eu sei das dificuldades, o Maranhão é imenso e
então nada mais justo e o pensamento do projeto formal é justamente
esse, garantir que todos tenham acesso a esse sistema educacional de
formação e de que assim vocês capacitados, porque, claro, se nós
queremos chegar à defesa, de fato e de direito, na garantia desses direitos
das nossas crianças e adolescentes, nós precisamos cuidar de quem
cuida dos direitos e que são vocês. Por isso, esse entendimento que
teve a secretaria, eu quero agradecer porque, como eu disse, foi além do
que nós imaginávamos. Nós conseguimos, hoje é uma realidade, o
projeto foi aprovado, mas inclusive já estamos em contato com o
Governador, a oportunidade de conversar com ele e ele o dia 18 é o Dia
do Conselheiro Tutelar, mas saibam vocês que o Governador vai
sancionar a lei e o secretário já está direcionando seus esforços para
adequar a secretaria para ter o núcleo educacional que vai realmente
funcionar essa escola de conselho. E hoje eu não tenho dúvida que nós
vamos ter a oportunidade de colaborar de forma decisiva e essencial
com a formação, com a capacitação, mas que vai se traduzir nos
resultados, porque o conselheiro bem capacitado ele está imbuído de
informações e de defesa, ele vai poder estar defendendo de forma plena
aqueles que pelos quais realmente as suas funções, as atribuições são
direcionadas. Então, para nós, hoje, aqui neste momento, é um dia
mais que especial, não só pela representação do dia 18, mas também
por uma luta que nós já estamos travando desde o início do nosso
mandato, desde o primeiro momento que começamos acompanhar a
realidade e que nós precisamos buscar resultados e esses resultados
estão acontecendo. Estão acontecendo quando nós conseguimos colocar
no texto constitucional a palavra Conselho Tutelar, quando nós
conseguimos aprovar a Escola de Conselhos, quando nós conversamos,
dialogamos com a Secretaria de Segurança, para que a Secretaria de
Segurança dê suporte e apoio no núcleo que permita ajudar e fortalecer
o trabalho de vocês. Quando nós vamos a Brasília com uma agenda
mais que especial, com a ministra, para que a ministra atenda as
necessidades da realização do que nós queremos, o desdobramento do
trabalho de cada um, entregando kits com carro, computadores, enfim,
estruturando os conselhos e assim garantindo que de fato nós possamos
ter essa atenção voltada às nossas crianças e adolescentes. Mas eu
quero externar na manhã de hoje que estamos continuando nosso
trabalho, nós não podemos parar neste momento, porque falta, por
exemplo, a política salarial, falta a política salarial porque existe uma
disparidade, existe uma disparidade muito grande. Infelizmente, nós
temos conselheiros recebendo um salário mínimo enquanto outros
recebem mais, eu acho que tem que ter uma equiparação salarial, isso é
algo que nós temos que perseguir, não depende do Parlamento estadual,
mas já tem proposta tramitando no Congresso e vocês podem contar o
nosso apoio para ir à bancada, para buscar os deputados, para mostrar
a necessidade, e assim nós queremos fazer uma rede em todos os
Estados para que, de fato, nós possamos pressionar o Congresso
Nacional, para que eles criem esse princípio e assim valorizem uma
profissão tão importante, tão valorosa, porque nós precisamos aprender
a cuidar do futuro pensando no presente. No imediatismo político,
infelizmente, muitas coisas se perderam ao longo da história deste
país, pelo imediatismo, porque as pessoas deslumbravam apenas de
um mandado de quatro anos e não pensavam em deixar legados para a
sociedade e isso disvirtualizou o processo social ao longo da história.
Precisamos resgatar e direcionar nossos esforços para o presente, mas
para o presente pensando no futuro e não existe nada mais significativo,
nada mais importante no processo social que são as nossas crianças e
adolescentes, porque se nós queremos cidadãos, cidadãs de bem no
futuro precisamos trabalhar agora, assistente social, políticas realmente
vocacionadas, isso é fundamental. Por isso que aqui vocês vão continuar
a nossa luta, o nosso apreço, vão continuar com a nossa defesa neste
Parlamento e com tudo o que for preciso para que nós possamos
continuar esse trabalho em parceria com todos os parlamentares, para
que de fato nós consigamos avançar não só nessa política de valorização,

mas acima de tudo na garantia de direito das nossas crianças e
adolescentes. Muito obrigado e que Deus abençoe vocês, muito
obrigado, parabéns a todos os conselheiros, ex-conselheiros tutelares,
conselheiras tutelares do Maranhão, sejam bem-vindos a esta Casa,
que é a Casa de vocês, a Casa do Povo, das demandas legítimas, vocês
estão na Casa de vocês. Ficamos muito honrados porque nós estamos
aqui, vocês só nos emprestam a Casa para que nós possamos no dia a
dia trabalhar, serem vozes ecoando aqui em defesa de princípios e
garantias de direitos, mas esta Casa não nos pertence, não pertence aos
parlamentares que aqui estão no dia a dia, pertence ao povo do Maranhão
que nos permitiram a honra de poder representá-los, e quando nós
subimos nesta tribuna, quando nós falamos com o Governador desta
tribuna, falamos com o presidente desta tribuna, falamos com todos
aqueles que precisam ouvir a voz do povo, nós nos sentimos honrados,
por isso que aqui hoje uma honra maior ainda em fazer parte hoje de
um grupo tão seleto de homens e mulheres de bem, honrados que
trabalham, que dignificam a sociedade, que são os conselheiros tutelares
e conselheiras tutelares do Maranhão, parabéns, que Deus abençoe a
todos. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JÚNIOR VERDE – Registrar a presença do Exmo. Senhor Prefeito
Antônio França, que é o Prefeito Municipal de Pedreiras, muito
obrigado por sua presença, uma salva de palmas. Inclusive até convidá-
lo para fazer parte da Mesa também, importante. Cadê o nosso prefeito?
Por que nós sabemos que os prefeitos precisam realmente apoiar essa
iniciativa. Prefeito, seja bem-vindo, nos dê essa honra. Estamos felizes
com a sua presença, até porque os prefeitos, nós sabemos que tem um
papel preponderante para a valorização dos conselheiros, muito
obrigado Prefeito, pela sua presença. Neste momento, eu gostaria e
conceder a palavra ao Senhor Luís Inocêncio Cantanhede, neste ato,
representando a Associação dos Conselheiros e Conselheiras Tutelares
do Maranhão.

O SENHOR LUÍS INOCÊNCIO - Salve, salve! O dia 18 de
novembro o Dia Nacional dos Conselheiros Tutelares, é uma honra
estar aqui com vocês e, de já, a STMA agradece a presença de todos os
companheiros e ex-companheiros aqui presentes. Quero saudar o
companheiro o deputado Júnior Verde, autor do requerimento, o Exmo.
Senhor Francisco Gonçalves, um parceiro muito grande da Associação
de Conselheiros Tutelares do Estado do Maranhão, por meio da
SEDIHPOP, saudar o procurador, o Dr. Francisco Barros, neste ato
representando o procurador-geral de Justiça, Dr. Luiz Gonzaga Martins,
saudar a Exma. Senhora Andrea Lauande, a nossa querida Andrea da
Secretaria de Assistência, que nos tem ajudado bastante, o nosso senhor
conselheiro oficial tutelar, mesmo que ele não queira, mas ele é
oficialmente conselheiro tutelar do Maranhão, Márcio Thadeu,
promotor da Infância e Juventude de São Luís, a minha amiga Ana
Amélia Bandeira, Presidente do Conselho Estadual da Criança e do
Adolescente, e cumprimentar o Exmo. Senhor Antônio França, prefeito
do município de Pedreiras no Maranhão. Quero aqui cumprimentar em
nome dos 10 conselheiros, dos ex-conselheiros tutelares, a senhora
Magnólia e o nosso companheiro Serginho, aqui representados. Quero
cumprimentar os atuais conselheiros tutelares de mandato, a senhora
Liliane, a nossa senhora querida Vania do Rosário. Companheiros, nós
estamos honrados em fazer parte dessa solenidade. Nós temos ao
longo do tempo procurado da melhor forma possível contribuir para
os avanços dos conselhos tutelares e os conselheiros tutelares do
Maranhão. A tarefa não é fácil, muitos sacrifícios nós temos feito, nós
sabemos das dificuldades dos conselhos tutelares em todo o Maranhão
e o Maranhão é muito grande, é imenso, mas, graças a Deus, nós temos
encontrado parceiros que aqui estão e muitos não estão presentes e a
força dos nossos conselheiros tutelares em todo o Estado do
Maranhão. É preciso avançar mais e a Associação de Conselheiros
Tutelares do Estado do Maranhão tem feito seu papel provocando
esta Casa, provocando os parceiros e lutando para que os Conselhos
Tutelares e os Conselheiros Tutelares tenham uma estrutura que
dignifique o trabalho do Conselho Tutelar e das pessoas que lá procuram
para defender seus direitos da criança e do adolescente. A gente tem
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visto o desmonte dos direitos fundamentais do trabalhador na educação,
na saúde, na previdência, no trabalho e da assistência, tiraram agora
recursos da assistência que em vez de melhorar vai piorar. Infelizmente,
o Brasil está regredindo, é lamentável que isso aconteça porque o país
que precisa de uma assistência forte não pode ficar sem recursos e nós
estivemos recentemente juntamente com o Conselho Nacional da
Criança e do Adolescente, juntamente com o Conselho Estadual e nós
estivemos fazendo algumas diretrizes no sentido de melhorar a situação
em que vive hoje os Conselhos Tutelares, inclusive, deputado, foi
colocado na agenda do CONANDA, a questão da Escola dos Conselhos.
Provocação nossa em nível de Estado e em nível nacional. Para nós
termos conselhos tutelares fortes é preciso que o Conselho Municipal
também seja forte, é preciso que os conselhos, o Conselho Estadual,
também seja forte, porque o Conselho Tutelar sozinho não é forte, é
preciso que os entes, o sistema de garantia de direitos fundamentais,
direitos humanos, seja forte, o CREAS o CRAS, o CAPS, todo o
sistema, não adianta a gente só ter Conselhos Tutelares fortes se a
gente não tem pra onde demandar, onde os entes estão fragilizados. E
é isso que pode acontecer com essa retirada de orçamento da assistência,
infelizmente. Mas nós vamos lutar por isso, nós vamos lutar pra que
a nossa força supere a falta de orçamento. Quero agradecer a presença
de todos, quero dizer que nós somos fortes, nós somos justos e nós
somos os olhos da sociedade. Parabéns conselheiros tutelares de todo
Maranhão, de todo Brasil, porque realmente a causa é justa e vamos
dar de tudo pra que nossas crianças e adolescentes estejam com seus
direitos garantidos. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JÚNIOR VERDE – Agradecemos. Convido a fazer o uso da palavra o
Excelentíssimo Senhor Márcio Thadeu, Promotor de Justiça da Infância
e Juventude no Ministério Público do Maranhão.

O SENHOR PROMOTOR DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E
JUVENTUDE MÁRCIO THADEU – Bom dia ou boa tarde a todos
e a todas, antes do feijão é bom dia. Eu quero saudar o autor do
requerimento que propiciou essa sessão, o Deputado Júnior Verde, e
ao saudá-lo na pessoa da Deputada Valéria Macedo, do Deputado
Sousa Neto, do Deputado Wellington do Curso, homenagear toda a
Assembleia Legislativa porque, mais uma vez, e é bom que se frise
assim de forma unânime, reconhece a importância da prioridade absoluta
dos direitos da criança e do adolescente ao deferir o requerimento feito
pelo Deputado Júnior Verde para a realização dessa cerimônia. Eu
quero pedir licença para saudar toda Mesa na pessoa do Dr. Francisco
Barros, Subprocurador-Geral de Justiça pra assuntos jurídicos do
Ministério Público do Estado, neste ato representando S. Exa. Senhor
Procurador-Geral de Justiça e quero saudar a sociedade maranhense
que tem o privilégio de ser atendida pelos Conselhos Tutelares, em
cada um dos nossos 217 municípios, saudando esses órgãos que são
municipais. A gente sempre repete, são uma jabuticaba, deputada
Valeria, porque é uma estrutura que só existe no Brasil. Mas uma
jabuticaba que é extremamente importante e significativa, porque é a
porta de entrada do sistema de garantia de direito e consequentemente
onde se inicia o compromisso internacional do nosso país com a infância,
que é da proteção integral. O seu direito da prevenção e toda e qualquer
violação, ameaça de violação à sua integridade em todos os sentidos.
Então, eu quero saudar cada um dos Conselheiros Tutelares presentes,
pelos homens e mulheres que são pais, que são mães, que são avós,
que são irmãos, que são filhos, que têm medo, mas que tenham a
coragem de superar esse medo; que tem compromisso; que se irritam;
que se indignam; que choram; que lamentam; que festejam; mas que
vivem no seu dia a dia esse compromisso de representar as suas cidades,
suas comunidades com dignidade. Buscando a dignidade das crianças e
adolescentes, porque como já foi dito varias vezes, uma sociedade que
não respeita suas crianças, seus adolescentes não pode ser entendida
com uma sociedade de seres humanos íntegros, corretos, adequados.
Não atingir um patamar civilizatório mínimo. E eu peço licença para
não saudar individualmente um dos conselheiros ou das conselheiras,
porque o grande mérito do Conselho Tutelar porque ele é uma
autoridade colegiada. O Luís Inocêncio nos falou aqui que juntos somos

fortes e só somos fortes juntos, o Conselho Tutelar não é uma soma de
indivíduos, é um colegiado, esse princípio da colegialidade é a grande
conquista que a sociedade brasileira traz, porque a gente fala do
Conselho Tutelar não como um órgão técnico, não como um órgão
burocrático, pois não pode ser apenas isso, ele é um órgão político na
mais elevada expressão da palavra. Não é político partidário e nem
pode ser, mas é político porque é a expressão da “polis”, do poder do
povo, mas nessa expressão ele também não pode ser a vontade do
indivíduo, não existe o meu caso, porque eu estou investigando como
conselheiro tutelar, o que existem são as situações de risco que justificam
a intervenção do Conselho Tutelar como essa porta de entrada do
sistema de garantias de direitos, um sistema de garantia de direitos que
tem o dever de atender com presteza e resolutividade todos os interesses
de crianças e adolescentes. O Dia Nacional do Conselho Tutelar é um
dia importante, mas também foi dito já aqui pelo deputado Junior
Verde que não pode ser apenas um dia de memória ou de comemoração,
ele tem que ser um dia para lembrar e nos chamar atenção para o
compromisso inafastável dos conselhos tutelares por seus homens e
mulheres que integram a construção das crianças e adolescentes como
sujeitos de direitos. Como já disse o jurista Argentino Emílio Garcia
Mendes, “não pode existir democracia sem respeito aos direitos de
crianças e adolescentes”. E vocês são instrumentos democráticos. A
representação da sociedade que o Conselho Tutelar faz é uma
representação, sem qualquer sombra de dúvidas, da democracia
participativa porque, embora o processo de escolha seja um processo
misto, havendo uma votação, mas vocês estão ali no mesmo patamar
de qualquer representante do poder e da soberania popular. Quando a
gente fala que todo poder emana do povo diretamente ou por seus
representantes, nós estamos inserindo, sim, o colegiado que é o
Conselho Tutelar. Graças a Deus, temos conselhos tutelares no nosso
país. Apenas para ilustrar, nós lembramos muito aquele caso de
Abaetetuba, no Pará, daquela adolescente que ficou semanas recolhida
numa cela com homens sendo abusada, sendo torturada. Recentemente,
em um programa de televisão, foi recuperado um pouco da sua história,
mas ela não conseguiu se recuperar dessa grave violação. Hoje ela saiu
do sistema socioeducativo e está no sistema prisional com dependência
química. É uma situação realmente muito triste. É bom lembrar que
essa adolescente é detentora do direito, credora da proteção integral
como são todas as crianças e adolescentes. Ela estava lá por ordem de
um juiz com conhecimentos, de delegado, de promotor de Justiça, de
polícia. Esse caso foi um escândalo mundial e só veio à luz pela
intervenção da Jaboticaba. O conselho tutelar faz isso todo dia, deputado
Sousa Neto, deputado Júnior Verde, saibam vocês, deputada Valéria,
em cada uma das nossas cidades, nas maiores, mas é principalmente
nas menores onde a estrutura institucional é mais fragilizada e, portanto,
se sobreleva a importância da intervenção do conselho tutelar. Se é
certo que esta Casa Legislativa tem consciência da sua competência, já
que o conselho tutelar é um órgão municipal, a principal competência
é do município, inclusive a legislativa, mas esta Casa tem sido criativa,
tem sido resolutiva, descobrindo, a partir de um diálogo permanente
com a comunidade, mas principalmente com os conselhos tutelares,
oportunidades para fortalecer o conselho tutelar como instituição. Não
é pouco o conselho tutelar estar no texto da Constituição do Estado,
que é uma conquista, volto a dizer, não apenas do elucidativo
requerimento da PEC que teve como primeira assinatura a do deputado
Junior Verde, mas que contou com a assinatura dos outros deputados
,para sua aprovação. I,sso traz o vislumbre, senhor prefeito, de que é
muito importante a gente também aqui destacar a importância das
prefeituras de que não pode haver proteção de crianças e adolescentes,
que é um princípio da Constituição Federal e da Constituição Estadual,
sem o respeito ao trabalho, a dedicação, o compromisso dos conselhos
tutelares e de seus conselheiros tutelares. Daí porque é justa a
homenagem, é devida a inclusão do conselho tutelar no texto da
Constituição do Estado do Maranhão. E vem em muito bom tempo o
descortino do Executivo estadual de acolher uma proposição que foi
levada por esta Casa, que aprovou o requerimento do deputado Junior
Verde, de criação da escola de conselhos. Temos nós todos a obrigação
de ser cada vez melhores no atendimento das nossas crianças e
adolescentes, e essa escola com certeza contribuirá para isso, mas
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temos que ter esse protagonismo, essa iniciativa que a própria
Assembleia teve, senhor prefeito, também no âmbito das nossas
cidades, descobrindo maneiras para fortalecer o conselho, porque,
fortalecendo o conselho, estamos fortalecendo a proteção integral de
crianças e adolescentes. Ano que vem, entrará em vigor a Lei nº 13.431,
que trata da oitiva de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de
crimes. É preciso que, em cada município, o sistema de garantia se
prepare para fazer essa oitiva de uma forma que evite a revitimização.
O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente recebeu
na semana passada uma recomendação do procurador geral de Justiça,
doutor Luís Gonzaga Martins Coelho, para que ele debata e possa
realizar uma resolução que vá servir de diretriz para várias resoluções
municipais, para que cada município tenha essa resolução também
tratando disto, ou seja, o Cras vai funcionar de um jeito, o Creas
funcionando de um jeito, o Caps funcionando de outro, principalmente
na identificação de toda e qualquer violência, de toda e qualquer situação
de risco, que é o grande papel do Conselho Tutelar. Eu costumo dizer
que o Conselho Tutelar é uma procuratura social e tento simplificar
essa expressão dizendo assim: vocês procuram a confusão, porque é o
dia a dia de vocês, mas depois procuram a solução. Nem sempre a
solução é executável pelo próprio Conselho Tutelar e na maioria das
vezes nem deve ser, porque vocês não têm o papel de órgão de execução,
mas é importante que a sociedade tenha nos olhos de vocês a acuidade
suficiente para não permitir nenhuma violação, nenhuma ameaça a
nenhuma criança. Eu tenho certeza de que a miopia da violência
institucional, a miopia da burocracia e a miopia do comodismo não
contaminarão jamais os conselhos tutelares do Maranhão, porque vocês
têm o colírio permanente do choque de realidade que é ver a criança no
trabalho infantil, na exploração sexual, no maltrato doméstico, em todas
essas situações. Enquanto nós tivermos a voz do Conselho Tutelar
gritando, apesar das ameaças de morte, apesar das retaliações, apesar
das desconformidades às vezes com outros atores do sistema de garantia
de direito, nós teremos esperanças de que nós seremos sempre dignos
das nossas crianças, porque seremos atuantes e combativos na proteção
dos seus direitos. Parabéns pelo dia 18 de novembro. Parabéns à
Assembleia pela sensibilidade de ter feito o deferimento do
requerimento do deputado Júnior Verde, mas parabéns a cada cidade
maranhense por poder contar com seus conselhos tutelares, atuantes,
bravos, altaneiros e corajosos na defesa do que é mais importante que
são nossos filhos, que são nossas filhas. Sem substituirmos os pais,
sem substituirmos as obrigações dos outros espaços de poder, mas
sendo assim esse olho atento, firme, penetrante que não permitirá
jamais a violência, que a violência nos cegue e que impeça que a gente
possa ter o melhor futuro, melhor desenvolvimento para nossas
crianças. Muito obrigado e uma saudação enorme do Ministério Público
aos homens e mulheres que compõem os conselhos tutelares e que
fazem acontecer no dia a dia os direitos da infância e da juventude.
Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JÚNIOR VERDE - Nós que agradecemos. Neste ato agora convidamos
para fazer uso da palavra o Exmo Senhor Francisco Gonçalves, secretário
de Direitos Humanos e Participação Popular, neste ato representando
o Exmo Senhor Governador Flávio Dino.

O SENHOR FRANCISCO GONÇALVES (Secretário de
Direitos Humanos e Participação Popular) – Bom dia, senhor deputado
Júnior Verde, autor do requerimento. Senhor Luís Inocêncio
Cantanhede, neste ato representando a Associação dos Conselheiros e
Ex-Conselheiros Tutelares do Maranhão. Senhor Procurador Francisco
Barros, neste ato representando o procurador geral de Justiça Luís
Gonzaga Martins. Senhora Andréa Lauande, secretária municipal de
Criança e Assistência Social. Senhor Márcio Thadeu, promotor da
Infância e Juventude de São Luís. Senhora Ana Bandeira, presidenta
do Conselho Estadual de Direito da Criança e Adolescente. Senhor
prefeito do município de Pedreiras, Antônio França. Senhora deputada
Valéria Macedo, senhor deputado Sousa Neto, senhor deputado
Wellington do Curso, eu queria iniciar lembrando uma recém-tragédia
que nos abalou a todos, o estupro e o assassinato da menina Alanna

Ludmila. É exatamente por conta de situações como essa, de violação
de direito de criança e adolescente geralmente por pessoas próximas
como familiares, amigos e vizinhos, o que torna profundamente difícil
muitas vezes a prevenção de atos como esse, mas é isso que torna
extremamente necessária a existência e o fortalecimento dos conselhos
tutelares. Os conselhos tutelares respondem a duas situações
fundamentais do Brasil: primeiro ele decorre do Estatuto da Criança e
do Adolescente e passa a ser uma expressão importante da moderna
democracia brasileira; a segunda é que ele responde à necessidade de
uma sociedade marcada pela desigualdade, de herança de raiz
escravocrata e patriarcal, para construir instrumentos eficazes de
proteção dos direitos de criança e adolescente no nosso país.
Lamentavelmente, ainda, por conta das condições dos conselhos
tutelares, eles não conseguem chegar a regiões mais distantes, regiões
mais isoladas do nosso país e do nosso estado. E é exatamente a essa
necessidade, como destacou o deputado Júnior Verde, que é necessidade
de construir e buscar, junto ao governo federal e junto ao governo do
Estado condições para, junto com as prefeituras, potencializar as ações
dos conselhos tutelares. Quero dizer que o governador leu atentamente
o relatório dos últimos encontros dos conselhos tutelares, o último
encontro inclusive de Barreirinhas, ele recebeu e leu atentamente os
relatórios dos encontros e solicitou à Secretaria de Direitos Humanos
que, a partir desses relatórios, montasse um programa de fortalecimento
dos conselhos tutelares no estado do Maranhão, o que implica inclusive
a secretaria ter mantido contato com as associações de conselheiros
para mapear a situação dos conselhos existentes no estado do Maranhão,
a fim de que se possa montar um programa junto com as associações de
conselheiros e ex-conselheiros de fortalecimento dos conselhos. A
preocupação do governador com o fortalecimento dos conselhos decorre
de duas situações: a primeira situação é que nós ampliamos, a partir do
governo Flávio Dino, o sistema de proteção no estado do Maranhão,
inclusive com a instalação, em nosso estado, do Programa de Proteção
a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. Para o PPCAM ter a
efetividade de que precisa para proteger a vida de crianças e adolescentes
ameaçados de morte, nós precisamos ter os conselhos tutelares com
capacidade de mobilização em nosso estado, já que a porta de entrada
do PPCAM são os conselhos tutelares, o Ministério Público e a
Defensoria Pública. Nesse sentido, os conselhos tutelares cumprem
um papel importante do ponto de vista do fortalecimento dessa rede
de proteção. A segunda questão é que ampliamos em nosso governo as
políticas de garantia de direito à criança e ao adolescente. Eu gostaria
de dar um exemplo que eu considero neste momento um dos mais
importantes programas de promoção de garantia de direitos humanos
de crianças e adolescentes do país, não apenas no Maranhão, mas no
país pelo volume de investimentos e pelo volume de pessoas atendidas,
que é o Programa Escola Digna. A Escola Digna tem três vertentes
importantes. A primeira vertente trata de uma intervenção para
qualificação, junto com as prefeituras, do ensino fundamental no nosso
estado com a substituição das escolas de taipa e palha e sem banheiros,
sem condições de ensino e aprendizagem. Ora, todos nós, há muito
tempo, desde quando foi aprovado o Estatuto da Criança e do
Adolescente, uma das mais belas campanhas que permitiram fixar na
sociedade o direito de crianças e adolescentes foi a campanha lançada
pelo Ministério Público que diz que lugar de criança é na escola.
Lamentavelmente, nós temos que ter a dignidade de reconhecer de que
muitas das nossas escolas não são lugares para crianças, porque elas
não oferecem as mínimas condições de dignidade para que as crianças
possam frequentar as escolas. Lamentavelmente, as escolas em nosso
Estado muitas vezes não se diferenciam de uma pocilga e isso deve nos
indignar. E, mais do indignar, deve provocar a instituição pública a
construir políticas eficazes de qualificação do ensino, sobretudo, o
ensino fundamental. Por isso a decisão do governo de colaborar, de
trabalhar junto com as prefeituras, para mudar a realidade da
infraestrutura escolar no ensino fundamental do nosso estado. Isso
significa dizer garantir direitos fundamentais da criança e do adolescente.
A segunda questão é que não basta discutir com as prefeituras a
reestruturação do ensino fundamental do nosso estado porque, no
nosso estado, existe algo que não existe na LDB, ou seja, nós temos um
sistema de ensino fundamental que não existe na LDB, que é um
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professor numa sala muito seriada. Isso não está previsto na LDB.
Então essa tem que ser uma preocupação nossa, tanto do Executivo
como do Legislativo, das prefeituras e câmaras municipais para que
nós possamos dar um salto de qualidade do ponto de vista do ensino
fundamental em nosso estado. Ainda na segunda questão, nós estamos
tratando do ensino fundamental, mas também temos que enfrentar a
questão do ensino médio. Nesse sentido, a decisão do governador é de
reformar, reestruturar e reaparelhar todas as escolas de ensino médio
no estado do Maranhão. Ao mesmo tempo, numa terceira vertente de
ação, há a criação de uma rede regionalizada de escolas técnicas e
estaduais semelhantes ao IFMA, mas com características diferentes.
O IFMA tem escolas de tempo integral, eu mesmo tenho visitado os
IFMAs, quem não conhece os IFMAs eu convido a visitar. N não tem
nenhuma escolas particular em São Luís que ofereçam o que IFMA e o
IEMA oferecem na qualidade do atendimento. Faço questão de dizer
isso porque nós convencionamos achar que tudo que é público é ruim.
É importante observar que, exatamente por ser público, nós temos o
dever de garantir a qualidade do atendimento. Os resultados dos IEMAs
podem ser observados pelos inúmeros prêmios que os alunos têm
recebido. A maioria desses alunos dos IEMAs é filha dos trabalhadores
rurais do estado do Maranhão que nunca tiveram a oportunidade de ter
acesso a uma escola de tal qualidade. Faço questão de frisar esse aspecto
porque nós não conseguiremos mudar a realidade de criança e
adolescente se não estabelecermos um sistema claro de proteção e
direito, mas ao mesmo tempo políticas públicas claras para assegurar
a efetivação desses direitos. Nesse sentido que eu queria destacar,
deputado Júnior Verde, que também nós não faríamos isso sem qualificar
a rede, por isso a proposta do deputado Júnior Verde depois foi motivo
de conversa também com o governo do Estado por meio da Secretaria
de Direitos Humanos. Acerca do formato, concluímos que não basta
ser uma escola para formar conselheiros, ela tem que ser uma escola
para formar quem compõe a rede de proteção e de promoção de direito
de criança e adolescentes, e a formação dos conselhos de direito no
estado do Maranhão, dos conselhos tutelares, dos fóruns, das redes
implica formar tanto o agente da sociedade civil como o agente público.
Recentemente, mesmo nos casos de violação do direito da mulher, nós
vimos essa semana como muitas vezes a ação de um servidor público
sem considerar o que estabelece a legislação, sem que estabeleça o
ponto de vista do governo, viola o direito das pessoas, por isso também
implica formação do servidor público e também como formação dos
agentes da sociedade civil para que a gente possa ter cada vez pessoas
mais qualificadas, preparadas, capacitadas para qualificar a rede de
direito e promoção da criança e adolescente. E é nesse sentido que os
Conselhos Tutelares cumprem um papel importante do ponto de vista
da proteção de direitos. No estado do Maranhão a maior rede de Direitos
Humanos que temos é a rede de criança e adolescente. E nessa rede
uma das colunas fundamentais, da rede de sistema de proteção de
criança e adolescente, são os Conselhos Tutelares. E eu queria encerrar
exatamente fazendo uma homenagem a todos os conselheiros e
conselheiras tutelares, pessoas dedicadas, como já foi descrito aqui, a
defesa do direito de criança e adolescente nas situações mais difíceis. E
queria dar um grande abraço em Serginho, que é uma das pessoas que
expressam a dedicação e o amor à causa das crianças no nosso Estado.
Um grande abraço a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JÚNIOR VERDE – Agradecemos imensamente suas palavras,
Secretário. E queremos convidar também para fazer uso dela a Deputada
Valéria Macedo. Logo em seguida os Deputados Sousa Neto e Wellington
do Curso.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Bom dia.
Eu quero saudar todos os conselheiros, conselheiras tutelares do estado
do Maranhão e os ex-conselheiros e conselheiras também que nos
honram muito pelo seu trabalho que fez na época em que era conselheiro
e que com certeza ainda é um entusiasta, um ativista no movimento de
defesa e promoção dos direitos da criança e adolescente. Em nome
deles quero saudar o Serginho, porque é uma pessoa que é um ícone e
que representa muito bem a essa luta, que mesmo não sendo conselheiro,

mas atua como conselheiro e como defensor desses homens e mulheres
que fazem realmente um papel relevante na nossa sociedade na busca
da promoção dos direitos da criança e adolescente, na busca do
cumprimento desses direitos nos municípios e que compõe esse
processo que vem se desenvolvendo, vem se fortalecendo em todo o
estado do Maranhão. Antes não tínhamos 100% de cobertura de
Conselhos Tutelares no Maranhão, mas agora, graças a Deus, a notícia
é boa, nós já temos 100% de cobertura. Então isso vem da força desses
jovens, dessas mulheres e homens que continuam nesse movimento
por meio inclusive da ACECTMA, Associação de Conselheiros e Ex-
Conselheiros Tutelares do Estado do Maranhão, que fazem dessa
Associação uma luta constante na luta dos direitos e também da
promoção de políticas públicas a favor das nossas crianças e
adolescentes. Mas quero inicialmente, depois desse cumprimento,
saudar o Deputado Júnior Verde, que é autor do requerimento e que
está presidindo esta sessão, que tem sido um parlamentar incansável
aqui nesta legislatura, em defesa desses homens e mulheres e, como
disse, fazem um papel assim que só nós que somos mães, que sabemos
da importância dessa luta. A gente se sente às vezes impotentes,
Deputado Júnior Verde, nós como parlamentares representantes do
povo brasileiro quando vimos no anúncio dos rádios de tanta violência
contra as nossas crianças, os nossos adolescentes que hoje por falta de
políticas públicas morrem em uma quantidade absurda, até mais do
que nas guerras em outros países. E a gente vê que isso é ausência de
políticas públicas, ausência do Estado na promoção de direitos e
garantias a uma melhor condição de vida do nosso povo. E da mesma
forma das nossas crianças quando a gente vê uma notícia de uma criança
que foi violentada, que foi morta como tivemos recentemente em São
Luís o caso da Alanna. A gente se sente impotente e ao mesmo tempo
em uma angústia muito grande de saber o que leva um homem, o que
leva uma pessoa a praticar um ato animalesco, de extrema perversidade
que a gente vê ainda ocorrendo em nosso município, em nosso Estado.
Deputado, parabéns por assumir esta causa na nossa Casa, que é a
Casa do Povo. Eu fiz isso também, muitas vezes fizemos aqui audiências
públicas em homenagem aos nossos conselheiros. Muitas vezes usei a
tribuna para trazer as principais causas e também as principais
reivindicações desta categoria. Graças a Deus isso só nos soma a essas
causas. Agora estou muito ligada também às causas da mulher, sou a
primeira Procuradora da Mulher da Assembleia que está diretamente
envolvida, Doutor Márcio Thadeu, com as causas das nossas crianças,
porque são as mães que cuidam principalmente das crianças. Hoje em
dia quantas mulheres são somente e sozinhas criam seus filhos e,
portanto, são as primeiras pessoas que recebem o reflexo dessa
violência, da ausência de direito dessas crianças, porque a mãe que é a
cuidadora, que está no cotidiano dos seus filhos e é que tem um amor
imensurável pelos seus filhos e quando esse filho é maltratado, é
violentado ou ele não tem comida no prato, vai para escola e não tem
uma escola digna para estudar, não tem a merenda, não tem o transporte,
quem sofrem são essas mulheres, porque elas que sentem o sofrimento
dos seus filhos. Então além dessa nossa causa, do apoio aos
conselheiros e as conselheiras, Deputado Júnior, V. Ex.ª que está muito
atuante nesta legislatura e tem o nosso apoio, como todos os Projetos
que aqui passam, nós também estamos dedicando parte do nosso
mandato às mães, às mulheres do nosso Maranhão que precisam também
muito de uma voz aqui nesta Casa e de uma atuação firme em defesa
dos seus direitos, das suas garantias, da sua segurança, do seu espaço
nos locais de poder, de decisão e, principalmente, nas políticas públicas
do Estado e dos municípios. Então parabéns, Deputado, por toda
atuação, por estar aqui promovendo este dia muito especial, como
disse o nosso querido juiz e sempre uma pessoa que a gente admira
muito. Depois da fala do Doutor Márcio Thadeu, eu estava conversando
com o Deputado Sousa Neto dizendo que a gente não tem mais do que
dizer, porque é completa a sua fala. Até por conhecimento de causa.
Doutor Márcio Thadeu, quando se fala em busca de direitos da criança
e adolescente a gente já se reporta a ele, mas não pelo fato de ele
assumir um cargo que está relacionado a isso, que inclusive agora ele
não está bem à frente, mas por toda a sua dedicação e empenho, seu
compromisso que exala para todos nós, principalmente a vocês
conselheiros e conselheiras que estão de fronte a essa problemática tão
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grande, que é lutar por uma coisa básica que está na Constituição
Federal, que está na nossa Carta Magna e está na Constituição Estadual
e estamos lutando para inserir cada vez mais dentro do Programa do
Estado, porque é um órgão municipal, mas que devia naturalmente ser,
tudo dedicado a quem representa tudo para nós que são as nossas
crianças e nossos adolescentes que inclusive é uma frase muito dita,
mas que é verdadeira, que é o nosso futuro. Se a gente tiver uma
educação digna, uma proteção a essas crianças, políticas públicas que
lhes deem todas as condições principalmente nos seus primeiros cinco
anos de vida, vamos ter uma sociedade muito melhor. Em alguns países
da Europa as mães ficam três anos, salvo engano, cuidando das crianças
e não podem trabalhar, com licença para trabalhar, porque elas sabem
que são os anos fundamentais para a formação de um ser humano para
não se ter problema. Então é um investimento preventivo para evitar
uma sociedade problemática, uma sociedade violenta, uma sociedade
bem mais formada. Então são ações que temos esse conhecimento, o
Brasil é pioneiro em várias políticas, diferente de outros países, mas,
no entanto, ainda continuamos negligenciando nessas políticas públicas
de proteção às nossas crianças e promoção das crianças e adolescentes.
Por isso, Senhor Presidente Júnior Verde, queremos dizer da nossa
alegria de estar aqui, de colaborar, de poder com o Deputado Sousa
Neto, Deputado Wellington, demais Deputados que aqui estão, de
aprovar aqui o projeto que veio formar, fazer a Escola de Conselheiros
e Conselheiras no nosso Estado do Maranhão, porque sabemos que a
formação dessas pessoas que estão para fiscalizar, acompanhar e
também o trabalho do Conselho Tutelar, que estão à frente da luta
pelos direitos humanos é importantíssima, essa formação e a
conscientização. Porque quando a gente não é formada, a gente não
tem consciência, a gente não sabe fica até difícil a gente defender, se
defender e também lutar por alguma causa para melhorar, porque muitos
apostam ainda na falta de formação, na falta de consciência para burlar
os direitos das pessoas, das crianças e adolescentes, principalmente
dos seus pais que são os seus cuidadores. Então parabéns ao Governo,
parabéns pela iniciativa, mais uma vez. E cumprimentar aqui a Mesa,
eu estou fazendo diferente, mas o Exmo Senhor Antônio França, que é
o Prefeito do município de Pedreiras. Parabéns, Prefeito, o senhor é o
único que veio. Sei que vários Prefeitos foram convidados para estarem
aqui, isso demonstra que o senhor é um Prefeito diferente, o senhor
valoriza os conselheiros e conselheiras tutelares, o senhor sabe da
importância deles para a formação, para a proteção das suas crianças e
adolescentes do seu município. Senhora Ana Amélia Bandeira, que é
Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente,
quero cumprimentá-la e parabenizá-la também por ser mulher, porque
sabemos a diferença que as mulheres fazem à frente desses órgãos. A
Exma Senhora Andreia Lauande, que é Secretária Municipal da Criança
e Adolescente, que sempre está presente em nossas audiências,
conferências e solenidades em homenagem, faz um grande trabalho em
São Luís, é uma grande parceira dos conselheiros e conselheiras e da
SECTMA, aqui de São Luís. Parabéns ao Exmo Senhor Procurador
Francisco Barros, neste ato representando o Procurador Geral da
Justiça Luís Gonzaga Martins. Parabéns, Procurador, pela sua
participação. E parabéns ao Senhor Luís Inocêncio, inclusive foi ele
que falou, de Cantanhede, neste ato representando a Associação dos
Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares, falou em nome de todos os
conselheiros. E o Exmo Senhor Francisco Gonçalves, Secretário de
Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, neste ato
representando o Governador Flávio Dino. O Secretário Francisco
Gonçalves falou muito bem, principalmente desse programa Escola
Digna, que às vezes a gente não dá tanta importância, porque escola
tem em todo município, mas o prédio também, uma estrutura digna,
com condições dignas isso estimula inclusive os Prefeitos a investir na
formação dos profissionais e os alunos, as pessoas mais carentes se
sentem valorizadas. Isso é um apoio também à educação, ao ensino
fundamental muito importante para que a gente tire essas crianças da
vulnerabilidade também. As crianças em um local bem formado, um
local com condições dignas de aprendizado com certeza elas vão
conseguir captar mais os ensinamentos e vão se sentir nos direitos
também como cidadãs que têm todos os direitos de ter tudo de bom.
Então além dos outros apoios que o Governador Flávio Dino tem dado

a todas as políticas de direitos humanos no nosso Estado. Então
parabéns ao nosso Governador, ao Secretário pelo empenho, inclusive
de apoio aos órgãos, aos conselheiros tutelares, esse plano de formação
dos conselheiros, de atuação. E sabemos, Doutor Márcio Thadeu,
como foi dito pelo Deputado Júnior Verde, Deputado Sousa Neto que
ainda vai usar a palavra, já estou terminando, avançamos muito. O
senhor disse da jabuticaba e eu fiquei imaginando, aí imaginei o pé da
jabuticaba, ele só não tem lá em cima, ele está todo cheio, então como
o senhor disse também é um órgão que tem só no Brasil, pelas suas
peculiaridades e também como o SUS, que é outro sistema que também
tem no país e que tem abrangência universal de todo o Estado brasileiro.
Então o Conselho para a proteção das nossas crianças, dos nossos
adolescentes, um olhar a mais, um formador com poder, ele tenha o
poder de acionar os órgãos competentes, o promotor, o juiz, o prefeito,
a sociedade de modo geral para denunciar, inclusive as mazelas e,
principalmente, a violência contra as crianças. Nós vemos como isso
tem coibido e também tem aumentado inclusive as denúncias e a punição
dos seus agressores, porque é isso que temos que coibir. Nós temos
que cada vez mais disseminar o conhecimento e apoiar essas pessoas
que ganham um salário mínimo, a maioria deles, que é um salário indigno
pela atuação, pela sua atuação e que às vezes, como o senhor disse,
passam risco de vida, ameaçados de morte. Às vezes entram em assunto
que hoje, com a cultura ainda machista que temos, diz que é assunto de
marido e mulher, de família, não posso me meter, que às vezes não tem
o apoio da gestão municipal, que às vezes tem que sair de noite, de
tarde, qualquer hora do dia, largar seus lares, porque tem os plantões,
mas mesmo assim em condições insalubres, em carros caindo os pedaços
ou não tem carro ou às vezes o carro quebra. Então são tantas as
condições que os conselheiros enfrentam que eles deveriam ter uma
valorização maior, claro, nos seus municípios. Como disse, é mais uma
perna dos órgãos, das instituições estatais para que possam atuar na
proteção e na manutenção de um adulto saudável no futuro e uma
sociedade melhor, portanto um país melhor. Então falta muito, além de
comemorar e dar visibilidade nesta Casa, para isso aprovamos a sessão
dos assuntos referentes aos conselheiros, mas também de a gente estar
juntos e irmanados nessa questão do apoio. A questão salarial, dos kits
de conselheiros que é uma atuação de deputados federais, nós temos o
Deputado Weverton que é do meu partido, o PDT, que está fazendo
essa distribuição dos kits, é um complemento a mais, é uma ajuda do
Governo Federal, mas deveria ser uma garantia permanente desse apoio,
teria que ser uma garantia em lei toda essa estruturação para que eles
pudessem realmente não passar risco de vida, é claro que qualquer
profissão tem, mas a profissão deles tem um papel realmente
preponderante nessa busca da igualdade de direitos. Então era muito
importante cada vez mais, Deputado Júnior, a gente debater sim, não
sendo competência nossa, mas trazer esses debates. Por isso que está
havendo essas alterações, estamos vendo o investimento do Governo,
do Governo Federal, de mais parlamentares nessa luta e por isso que a
gente diz: Conte sempre conosco. Nós estamos aqui realmente para
representar a nossa população e a nossa população é bem representada
por vocês lá na atuação de vocês e por isso merecem aqui o nosso
apoio. E já estou finalizando agradecendo mais ao Deputado Júnior
Verde, a todos os Conselheiros, parabenizando por esta data e dizer a
todos vocês que continuem, é uma missão que deve ter sido Deus que
tocou no coração de vocês para vocês se candidatarem e participarem
de um processo de eleição, como nós participamos e que não é fácil, às
vezes sem apoio, mas que tem um papel, uma função importantíssima.
Imaginem nós, um filho nosso passar por algum caso que vocês tem
visto passar, de tantas pessoas vulneráveis e que precisam do apoio de
vocês. Aí que está a importância desse pé de jabuticaba estar cada vez
fortalecido, mais aguado, com mais vitamina para dar cada vez mais,
vamos dizer, ali a força necessária, o líquido necessário para vocês
continuarem. Então contem conosco, parabéns a todos da Mesa e, se
Deus quiser, em um futuro próximo vamos ter a ampliação do número
e também de melhorias da Lei que fortaleçam a todo nesse processo.
Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JÚNIOR VERDE - Muito obrigado, Deputada Valéria Macedo. Antes
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de passar a palavra ao Deputado Sousa Neto, que eu peço que já se
dirija à tribuna, eu quero só justificar a ausência já da senhora Ana
Amélia Bandeira, que é Presidente do Conselho Estadual dos Direitos
das Crianças e dos Adolescentes, teve que se retirar e pediu as devidas
desculpas a todos, considerando um compromisso que já tinha, e
também já justificando que o nosso nobre Secretário, que neste ato
representa o Governador Flávio Dino, o Francisco Gonçalves, vai ter
que se retirar, mas antes dele se retirar, eu queria fazer um pedido a ele,
eu acho que todo bom político, Deputado Sousa Neto, tem que fazer
pedido, ele tem que pedir, agora que ele está representando o
Governador, eu queria pedir aqui para o Governador aqui na presença
de todos, mas já que ele está aqui nessa incumbência, nessa nobre
missão de representar o Governo do Estado, eu queria pedir que a
nobre secretaria pudesse avaliar um projeto, assim como existe, claro,
o Governo Federal encaminhando kits aos municípios, aos conselhos
tutelares, que a Secretaria, inclusive eu vou formalizar uma indicação
ao Governador com cópia a V. EXª, para que possamos distribuir
computadores para todos os Conselhos Tutelares no Estado ajudando
a ter essa ferramenta importante, computadores com impressoras,
porque infelizmente têm muitos conselhos que ainda não têm essa
ferramenta que é tão importante, que tem uma certa sistemática,
problemática com relação aos computadores, seria uma ferramenta
importante, uma participação do Governo decisiva que ia apoiar muito
a atividade desses homens e mulheres. Muito obrigado, Secretário,
pois não.

O SENHOR SECRETÁRIO FRANCISCO GONÇALVES –
Só para reiterar o que eu falei ainda pouco, o Governador ficou muito
sensibilizado, eu arrolei o relatório dos últimos encontros de
conselheiros e conselheiras tutelares, inclusive de uma correspondência
que foi enviada ao Governador após o encontro de Barreirinhas, e o
Governador nos autorizou então a fazer um mapeamento da realidade
dos conselhos, tanto como se referia à questão de locomoção, de
estrutura, de computadores e tudo mais, para que se pudesse pensar
um programa de fortalecimento dos conselhos tutelares do Estado do
Maranhão, aí nesse sentido, Deputado, o seu pleito está em consonância
com a orientação do Governador. Eu queria só justificar minha ausência
porque nós estamos com 03 eventos importantes, um eu participei
com a Deputada Valéria Macedo mais cedo, que foi inauguração da
Casa da Mulher Brasileira, um importante acontecimento hoje da luta
das mulheres no Maranhão, agora esse encontro dos Conselhos
Tutelares, e eu estou indo agora representar o Governador para fazer
abertura do 1º encontro Inter-religioso no Estado do Maranhão, que é
um esforço feito em nível nacional pra promover o diálogo entre as
diferentes comunidades religiosas, a partir da defesa dos direitos
humanos e da promoção de uma cultura de paz. Então, hoje à tarde,
nós vamos nos encontrar com várias igrejas evangélicas, igrejas
católicas, federação espírita e representantes da umbanda, do terecô,
da mina e do candomblé, um grande encontro de diálogo inter-religioso
no Estado do Maranhão e é um acontecimento importante no qual
represento o Governador e peço desculpas por me ausentar mais cedo
do encontro.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JÚNIOR VERDE – Agradecemos a presença do nobre secretário e
convidamos para substituir aqui representando a Secretaria, a Sra.
Josenilde Ribeiro, que é coordenadora de Promoção de Direitos da
Criança e Adolescentes da SEDIHPOP.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Serei breve,
Senhor Presidente Júnior Verde, eu quero aqui saudar a todos da Mesa,
no senhor Promotor Márcio Thadeu aqui é um grande inspirador meu,
no meu caso, da defesa dos Conselhos Tutelares. Quero aqui também
agradecer a presença da Deputada Valéria Macedo, Deputado
Wellington, da proposição feita pelo Deputado Júnior Verde, serei
breve nas minhas palavras, quero agradecer, quebrando um pouco o
protocolo do colegiado, mas tem 5 conselheiros tutelares daqui que
são os 5 guerreiros, lá de Santa Inês, que são os heróis da minha cidade,
que é a Dijé que está aqui, a Amada, o Herbert , cadê o Herbert? Está

ali o Herbert, se eu não falar o nome dele já tem confusão. Cadê o
Eudes também, está aí. Faltou a Claudinha também está sentada ali,
sejam bem-vindos, mais uma vez, a esta Casa. Quero aqui novamente
só falar, ratificar as palavras de todos que já falaram aqui tão bem e eu
não poderia deixar de vir a esta tribuna para dizer, só completar certas
coisas, promotor, cada um de nós parlamentares, não podemos nos
esquecer das nossas atribulações, mas não deixamos de esquecer que
somos 42 parlamentares nesta Casa, isso quer dizer que todo Estado
do Maranhão é representado aqui por uma região. Então, quando a
gente for pensar e que for algum deputado, que eu estou aqui falando
em nome de todos, ano que vem tem ano eleitoral, mas será que na
proposta de governo deles, do mandato deles, tem alguma prioridade o
conselho tutelar? Deputado federal, deputado estadual? Eu acho que
se tem que se pensar e a gente tem que analisar isso, a gente lá em Santa
Inês, através dos nossos conselheiros esse ano foi, Serginho foi lá, fez
o encontro dos ex, não foi isso? Conselheiras e conselheiros, Darlan
estava também lá, só para mostrar da importância dos conselhos
tutelares e a gente fez um grande encontro e eu agradeço a eles que
fizeram um grande evento que recebeu gente do Estado inteiro. Eu fico
impressionado que com o chegar, com a aproximação das eleições, nós
conversamos com os nossos deputados e dizer: Vai ter alguma coisa
em mente para o nosso conselho tutelar? Da minha parte já tem 500
mil reais de emenda parlamentar para o meu município que é Santa
Inês, então se todos fizerem e pensarem da mesma forma, eu acho que
o Estado do Maranhão será muito bem contemplado em todas as suas
regionais, cada parlamentar se comprometer em todo ano que tiver
verba mandar uma parte para o Conselho Tutelar que mostre que
realmente a pessoa tem compromisso com isso, eu acho que é isso,
avançamos muito bem aqui na Assembleia, Dr. Marcio, muito, vamos
avançar muito mais, agora vamos tirar um pouquinho, cortar da própria
carne, porque eu quero que os salários dos Conselheiros Tutelares
sejam equiparados em pelo menos a três, quatro mil reais que é o que
eles merecem, a gente não vai ficar aqui jogando abobrinha e nem
falando... E a gente tem muitos avanços, temos muitos avanços, mas
essa Casa tem que trabalhar também a equiparação salarial, que é o
reconhecimento desse trabalho magnífico que eles têm, é magnífico o
trabalho que vocês fazem e eu acho que nosso compromisso, o meu
compromisso com a minha regional, com a minha cidade tenho feito, eu
queria que todos fizessem o mesmo, todos os deputados os quais
vocês conhecem, quais são da região de vocês, a Deputada Valéria
muito bem representa e faz isso na regional dela, tanto o Deputado
Wellington do Curso como Deputado Junior Verde que têm defendido
muito as causas dos Conselhos Tutelares, cada um cortar da própria
carne e esquecer um pouco de estrada, de educação que eu acho que é
importantíssimo, mas para poder olhar também para os Conselhos
Tutelares, eu acho que da emenda parlamentar que o parlamentar tem
direito a três milhões por ano, estadual, porque federal são quatorze
por ano, pensar um pouquinho e dá uma cobrada neles pra poder eles
sentirem a responsabilidade e mostrar o reconhecimento do trabalho
que vocês tanto fazem. Eu queria aqui mandar um abraço para a 7ª
regional de Chapadinha, que está muito bem representada e àqueles
que vão pegar estrada, uma boa viagem e que Deus acompanhe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JÚNIOR VERDE – Obrigado, Deputado Sousa Neto. Convidar agora
para fazer uso da palavra o Deputado Wellington do Curso. Logo em
seguida, nós encerraremos este Evento, mas eu quero só reforçar que
nós teremos um coquetel oferecido aqui por nós para todos os
conselheiros.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Bom dia a todos. Que Deus seja louvado, que Deus estenda suas mãos
poderosas sobre o Estado do Maranhão, sobre a vida de cada um de
vocês, sobre todos vocês conselheiros tutelares e ex-conselheiros
tutelares. Para ganhar tempo já que o tempo é exíguo, tempo muito
curto e já que estamos no adiantar da hora nesse bom dia, boa tarde, eu
peço permissão ao Presidente da Sessão Solene, Deputado Júnior Verde,
a sua permissão e licença da Mesa pra que a gente ganhe tempo e eu
cumprimento de forma especial um componente da Mesa, que é o
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amigo, parceiro, atuante, amigo da Assembleia Legislativa, de todas as
comissões, de todas as audiências, o nosso respeito, o nosso carinho,
ao Ministério Público e ao Dr. Márcio Thadeu, que eu queria uma
salva de palmas. Eu quero cumprimentar todos vocês de especial
também na figura, na imagem de uma pessoa que eu queria uma salva de
palmas, que é o nosso amigo Serginho. Senhoras e senhores, eu quero
fazer o uso da palavra com três observações básicas: Primeiro,
parabenizar; Segundo fazer uma reflexão e terceiro é o agradecimento.
Vocês vão entender cada uma delas. Primeiro parabenizar o Deputado
Júnior Verde pela iniciativa, a Assembleia Legislativa que acatou o
pedido, a solicitação, de forma unânime, todos os deputados. Agradecer
ao Presidente Humberto Coutinho, a todos os deputados estaduais
por essa homenagem. Aniversário dia 18 e essa homenagem, uma
homenagem do Dia do Conselheiro Tutelar. No dia do aniversário, a
gente faz sempre uma reflexão na passagem do ano velho para o ano
novo, fazemos uma reflexão, do que podemos melhorar, dos nossos
compromissos e eu queria fazer uma reflexão com vocês da especialidade
que nós temos, todos nós. Enquanto parlamentar, nós não somos
resolutivos, nós não podemos resolver, nas nossas atribuições
parlamentares nós somos eleitos para legislar e para fiscalizar as ações
do Executivo, a aplicação do dinheiro público, nós não somos
resolutivos, nós somos prepositivos, nós podemos propor, solicitar,
cobrar, fiscalizar e a Assembleia Legislativa tem dado a sua contribuição,
tem discutido, tem realizado audiências públicas, tem legislado, tem
dado a atenção, mas tem que ser compartilhada e compartilhada
principalmente por quem tem o poder da caneta, de quem pode fazer,
que é o Executivo. E por que eu falo isso? De 217 municípios, nós
temos um prefeito na manhã de hoje. Parabenizá-lo pelo respeito e
atenção aos Conselheiros Tutelares e cadê os demais? Eu falo isso com
conhecimento de causa. Eu percorro as ruas de São Luís, as ruas de
nosso Estado e quando eu falo isso eu falo fazendo essa reflexão: Cadê
o Prefeito Edivaldo Holanda? Cadê o Prefeito de São Luís? É um
prefeito que não respeita o Conselho Tutelar, não respeita os
conselheiros tutelares, não respeita. É a minha opinião. Eu falo isso
com conhecimento de causa, os Conselheiros Tutelares estão jogados.
Às vezes, não tem fogão, não tem uma geladeira, não tem uma
impressora, às vezes, é do próprio Conselheiro Tutelar, não tem. E
são aguerridos, são destemidos. Os quatro Conselheiros da Cidade
Operária, da Cidade Olímpica, meu ex-aluno e meu amigo Dominice,
Jarbas, Luzia, Ildenice, Mãezinha. O trabalho que vocês fazem. Eu fui
à Cidade Operária denunciar a situação caótica de escolas da Cidade
Operária. Cheguei ao Jackson Lago com Conselheiros Tutelares
atuantes, participativos e o que mudou? Nada. Fomos lá com o
Secretário de Educação, fizeram uma pintura, uma lambança, a Escola
Jackson Lago está da mesma forma. A responsabilidade é de todos nós.
Senhoras e senhores, secretária, prefeito, Júnior Verde, procurador,
meu nobre promotor, diante do olhar do governo, diante do olhar da
prefeitura têm 30 casebres, 30 palafitas na Ilhinha todo dia olhando
para o Palácio do Governo e olhando para a Prefeitura. Pra quem não
sabe, têm 27 famílias morando debaixo da ponte do São Francisco,
todos os dias as pessoas passam em cima da ponte e não sabem que
têm 27 famílias morando debaixo da ponte. Embaixo da ponte do São
Francisco tem uma criança de 5 anos chamado Lucas, a mãe já mora há
14 anos debaixo da ponte, são vários irmãos. E doutor Márcio, eu
pergunto: Qual o futuro do Lucas, minha nobre secretária, qual o futuro
do Lucas? O prefeito prometeu 25 creches, não tem nenhuma, a única
creche que tem lá na Camboa, o prefeito reformou a Praça do Jumento,
mas não reformou a única creche que tem. Qual o futuro dessa criança
de 5 anos morando debaixo da ponte? Ele poderia ser no futuro um
conselheiro tutelar, poderia ser um advogado, um jornalista, um
promotor, um vereador, um deputado, quem sabe até governador do
Estado, mas qual o futuro que ele vai ter, se ele não tem oportunidades,
qual o futuro? Qual o futuro de uma criança de 7 anos, lá do Parque
Vitória, que tem mais 8 irmãos que vivem na pobreza, que vivem na
miséria e no mês passado a criança de 7 anos foi estuprada e agora
fazendo os exames contraiu HIV, uma família destruída, uma família
destroçada e sabe quem conhece essa realidade? Quem pisa na lama,
quem conhece a pobreza, quem conhece a miséria, quem sofre com a
dor dos outros. Vocês, conselheiros tutelares. Senhor Presidente, me

conceda, com a sua benevolência, mais um pouquinho de tempo que eu
preciso tocar em mais dois pontos que são fundamentais. Enquanto
não chega o braço do Estado, do Governo, da Prefeitura, chega do
crime organizado, das facções que não cabe nem sequer o nome delas e
nas últimas quarenta e oito horas já morreram doze pessoas na briga do
tráfico e as crianças e adolescentes que têm o pai desempregado, que
têm a mãe desempregada, que não têm uma creche, que não têm Escola
Digna, que não têm a oportunidade de estudar, tem a oportunidade de
ter um tênis, de ter uma arma, de ir para o fundo do quintal e soltar um
fogo de artifício em nome de facções porque não chega o braço do
Estado, porque o pai está desempregado, porque a mãe está
desempregada e sabe quem conhece essa dor, essa miséria, essa pobreza
e às vezes fica com as mãos atadas, não tem como resolver, é o
conselheiro tutelar. E cadê o apoio a vocês? A Prefeitura de São Luís
tem para o orçamento para o Conselho Tutelar trezentos e vinte e
cinco mil reais, mas tem para a propaganda treze milhões de reais. Não
é propaganda educativa, não é orientativa, é propaganda para mostrar
que tem um asfalto, que tem uma escola. Que escola? Até quando
vamos enxugar gelo, tapar o sol com a peneira? Precisamos ser
compromissados: vereadores, secretários, deputados, conselheiros
tutelares e precisamos cobrar, porque não é um favor o que o governador
faz, o que o prefeito faz não é favor, é obrigação. Fomos eleitos para
solucionar os problemas. Vou finalizar Senhor Presidente, tempo muito
exíguo, mas eu quero finalizar falando o que o Deputado Junior Verde
falou de emendas. Em 2015, eu não recebi emendas; em 2016 eu não
recebi emendas; em 2017, eu não recebi emendas. Como eu gostaria de
destinar emendas para os conselheiros tutelares, mas eu tenho um
governo que não é um governo de todos nós, que não é um governo que
tem um olhar voltado para todos, eu queria que o secretário ainda
estivesse aqui, que eu pedir ao secretário: Secretário, se o senhor puder
reverter, eu cedo um milhão das minhas emendas para o conselho
tutelar. Se o senhor puder pedir ao Governador Flávio Dino, peça ao
Governador Flávio Dino, eu não tenho esse poder, mas se o secretário
puder, Deputado Junior Verde, secretária, eu destino para o conselho
tutelar um milhão de reais se puder reverter, eu estou à disposição.
Faço amanhã mesmo, hoje mesmo, o documento e entrego na sua mão
para que possa ser revertido para o conselho tutelar. Finalizo não com
palavras minhas, mas coma as palavras de Deus, desde o momento que
o povo fazia, passava por um momento de atribulação, um momento
de sofrimento, um momento de dor, que o povo de Deus era cativo, era
preso na Babilônia, Deus levantou um profeta, um profeta chamado
Jeremias e Deus através do profeta Jeremias disse algo que está vivo
para todos nós até hoje: É preciso trazer à lembrança, à memória as
coisas que nos dão esperança. E eu tenho esperança, porque eu não era
parlamentar, eu não tenho sangue na política, eu não tenho sobrenome
na política, mas eu aprendi muito aqui nesta Casa e eu tenho orgulho
de ser deputado, eu não tenho vergonha de ser deputado e a gente não
pode criminalizar a política, a política é lugar de homens bons, aqui
tem que ser ocupado por médicos, advogados, conselheiros tutelares,
por vocês. Então, candidatem-se para vereador, para deputado, ocupem
isso aqui, ocupem esta Casa, é lugar de espaço de vocês. Precisamos
trazer à memoria e à lembrança as coisas que nos dão esperança. Nesta
Casa, eu aprendi a admirar o trabalho do doutor Márcio Thadeu e o
trabalho de todos vocês, lutei, chorei e apanhei na última eleição para
o Conselho Tutelar, sendo utilizado como força de manobra para
vereador e prefeito. Vocês não são forças de manobra de vereador e de
prefeito, vocês têm uma grande responsabilidade, pois famílias e
crianças depositam nos ombros de vocês a responsabilidade e talvez a
última ponta de esperança e de apoio de políticas públicas. Que Deus
estenda as suas mãos poderosas sobre a vida de cada um de vocês. Não
baixem a cabeça para nada e nem para ninguém e tragam sempre à
memoria, sempre, a esperança, não deixem nunca que a esperança de
vocês morra. Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre vocês. Na
manhã de hoje, a Assembleia Legislativa se debruça diante dos pés de
vocês e dizemos a todos o quanto são importantes. O nosso
reconhecimento e os nossos parabéns a todos vocês, conselheiros
tutelares.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

JÚNIOR VERDE – Obrigado, deputado Wellington. Foi convidado o
deputado Vinicius Louro para fazer o uso da palavra. Ele quer apenas
dar uma saudação especial aos conselheiros presentes. Agradeço a
presença do deputado Vinícius Louro e convido para fazer o uso da
palavra e para encerrar a sessão, mas antes a secretária Andréia Lauande
quer fazer algumas considerações.

A SENHORA SECRETÁRIA ANDRÉIA LAUANDE - Bom
dia a todos e todas, quase boa tarde. A gente também queria agradecer
ao deputado Wellington que possibilitou também registrar, além dos
municípios aqui presentes, um pouco a nossa presença. A gente queria
pontuar algumas coisas rapidamente com vocês. Eu acho que aí, de
todo o cenário, a gente tinha tentado não falar porque a gente ia à
Mostra Talentos agora, mas foi possível ficar mais um pouquinho. A
gente precisa sim pensar, a gente assume e tem limites e desafios em
todo o estado do Maranhão. A gente precisa reconhecer que as
fragilidades vão ser infelizmente setorizadas. Só em São Luís, prefeito,
deputado Wellington, queria pedir que o senhor pudesse presenciar a
nossa... Obrigada, eu lhe agradeço e queria, neste momento, também
trazer um pouquinho para nossa fala de “n” dificuldades que a gente
tem e também de “n” avanços que se tem. Desde que assumimos a
gestão, o salário do conselheiro tutelar era de R$ 1.400,00 mais ou
menos, e hoje nós estamos em R$ 2.550,00. É o suficiente que a gente
quer? Em momento nenhum é. Nós estamos com um trabalho muito
grande que eu aproveito e peço a esta Casa que nos ajude no estudo,
porque isso não vale só para o Conselho Tutelar de São Luís. O Dr.
Márcio Thadeu está com essa missão há um tempão com a gente de
estudar a desindexação do salário, uma vez que o conselheiro tutelar,
em todo o Maranhão, a maioria eleita foi nomeada como cargo em
comissão. E aí todas as vezes que a gente precisa fazer qualquer
desvinculação salarial tem que mexer na lei de cargos comissionados
dos municípios brasileiros. É um grande desafio que a gente tem e já
fica também para nós. Acho que as estruturas e que a gente precisa
também pensar. O Dr. Marcio é quem já há um bom tempo vem
discutindo com a gente isso. Nós não podemos, em momento nenhum,
desvincular realidade que os municípios maranhenses passam da
conjuntura nacional enfrentada hoje. Recentemente, este governo que
a gente já tem hora, acaba olhando somente para os municípios, o
espaço focado da gente, aprovou uma PEC que congela os recursos
públicos por 20 anos. Nós estamos dentro de uma reforma trabalhista
aprovada e iniciada sábado e em meio toda a essa reforma o município
de São Luís anuncia ainda concurso público, mesmo com toda a
dificuldade que se tem. Dentro desse conjunto, eu queria reiterar um
pedido que a gente faz ao Ministério Público para que nos ajude e nos
endosse nessa grande luta porque é aquilo que Inocêncio fala, ou seja,
a ameaça real na assistência de corte, e a gente não ouviu esta Casa se
manifestar em favor da política de assistência social. Eu fico muito
feliz, deputado Júnior Verde, que a sessão da qual o senhor fez parte
com a deputada Valéria, naquele dado momento havia pronunciamento
de deputados que disseram que sequer conheciam o trabalho do
conselheiro tutelar, mas hoje a gente ouve o deputado Sousa Neto
destinar meio milhão em emendas parlamentares, o que se configura
como um grande avanço, sobretudo quando se ouve a fala do secretário
Francisco Gonçalves que remete à participação de outros entes além
do município na relação de um conselho tutelar. Historicamente, sempre
coube aos municípios dar toda a estrutura e condição como se os entes
sequer tivessem responsabilidade no PAC federação. E é muito fácil
para nós hoje cobrarmos dos municípios quando a gente também esquece
o maior momento de crise fiscal que todo o município brasileiro passa,
vários municípios onde o conselho é fechado. São Luís consegue expandir
de sete para dez, então a gente precisa também. Entendemos que temos
limitações, temos muita coisa a superar, algumas que ainda este ano
foram os retornos e temos uma semana com vocês. A gente vai discutir
dentro dos nossos espaços, mas também a gente queria aproveitar esta
Casa para que pudesse cada vez mais trazer uma pauta a essa discussão.
Mais uma vez quero parabenizar o doutor Márcio Thadeu. Nós
começaremos no nosso município de São Luís e, dentro dessa discussão,
a gente reúne porque trata com diálogo, da janela aberta, participa dela

quem tiver interesse no espaço da discussão. Então a gente, neste
momento, se coloca à disposição para toda e qualquer discussão.
Agradeço ao deputado Wellington, (...), espero que seja consolidada.
Nós nos colocamos abertos a todo e qualquer movimento. Obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JÚNIOR VERDE – Com a palavra, o deputado Vinícius Louro. Logo
em seguida, encerraremos a presente sessão solene.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Exmo. Senhor
Deputado Júnior Verde, autor do requerimento, neste ato presidindo
esta sessão. Exmo. Senhor Márcio Thadeu, promotor da Infância e
Juventude de São Luís por cujo trabalho em torno da pasta tenho total
admiração. Exma. Senhora Andréia Lauande, secretária municipal da
Criança e Assistência Social. Senhor Luís Inocêncio Cantanhede, neste
ato representando a Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros
Tutelares do Maranhão. Senhora Ana Amélia Bandeira, presidente do
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Exmo.
Senhor Antônio França, prefeito do município de Pedreiras, cidade
dos maranhenses do século, cidade que é minha terra natal, onde eu
nasci e me criei. Quero aqui saudar a todos os conselheiros tutelares
em nome do conselheiro “Ari da Banda Fênix”, como é conhecido no
município de Pedreiras, o Antônio Magno, conhecido como
“Pelezinho”, também no município de Pedreiras. O Marcelo Cruz aqui
presente, a Cícera de Maria e o Raulisson Silva. Sintam-se abraçados e
agraciados em nome desses conselheiros. Enfim, hoje eu vim aqui dar
total apoio à classe dos conselheiros tutelares, uma classe que vem
desempenhando um grande trabalho, vem fazendo de tudo para que
possa acontecer nos seus municípios um atendimento, uma assistência
às crianças e aos adolescentes. Às vezes, acompanhando nas televisões
os movimentos que vocês lutam para que possam obter uma melhor
qualidade de vida e uma estrutura de trabalho, a gente vê algumas
pessoas interessadas e outras não interessadas pelo movimento. Seria
irresponsável eu, como deputado estadual, fazer promessas de emendas
parlamentares onde cada deputado, promotor, não gosta de comentar
que cada deputado tem três milhões, cento e cinquenta mil reais de
emendas parlamentares por ano, mas isso tem que ser divulgado para
a sociedade para...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JÚNIOR VERDE – Deputado Vinícius, o Senhor me permite um aparte,
me perdoe. É bom divulgar também que nós não estamos recebendo
emendas. É a conta-gotas, é da forma que o governo quer, nós somos
da base do governo, nós não temos direito a três milhões e duzentos
mil reais. Infelizmente, queríamos ter para dar, mas eu faço um
compromisso, como Vossa Excelência vai fazer também, de destinar
emenda. O deputado Sousa Neto deu 500 mil, o deputado Wellington
do Curso deu um milhão, V. Ex.ª destina também não sei se 500 mil ou
um milhão, mas eu vou destinar dois milhões das minhas emendas,
dois milhões de reais para os conselheiros tutelares para que paguem
os atrasados e liberem para os conselheiros, transforme em
computadores, em impressoras, em kits para apoiar os conselheiros.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Então,
Senhor Presidente, ouvindo palavras...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado
Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(aparte) – Como não recebi nada até agora, eu destino todos os três
milhões, cento e cinquenta mil para o Conselho Tutelar. Pronto.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado,
Senhores e Senhoras, é muito importante nós termos conhecimento do
que realmente acontece dentro do Parlamento, do que realmente
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acontece em tornos dessas emendas parlamentares. Às vezes a gente
tira aqui como brincadeira um leilão de emendas parlamentares, mas
não é assim que funciona. Nós temos que levar a coisa a sério, nós
temos que levar a coisa com compromisso. Seria muito irresponsável
chegar e prometer um milhão de reais, quinhentos mil reais. Aqui
deputado já prometeu até 100 milhões de reais, porque em todos os
movimentos que envolvem a população ele chega e promete um milhão,
promete dois milhões. Na reunião dos presidentes comunitários de
saúde, foi um milhão; na reunião dos agentes dos conselheiros tutelares,
um milhão; na reunião dos policiais militares para construção do hospital,
três milhões, ou seja, quando chega aqui, promotor, prometeu tudo
que nem tem e isso porque está aqui na frente fazendo e acontecendo.
É um exemplo: eu tenho três milhões, duzentos e cinquenta mil reais
por ano, dois milhões e meio eu coloquei para a cidade de Pedreiras no
ano passado, eu posso fazer um compromisso de milhão para vocês?
Seria irresponsável, é brincar com a consciência alheia. Então o que
quero chamar atenção que nós temos emendas, mas nós não podemos
escutar uma promessa de emenda parlamentar quando a gente sabe que
não cumpre, então já é pelo simples fato da falta de compromisso. Eu
me sinto insultado quando vejo que um compromisso que tenho em
todas as cidades do estado do Maranhão e eu denomino cada uma
como Trizidela do Vale, Pedreiras, Lima Campos, Bernardo do Mearim,
Lago dos Rodrigues, São Raimundo do Doca Bezerra, Esperantinópolis,
Poção de Pedras, Lagoa Grande, onde eu tenho atuação. Em todas
essas cidades, eu já coloquei recursos. Coloquei um milhão de reais
para asfalto no povoado Cota, município de Vitória do Mearim.
Coloquei 500 mil para asfalto no povoado Manoel João, município de
Arari. As minhas emendas eu não tenho mais como, às vezes, colocar
recursos para determinada pasta, mas o meu discurso em torno disso é
para a gente prestar atenção e ter cuidado porque não adianta a gente
vir aqui e prometer dois milhões de reais para causa tal, uma vez que
nós estaríamos mentindo, nós estaríamos querendo enganar a
consciência de vocês. Então a coisa é séria. Agora, em outras reuniões,
até o promotor fez presença e eu dei sugestões para que hoje, dentro
dos recursos, porque na época o prefeito Antônio França não era o
prefeito de Pedreiras, era o ex-prefeito Totonho Chicote, então era o
momento daquela repatriação, ali existe um recurso que vem para o
município. Até pedi a colaboração do Ministério Público para que a
gente bolasse uma solução e pegasse esses recursos. Que a gente
chamasse e se reunisse com os prefeitos dos municípios para realmente
ver como faria e, se possível, a Assembleia Legislativa, em conjunto
com os conselheiros, com a Câmara de Vereadores e prefeitos, pudesse
se reunir e lutar para que o reajuste salarial fosse aprovado, porque a
união faz a força. Então, com todos reunidos, a gente poderia lutar
para que realmente pudesse ser feito um reajuste salarial. Então eu fico
satisfeito quando eu vejo uma classe tão organizada como os senhores
e senhoras que vêm hoje lutar por um objetivo que são seus direitos.
Isso é muito importante. Eu vejo aqui agora esses conselheiros que eu
citei para vocês, que são os conselheiros com quem eu tenho mais
contato, que são esses conselheiros de Pedreiras, Trizidela do Vale,
das cidades da região do Médio Mearim. Eu fico muito feliz porque
conheço o trabalho de cada um. Eles não têm hora para dormir, estão
sempre de sobreaviso, mas não têm uma compensação. Eu conheço ali
o Marcelo Cruz, é cantor, o que ele ganha como conselheiro não dá
sustentação, mas ele é cantor, tem um restaurante para suprir a
necessidade do seu ganha-pão. Eu conheço o Ari, o Ari da Banda Fênix,
tem uma bandinha lá em Pedreiras, o próprio nome já diz, também para
suprir sua necessidade, pois o que ganha como conselheiro não dá
sustentação. O Rolis tem ali um trailer na cidade de Pedreiras, por sinal
a melhor língua recheada do município de Pedreiras. São questões que
têm que ser discutidas. No caso aqui, eles são autônomos, donos do
próprio negócio e recebem como conselheiros. Mas, gente, quero chamar
a atenção de vocês porque realmente esta audiência, presidente,
inclusive quero lhe parabenizar por essa grande audiência muito
importante, pois esses movimentos sendo feitos aqui na Assembleia
Legislativa, principalmente, eu sou deputado do primeiro mandato,
estou indo para uma reeleição, mas o momento é este, porque todo
mundo vai saber quem vai dar a cara a tapa por essa classe, porque aí
sim vocês vão poder cobrar dos seus representantes. Então eu acredito

que o movimento tem que ser instigado, tem que ser provocado ainda
mais para que possam realmente, em véspera de eleição, aprovar tudo
que vocês desejam conforme a lei, conforme os direitos e deveres na
obrigação também de se entender o momento de crise e de dificuldade,
para que não descumpram nenhum acordo. Então eu quero aqui deixar
a minha palavra amiga e meu total apoio. Se depender do deputado
Vinicius Louro, estou aqui nessa caminhada irmanado com todos vocês.
Não prometerei emenda parlamentar porque eu já tenho compromisso
com as minhas e não seria irresponsável de bater aqui e dizer que vou
botar um milhão para a classe de vocês. Se fizer isso, vou falar aqui,
mas não vou cumprir, estarei enganando a consciência de vocês. Quero
dizer que sempre que possível nosso gabinete estará aberto, eu gosto
de escutar essas reinvindicações e isso é muito importante. Aqui o
deputado Júnior Verde, agora há pouco, falou da questão da liberação
das emendas parlamentares, porque realmente as emendas dos
deputados, até esses que são da base, não estão sendo liberadas, mas é
porque o momento é de dificuldade, o momento é de crise, o momento
que o Brasil está passando não é fácil. Imaginemos nós hoje, imaginemos
não, nós temos a certeza de que o estado do Rio de Janeiro, promotor,
está com os salários de abril parcelados. Então, imaginemos os nossos
aqui que estão em dia, mas existe a dificuldade. Está do jeito que nós
queremos? Não está, mas nós também não podemos crucificar A e B,
porque vir aqui nesta tribuna falar dos outros é fácil, mas quando
assume a cadeira faz pior. Muito obrigado e fiquem com Deus.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JÚNIOR VERDE - Agradecer o deputado Vinícius Louro. Inclusive
nós quebramos o protocolo ao solicitar o aparte do nobre parlamentar,
mas para justificar a questão das emendas parlamentares para que
fique bem claro. Nós temos um passivo a receber e faço questão de
encaminhar a cópia de minha indicação destinando dois milhões de
reais aos conselheiros tutelares do passivo. Nós temos oito milhões a
receber do governo do Estado, porque é uma causa justa, e nós vamos
perseguir o resultado da doação de computadores com impressoras, de
kits do Estado para vocês e vamos transformar esses dois milhões em
recursos. Quero convidar agora para que todos nós possamos estar
aqui à frente. Nós distribuímos o certificado de homenagem da
participação de vocês. Nós declaramos encerrada a presente sessão.

SESSÃO ORDINÁRIA DO PARLAMENTO ESTUDANTIL DO
DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, declaro aberta a sessão plenária do Parlamento Estudantil do
ano de 2017. O Parlamento Estudantil, instituído pela Resolução
Legislativa nº 800/2016, é uma parceria da Assembleia Legislativa do
Maranhão e a Secretaria de Estado da Educação, visando integrar os
alunos das redes pública e privada do estado com a atividade parlamentar,
preparando-os para o pleno exercício da cidadania. O Parlamento
Estudantil deste ano será composto por deputados estudantes
selecionados a partir de critérios definidos na Resolução Legislativa nº
0800/2016. Os membros serão os seguintes: Deputado Estudante
Adrielly Santos Cândido, Partido Cultura Educação e Esporte, nome
parlamentar Andrielly Santos. Deputada Estudante Deiliane Aguiar do
Nascimento, Partido da Cultura, Educação e Esporte, nome parlamentar
Deiliane Aguiar. Deputada Estudante Divina Fernandes de Oliveira, do
Partido Cultura, Educação e Esporte, nome parlamentar Divina
Fernandes. Deputada Estudante Elinete Carvalho Linhares, do Partido
da Cultura, Educação e Esporte, nome parlamentar Elinete Linhares.
Deputado Estudante Ezequiel Nunes Abreu, Partido Cultura, Educação
e Esporte, nome parlamentar Ezequiel Nunes. Deputada Estudante
Iara Ribeiro de Jesus, Partido da Cultura Educação e Esporte, nome
parlamentar Iara Ribeiro. Deputada Estudante Jainara Alves Azevedo,
Partido da Cultura, Educação e Esporte, nome parlamentar Jainara
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Azevedo. Deputada Estudante Júlia Cristina Sipaúba Moura Conceição,
Partido da Cultura, Educação e Esporte, nome parlamentar Júlia Cristina.
Deputada Estudante Luzinara dos Santos Pessoa, Partido da Cultura,
Educação e Esporte, nome parlamentar Luh Santos. Deputado Estudante
Rosimário Pereira Carvalho Júnior, Partido da Cultura, Educação e
Esporte, nome parlamentar Rosimário Júnior. Deputada Estudante
Sandra Pereira da Silva, Partido da Cultura, Educação e Esporte, nome
parlamentar Sandra Silva. Deputada Estudante Thayce Muniz
Rodrigues, Partido da Cultura, Educação e Esporte, nome parlamentar
Tahyce Muniz. Deputado Estudante Francisco Benedito da Silva Serra,
Partido dos Direitos Humanos e nome parlamentar Francisco Serra.
Deputado Estudante Ítalo Bruno de Sousa Costa, Partido dos Direitos
Humanos, nome parlamentar Hytalo Bruno. Deputada Estudante Maria
Dhaphynny Silva Ladislau, Partido dos Direitos Humanos, nome
parlamentar Maria Dhaphynny. Deputado Estudante Telmiston Pereira
Carvalho Filho Guajajara, Partido dos Direitos Humanos, nome
parlamentar Telmiston Guajajara. Deputado Estudante Clemilton Silva
Lopes, Partido da Natureza, nome parlamentar Clemilton Silva.
Deputado Estudante Jhonata Morais da Cruz, Partido da Natureza,
nome parlamentar Jhonata Morais. Deputado Estudante Marcos
Vinícius de Araújo Queiroz, Partido da Natureza, nome parlamentar
Marcos Queiroz. Deputada Estudante Soraia Pereira Sales, Partido da
Natureza, nome parlamentar Soraia Sales. Deputado Estudante Bruno
Ricardo Costa Maia, Partido da Saúde, nome parlamentar Bruno
Ricardo. Deputado Estudante Márcio Lucas Dantas Carvalho, Partido
da Cultura, Educação e Esporte, nome parlamentar Márcio Lucas.
Quero cumprimentar a todos os estudantes, a todas as estudantes aqui
presentes, este é um momento muito importante para a Assembleia
Legislativa. Imagino que seja um momento marcante nas vidas de vocês,
onde vocês estão hoje experimentando e conhecendo de perto como é
um dia de trabalho de um deputado estadual, quais são as principais
atribuições de um deputado. Vocês participaram hoje de uma palestra
sobre Direito Constitucional, também sobre Processo Legislativo e
assim vocês vão poder conhecer de perto qual é função do parlamento,
em particular da Assembleia Legislativa do Maranhão. O que fazem os
deputados aqui todos os dias no que diz respeito à aprovação de leis,
leis propostas pelo Poder Executivo e também pelos deputados
estaduais, no que diz respeito às discussões políticas que acontecem
aqui, discussões as mais diversas e muito importantes, então é um
momento de grande importância para todos. Até porque destes hoje
deputados estudantes que vão simbolicamente viver um dia de
deputado estadual tomando posse, elegendo a sua Mesa Diretora,
certamente daqui sairão futuramente pessoas que influenciarão direta
ou indiretamente nos destinos da Nação, seja nas suas profissões ou
seja enveredando pelo caminho da política partidária. Aqui a meu lado
direito está o Deputado Neto Evangelista que foi o primeiro Presidente
do Parlamento Estudantil, hoje deputado estadual, licenciado para a
missão importantíssima de Secretário de Estado e Desenvolvimento
Social, compõe a equipe do Governador Flávio Dino em uma das áreas
mais importantes e sensíveis do Governo. Sabemos que o nosso Estado
é um Estado potencialmente rico, mas que cuja população ainda um
grande percentual vive em índices de pobreza elevados. Então, o
governador Flávio Dino confiou ao deputado Neto Evangelista que já
esteve aí na posição de vocês como deputado estudante e presidiu o
Parlamento Estudantil, a missão importante de liderar a Secretaria que
visa fazer o quê principalmente? Melhorar os indicadores sociais do
Maranhão. Então, vejam só como este momento é importante, aqui
vocês veem do meu lado alguém que hoje influencia nas vidas dos
maranhenses para melhor e que deu os seus primeiros passos
participando ativamente de um movimento como esse, que é o
Parlamento Estudantil. Então, finalizo estas palavras com esse bom
exemplo que vocês percebem aqui, já o deputado Neto Evangelista vai
dar uma palavra para vocês, mas é marcante e importante a presença
dele aqui porque materializa a importância deste momento nas vidas
de vocês e nas vidas do Maranhão. Certamente, daqui a alguns anos,
essa cena vai se repetir, alguém que está sentado em uma dessas cadeiras
vai estar aqui em uma dessas prestando um depoimento de que já
passaram por isso e que foi importante na sua formação, até para que
valorize a política como um importante decisivo instrumento de

construção do bem comum. Parabéns a todos os estudantes, a todas as
estudantes que aqui estão e tenham um bom dia durante esta tarde
onde vocês terão ainda muitas atividades. Passo a palavra agora ao
deputado Neto Evangelista que fará uma saudação a todos vocês.

O SENHOR SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL NETO EVANGELISTA - Uma boa tarde a todos. Senhor
Presidente deputado Othelino Neto, Presidente em exercício da
Assembleia Legislativa, Deputado Wellington do Curso, a senhora
Renata Cristina Martins Costa, que é supervisora de políticas
educacionais da Secretaria de Estado da Educação, neste ato
representando o Secretário Felipe Camarão, Eliezer Henrique, estudante
do Parlamento Jovem Brasileiro, em 2017, deputado federal estudante,
todos os senhores e senhoras que estão aqui hoje participando desta
edição do Parlamento Estudantil. Eu digo para vocês pra mim causa
certa nostalgia, porque há 13 anos, eu estava aí onde vocês estavam,
ouvindo algum parlamentar falando a respeito do programa Parlamento
Estudantil. Naquela ocasião, no ano de 2005, faz doze anos, vai fazer
13 anos, aos 17 anos de idade, eu tive a experiência de participar do
Parlamentar Estudantil e a grata satisfação de, à época, presidir a Mesa
Diretora daquele Parlamento Estudantil. Então, de ter sido o primeiro
presidente da primeira edição deste importante programa que a
Assembleia Legislativa, e aí eu quero parabenizar o Presidente Deputado
Othelino, porque é muito necessário que os poderes constituídos e, aí
no caso o Poder Legislativo do Maranhão, possa juntar o poder
instituído enquanto o Poder Legislativo e a sociedade civil. E a sociedade
civil hoje representada por vocês estudantes. Para mostrar que é
possível, sim, construir políticas públicas em conjunto, à época em
que eu participei do Parlamento Estudantil, nós tivemos, salvo engano,
dois projetos apresentados por Deputados Estudantes. Depois que o
Parlamento Estudantil se encerrou, alguns deputados estaduais se
apropriaram do projeto do deputado estudante, apresentaram no
plenário da Assembleia Legislativa e o projeto se transformou em leis.
Aí você vê que é possível unir a sociedade civil com os poderes
constituídos, e o Parlamento Estudantil nada mais é do que isto, ou
seja, primeiro trazer o estudante para dentro do parlamento, conhecer
o dia a dia do parlamento, mostrar que infelizmente a gente vive,
sobretudo hoje, na época nem tanto, mas hoje a gente vive um momento
conturbado na vida pública e na política que é muitas vezes praticamente
criminalizada. Então, eu sou político você hoje, o que é ser quase um
criminoso. Existe isso hoje no Brasil e isso é muito perigoso, isso é
muito perigoso por quê? Porque as pessoas se afastam da vida pública
que decide o rumo das nossas vidas. Então, quando a gente se
autointitular apolítico, quem se intitula político vai decidir o rumo da
vida de quem é apolítico. Quando vocês vêm para dentro da Assembleia
Legislativa, vocês vêm para conhecer o dia a dia do poder e também
para ver o que, às vezes, não é mostrado em rede nacional. Em todo
lugar, a gente vai encontrar gente boa e gente ruim, isso é normal em
qualquer profissão, só que na política isso foi potencializado. Olha, só
eu tenho o direito a cinco minutos, senhor presidente? Olha só, se a
gente for fazer uma pergunta hoje na rua e perguntar qual o principal
problema da política hoje no Brasil, a primeira resposta que a gente vai
ouvir é: corrupção. Não vou dar aqui a minha opinião, vou dar um dado
técnico para reflexão de cada um dos senhores. Eu concordo que a
corrupção é um grave problema no país, é um dos grandes problemas,
talvez não seja o principal, e olha a importância de vocês estarem aqui
para conhecer a Assembleia Legislativa, quem aprova o orçamento do
estado, o orçamento feito a partir de um planejamento estratégico para
serem aplicadas as políticas públicas, mas vamos para o nível federal
que é o que a gente mais assiste no dia-a-dia em rede nacional. De
100% do orçamento da União, 20% dizem respeito a compras e a
obras e investimentos, então, se você pegar 20% do orçamento da
União e pegar um valor que a gente assiste no dia-a-dia nos jornais de
corrupção, a gente vê a Lava Jato onde estão cobrando 5% em cima de
investimentos que a Petrobras está fazendo, não é isso? Então, se você
pegar dentro desses 20% do orçamento da União e colocar que 5%
dentro dos 20% correspondem à corrupção, você chega à conclusão de
que 5% dos 20% significam 1% do orçamento geral da União destinado
à corrupção, ou seja, 1% de 100%. Será que este é o problema do país?
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Ele é um dos graves problemas, mas já se chegou à conclusão de que o
principal problema do país é gestão. O levantamento que foi feito
pelos promotores e pelo Ministério Público Federal é de que a Petrobras
perdeu algo em torno de R$ 25 bilhões pela corrupção e perdeu mais
de R$ 50 bilhões por má gestão. Tão grave que é o problema da
corrupção e você tem um problema muito mais grave que é a gestão. E
aí vocês estão dentro de um Poder hoje que decide como vai ser gastado
o recurso público no Estado. Agora no final do ano, não sei já deve ter
chegado a LOA aqui na Assembleia Legislativa, deve ter chegado, a
LOA, a LDO. A Lei Orçamentária Anual chega à Assembleia para os
Deputados aprovarem como o Governo do Maranhão vai gastar o
dinheiro público. E aí vocês passam a integrar esse rol de pessoas que
entendem como são os mecanismos do Poder Legislativo e a importância
que o Poder Legislativo tem dentro da sociedade, dentro da dinâmica
do uso do dinheiro público. E aí de forma muito rápida, para encerrar,
olhei rapidamente um Projeto aqui da deputada estudante Adrielly
Santos. A senhora deve ser de Barra do Corda, porque a senhora fez o
Projeto para Barra do Corda, lá deve ser o seu reduto eleitoral, não é?
Por isso que a senhora fez o projeto para lá. Olha só como é interessante,
a Adrielly apresentou aqui um programa, ela é do Partido da Cultura,
Educação e Esporte, que instala o projeto de aproveitamento dos
alimentos de mercado nas escolas de Barra do Corda. Por quê? Porque
tem um desperdício de alimento muito grande, você chegou à conclusão
disso. Aqui no Brasil algo em torno de 41 mil toneladas, por dia, de
alimento são desperdiçadas no nosso país. E aí dentro das políticas
públicas que eu estava falando aqui para vocês que o Parlamento aprova,
o Parlamento do Maranhão aprovou uma política pública, que o
Governo do Estado está executando, que é justamente o de combate ao
desperdício de alimentos. Como? Bem aqui na frente, e aí tem que ter
um início e o início foi definido que é o maior desperdício de alimento
do Maranhão na Ilha de São Luís. Aqui na frente tem a CEASA, vocês
conhecem a CEASA? Bem aqui em frente da Assembleia Legislativa? É
onde chegam praticamente todas as frutas do Estado e dos Estados
vizinhos para iniciar a comercialização dela. Lá, na CEASA, o Governo
do Estado, aprovado pela Assembleia Legislativa, está construindo um
banco de alimentos para que possa buscar todo esse alimento que
outrora era desperdiçado nos supermercados, nas feiras, alimentos
que possam ser reaproveitados e possam ser distribuídos em creches,
para entidades que cuidam, tem trabalhos sociais e para pessoas em
vulnerabilidade social. E aí uma deputada estudante já apresentou um
Projeto de Lei que em Barra do Corda possa ter uma política pública
de não termos desperdício de alimento. Então vejam a convergência da
política pública que o Estado está apresentando e do que vocês estão
apresentando. Então é possível sim construir políticas públicas em
conjunto com o poder público, Assembleia Legislativa, Governo do
Estado e Sociedade Civil Organizada aqui representada pelos senhores
estudantes. Então de forma muito feliz, Senhor Presidente, eu fico de
forma nostálgica aqui como tendo sido Presidente, membro do
Parlamento Estudantil em 2005, satisfeito em poder ver estudantes de
todo Maranhão e parabenizo novamente a Assembleia Legislativa em
seu nome Presidente Othelino, receber estudantes do Maranhão na
Assembleia dando oportunidade, que eles possam conhecer o trâmite,
o trabalho do Poder Legislativo em nosso Estado para que esses
conhecimentos possam ser difundidos e a partir daí vocês sejam pessoas
seletas e diferenciadas no Maranhão, porque a partir de hoje vocês são
22 estudantes no nosso Estado que já foram deputados estaduais.
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Wellington do Curso fará também
uma breve saudação e em seguida daremos prosseguimento.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente Othelino, demais membros da Mesa, deputado Neto
Evangelista, em exercício Secretário de Estado, a todos os presentes,
familiares, deputados deputadas estudantis, não vou tomar muito
tempo de vocês, até porque o tempo é exíguo, a tarde é de vocês. Eu
quero só fazer os cumprimentos e agradecer a presença de vocês, na
tarde de hoje, em nome do Presidente Humberto Coutinho, presidente

da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em nome de todos
os demais deputados, hoje estão presentes 3 deputados, deputado
Othelino, que ora preside a Assembleia Legislativa na ausência do
presidente Humberto Coutinho e preside também esta Sessão. E tem a
presença também hoje do deputado Neto Evangelista. Então, em nome
de todos os demais deputados que não estão presentes, sejam todos
bem-vindos. Dizer da importância e do orgulho de tê-los na tarde de
hoje, deputados e deputadas estudantis. E dizer o que nós temos
lutado em defesa do estado do Maranhão, em defesa de sua população
de políticas públicas e de melhorias. E aqui nós travamos lutas em
defesa da população, nós temos duas atribuições básicas, que é de
legislar e fiscalizar as ações do Executivo. Hoje vocês já percorreram as
instalações da Assembleia Legislativa, vislumbrando, visualizando,
acompanhando as ações do Poder Legislativo. Porque eu que falo do
orgulho de tê-los, na tarde de hoje, eu como deputado que estudei em
escola pública, me vejo na pele de cada um de vocês, me vejo na
cadeira, no lugar de cada um de vocês e para nós é muito bom ter vocês
na tarde de hoje, acompanhar os nossos trabalhos, agradecer a todos os
servidores desta Casa, Cerimonial, Bráulio, que está aqui na Mesa,
minha chefinha, Gabinete Militar, imprensa, todos da TV Assembleia,
todos os servidores da Assembleia que fazem que este momento
aconteça, acompanhado por seus familiares, acompanhado aqui por
seus amigos para que vocês tenham esta tarde maravilhosa, uma tarde
no Parlamento Estadual. Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre
a vida de cada um de vocês, Presidente Othelino foi muito feliz quando
falou do futuro de cada um de vocês, o futuro como médicos, advogados,
enfermeiros, professores, policiais, quem sabe, vereadores, deputados,
até governo do Estado Maranhão, então, que Deus estenda suas mãos
poderosas sobre a vida de cada um de vocês, e como eu já estive hoje
pela manhã com vocês, eu vou voltar a repetir, que tudo que vocês
toquem se transforme em próspero, tudo que vocês tocarem, tudo que
vocês fizerem se transforme em produtivo, independente de onde
estejam no futuro e se por ventura estiverem representando o povo do
Maranhão, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que
possam realmente compreender a vontade de Deus nas nossas vidas, e
é isso que nós temos feito no Parlamento Estadual, estamos muito
felizes por vocês estarem na tarde de hoje estarem acompanhando o
Parlamento Estadual e nós os consideramos deputados e deputadas
estaduais estudantis, deputados e deputadas estaduais, sejam bem-
vindos. Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre a vida de cada
um de vocês, mais uma vez, em nome do Presidente Humberto Coutinho,
Presidente em exercício Deputado Othelino, dos demais deputados,
nós estamos orgulhosos de tê-los na tarde de hoje, o nosso muito
obrigado por terem vindo à Assembleia Legislativa do Maranhão, a
Casa do Povo, e hoje ocupada, sendo ocupada verdadeiramente pelo
povo, sendo ocupada por vocês. O nosso muito obrigado por terem
vindo à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Inclusive quando vocês, certamente, daqui alguns
anos, alguém vai estar aqui nesta Mesa preparando para que os novos
deputados estudantes também possam eleger a sua direção, vocês vão
estar aqui com uma pequena diferença, que, nesta época que o Deputado
Neto presidiu o Parlamento Estudantil, ele ainda não tinha esses cabelos
brancos aí, agora ele já tem os cabelos brancos, embora ainda seja
muito jovem.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – E na
época em que eu fui membro do Parlamento, o deputado Othelino
tinha cabelo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Tá vendo como ele está com a reposta pronta,
viu? Convido a Deputada Estudante Iara Ribeiro a utilizar a tribuna
para proferir o compromisso simbólico de posse. Os demais estudantes
se postem de pé.

A SENHORA DEPUTADA ESTUDANTE IARA RIBEIRO
– Prometo desempenhar fielmente o meu mandato, buscando promover
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o bem geral do estado do Maranhão dentro das normas regimentais.
Nós prometemos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Declaro empossados os deputados estudantes
do Parlamento Estudantil ano 2017. Antes de iniciarmos a votação da
Mesa Diretora do Parlamento Estudantil, concederemos três minutos
para um representante de cada chapa fazer a apresentação se assim o
desejarem. Concederemos três minutos para um representante de cada
chapa fazer a apresentação se assim o desejarem. Convido o
representante da Chapa 01.

A SENHORA DEPUTADA ESTUDANTIL THAYCE
MUNIZ – Boa tarde. Saúdo todos os nobres deputados em nome do
presidente Othelino Neto. Meu nome é Thayce, tenho 18 anos e estou
como candidata à presidência da Chapa 1. A formação desta chapa foi
pensando na miscigenação do nosso país e do nosso povo brasileiro,
ou seja, do nosso povo maranhense. Pela imensa miscigenação da nossa
cultura brasileira, eu, Thayce Muniz, presidente da Chapa 01,
concorrendo à presidência, estou representando a população feminina.
O meu vice-presidente, o aluno Francisco, deputado estudantil, está
representando o homem branco, o homem europeu. E o nosso secretário
está representado o nosso primeiro habitante do nosso país: o índio.
Ou seja, a luta, a resistência, o respeito, o respaldo que tem de defender
o deputado, que tem que defender as obras, as causas públicas do
nosso Estado e peço a todos os meus colegas que aprovem a nossa
chapa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Convido o representante da Chapa 02, a
representante Jainara Azevedo, que é candidata a Presidente da Chapa
02.

A SENHORA DEPUTADA ESTUDANTE JAINARA
AZEVEDO – Boa tarde a todos. Eu me chamo Jainara, estou
representando a Chapa 02 com a deputada-estudantil Elinete, de Caxias,
e o deputado Ezequiel, de Pindaré-Mirim. Peço a ajuda de todos para
que possamos representar a Mesa Diretora, pois dificilmente há
representantes femininas à frente. Se vocês escolherem a nossa chapa
seria muito gratificante, pois seria como uma representação do
Presidente da Alema Humberto Coutinho, que hoje não pôde estar
presente. E peço o voto de confiança de todos. Vote na Chapa 02 e
estarão bem representados. Obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Convido a representante da Chapa 03, Lu
Santos. A Divina Fernandes, que é candidata a vice, e falará em nome
da Chapa 03.

A SENHORA DEPUTADA ESTUDANTIL DIVINA
FERNANDES – Olá, boa tarde. A todos que estão presentes, senhores
deputados e senhores acompanhantes. É uma honra imensa estar aqui.
Sinto-me lisonjeada de poder ter voz. Desde o início quando nós
montamos essa chapa tivemos a inteira preocupação de fazer uma
chapa composta inteiramente por mulheres, por quê? É de conhecimento
de todos que desde séculos passados as mulheres viviam em uma
sociedade patriarcal. O que é uma sociedade patriarcal? Sociedade
Patriarcal é aquela em que o homem está acima e a mulher somente
obedece. Desde o começo dos tempos a mulher sempre foi orientada a
costurar, a cozinhar e a cuidar da casa e da família, porém estamos no
século 21 e isso mudou. A mulher tem força, a mulher tem voz e como
dizia Aristóteles: “O homem é um ser político”. Esse homem não está
abrangendo apenas o homem sexo masculino e sim as mulheres também.
Como as mulheres, dizem que as mulheres têm muita capacidade de
cuidar de casa, de cuidar da família e desculpe o palavreado coloquial,
mas o jogo de cintura da mulher é muito maior do que a do homem.
Porque a mulher consegue trabalhar, consegue cuidar de casa, cuidar
dos filhos e ainda tem tempo para se manter bonita, para se manter
viva, ou seja, nós queremos uma Mesa composta somente por mulheres

para mostrar que temos voz e temos força. Gostaria de pedir a
compreensão das colegas aqui presentes e dos homens para que sejam
cavalheiros e cedam lugar a nós. Se vocês levarem em consideração, e
aquela sala que visitamos, as fotos que estão lá são somente de homens,
vamos mudar isso. A mulher pode sim estar inserida na política e pode
fazer um trabalho muito bonito. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Daremos início então a eleição da Mesa Diretora
do Parlamento, foram registradas junto à Diretoria da Mesa as Chapa
01, composta pelos estudantes Thayce Muniz, presidente, Francisco
Serra, vice-presidente, Telmiston Guajajara, Secretário. Chapa 2
composta pelos deputados estudantes Jainara Azevedo a presidente,
Elienete Linhares, vice-presidente, Ezequiel Nunes, Secretário, Chapa
3 composta pelos estudantes deputados estudantis, Lu Santos,
presidente, Divina Fernandes, vice-presidente, Maria Dhaphynny,
secretária. Procederemos à chamada nominal, cada deputado estudante
proclamará o seu voto, eu vou chamar nominalmente e o estudante que
for chamado por meio do microfone que está aí à sua frente anuncia em
qual chapa vai voltar. Adrielly Santos Candido.

A SENHORA DEPUTADA ESTUDANTE ADRIELLY
SANTOS CÂNDIDO – Chapa 01.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Fizeram aqui a conferência, constataram que a
Chapa 01 e a Chapa 03 tiveram nove votos. Empataram. A Chapa 02
teve quatro. Então, faremos a segunda votação só para... só terão como
opção agora a Chapa 01 e a Chapa 03. Farei novamente a chamada
nominal, lembrando que só estão agora na disputa a Chapa 01 e a
Chapa 03. A Chapa 01 teve 12 votos e a Chapa 03 teve 10 votos.
Declaro empossados: no cargo de presidente, a deputada estudante
Thayce Muniz; de vice-presidente, Deputado Estudante Francisco
Serra, Secretário Estudante Telmiston Guajajara. Convido os três a
assumirem seus lugares na Mesa Diretora.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA ESTUDANTIL
THAYCE MUNIZ – Projeto de n.º 001/2017, de autoria da Deputada
Estudante Adrielly Santos, que instala o projeto de aproveitamento
dos alimentos de mercados nas escolas de Barra do Corda. Em
discussão. Inscrito a deputada estudante Adrielly Santos para defender
o projeto por três minutos.

A SENHORA DEPUTADA ESTUDANTE ADRIELLY
SANTOS - Boa tarde. Senhora Presidenta, o meu nome é Adrielly,
estudo na Escola Pio XI, sou de Barra do Corda. Bom, o meu projeto
é uma parceria entre a Prefeitura e o comércio local da minha cidade,
mais precisamente, em que a Prefeitura dará um desconto, um abate no
IPTU de cada mercado em troca de desconto de alimentos para merenda
escolar. O objetivo desse projeto não é só obter maiores descontos nas
compras de produtos alimentícios que fazem parte do cardápio da
merenda escolar, bem como reforçar as parcerias entre Prefeitura e
comércio local otimizando a distribuição dos recursos destinados a
aquisição em geral no munícipio, engrandecendo de maneira considerável
a economia da cidade, que vai com certeza gerar mais emprego e renda
aos munícipes.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA ESTUDANTIL
THAYCE MUNIZ – Alguém quer apartear o projeto? Projeto nº 02/
17, de autoria da Deputada Deiliane Aguiar, do Partido PCEE, que
institui o “Programa Jovem Alfabetizador na Família da Zona Rural
nas Escolas Públicas do Estado do maranhão”. Para discussão a
deputada Deiliane Aguiar, por três minutos.

A SENHORA DEPUTADA ESTUDANTIL DEILIANE
AGUIAR – Boa tarde a todos, boa tarde, Exmos Deputados presentes,
jovens parlamentares, pais e responsáveis. É com grande honra que
estou aqui nesta tribuna representando a minha escola Centro de Ensino
Nazaré Ramos, da Cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. Sem
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mais delongas irei apresentar o meu projeto que tem como tema: Jovem
Alfabetizador na Família. O nosso País tem hoje basicamente mais de
duzentos e sete milhões, seiscentos e sessenta mil, novecentos e vinte
nove habitantes, e diante desse número tem-se catorze milhões
seiscentos e doze mil, cento e oitenta e três analfabetos. E das regiões,
a região Nordeste está inserida nesse contexto com a maior parte de
analfabetismo, correspondendo a 17% da população. E o Maranhão
está no 4º lugar do País, com um número também gritante de analfabeto,
onde há 19,31% da população não sabe ler levando para a minha
cidade, visto que não é diferente sendo que existem 21.153 habitantes
e, dentre esse número, 11.711 são analfabetos, um número muito
grande, e na escola que eu estudo Centro de Ensino Nazaré Ramos foi
feita uma pesquisa onde detectou-se que de 80 pais, 67 não sabem ler
e, por conta disso, não acompanham a vida escolar dos seus filhos,
mas, além disso, dessa pesquisa, observei que esses pais ainda têm
interesse em estudar, pois muitos não estudaram porque não tiveram a
oportunidade, pois outrora tudo era mais difícil, mais precário. Enfim,
com toda essa conjuntura, vi a necessidade de criar esse projeto,
prioritariamente, para os estudantes que cursam o segundo, e o terceiro
ano do ensino médio havendo para esse jovem uma formação, eles
serão selecionados entre os que têm o melhor desempenho nos anos
anteriores, esses jovens vão alfabetizar seus pais e ainda receber do
Estado do Maranhão uma bolsa de 25% para custeio do referido
Programa e até mesmo um incentivo, e eu no intuito de criar esse
projeto foi justamente para melhorar a situação da escola que eu estudo,
pois eu tenho observado que a juventude tem cada vez mais se afastado
do conhecimento, da educação. Para mim seria uma satisfação poder
ajudar a minha família a ser alfabetizada e eu acredito que fazendo isso
estarei proporcionando a eles a tão sonhada oportunidade de estudar e
ao mesmo tempo chamar a atenção da juventude para a importância da
educação no País. Obrigada.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA ESTUDANTIL
THAYCE MUNIZ – Algum Deputado Estudante deseja apartear o
projeto? Passaremos a seguir para o próximo. Projeto de Lei nº 03/
2017, de autoria da deputada-estudante Divina Fernandes, do partido
PCEE, que regula o programa voluntariado do 1º e 2º ano do ensino
médio nos estabelecimentos educacionais, saúde, assistência social e
instituições filantrópicas. Em discussão. Inscrita a deputada Divina
para defender o projeto por três minutos.

A SENHORA DEPUTADA ESTUDANTE DIVINA
FERNANDES – Boa tarde a todos. Senhores e colegas deputados
presentes, eu me chamo Divina Fernandes, eu tenho 17 anos, sou da
escola Centro de Ensino Inácio Passarinho e sou do município de
Caxias. Quando eu criei este projeto, eu pensei principalmente nos
meus colegas. Nós, alunos do 3º ano, temos uma grande dificuldade em
escolher a carreira correta a seguir. Então esse programa é de voluntariado
para estudantes devidamente matriculados no 1º e 2º anos do ensino
médio. Vai ficar aberto, mas eu sugeri educação, saúde e assistência
social. As instituições de ensino firmarão convênios com instituições
de assistência social nas áreas de educação, saúde e promoção social. A
referida lei será norteada pelos princípios e fins da educação nacional,
que são a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura,
o pensamento e a arte do saber, pluralismo de ideias e conspecção
pedagógica, respeito à liberdade e apreço à tolerância, valorização do
profissional da educação escolar e vinculação entre a educação escolar,
trabalho e práticas sociais. Bom, como eu disse antes, eu observei que,
desde quando nós entramos no primeiro ano do ensino médio, surge
aquela tão perigosa dúvida que é qual área seguir, qual carreira seguir,
assim muitos acabam optando por ir pela sociedade, por status e pelo
dinheiro, fazendo com que se tornem profissionais infelizes. Esse
programa vai permitir que o jovem esteja matriculado no 1º e 2º ano
possa estagiar como profissional da área que ele deseja cursar
futuramente. Um exemplo, você quer ser professor, você poderá
acompanhar esse profissional, ir na sala de aula, ver como é o dia de um
professor e saber se realmente é essa carreira que quer seguir. A partir
desse projeto, nós poderemos incentivar os nossos jovens a seguir
seus sonhos e a carreira desejada, fazendo com que nós possamos

reduzir o número de profissionais infelizes que acabam por trancar
suas faculdades e desistir de determinados cursos por terem sidos
influenciados pela sociedade, família e pelo status principalmente.
Obrigada a todos.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA ESTUDANTIL
THAYCE MUNIZ – Alguém deseja apartear este projeto? Passaremos
para o próximo item. Projeto de n. 04/2017, de autoria da Deputada
Estudante Elinete Linhares, Partido PCEE, que determina a
obrigatoriedade de monitoria como estratégia de ensino das diversas
disciplinas nas escolas em âmbito nacional. Em discussão. Inscrito a
deputada-estudante Elinete Linhares para defender o Projeto, por 03
minutos.

A SENHORA DEPUTADA ESTUDANTE ELINETE
LINHARES – Boa tarde a todos. Sou a Deputada Estudante Elinete
Linhares, tenho 17 anos de idade e atualmente estou cursando a terceira
série do ensino médio no Centro de Ensino Adolfo Medeiros, na cidade
de Caxias-Maranhão. O meu projeto de lei determina a obrigatoriedade
de monitoria como estratégia de ensino das diversas disciplinas nas
escolas em âmbito nacional. Os monitores escolhidos serão de preferência
alunos da terceira série do ensino médio ou alunos que cursam o ensino
superior na modalidade Licenciatura que já estudaram na Unidade
Escolar. Serão classificados pelo menos dois monitores para cada
disciplina da grade curricular. A escola deverá disponibilizar uma sala
para as atividades serem desenvolvidas e essas atividades acontecerão
no contraturno dos participantes. O aluno será escolhido para exercer
a monitoria de acordo com o seu rendimento escolar, com isso terá
benefícios, pois além de aumentar o autoconhecimento e a experiência,
receberá com o seu empenho um certificado de monitoria reconhecido
pelo MEC. De acordo com a disponibilidade de recurso os monitores
podem receber uma bolsa para auxílio, com o transporte e alimentação.
Para quem não entendeu ainda o que é essa monitoria, os alunos que
têm o rendimento escolar devido, que vai ter uma comissão da escola
mesmo que vai analisar o rendimento escolar dele e vai escolher para
auxiliar os alunos que tenham dificuldades. Na minha sala, por exemplo,
tem alunos que têm muita dificuldade com matemática, física, química
e no contraturno eles poderiam estar auxiliando os outros. Poderiam
estar sendo auxiliados também por outros alunos que estão no curso
superior, que já têm mais experiência. O grande ponto da monitoria
escolar é o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, pois haverá
mais interação e troca de conhecimentos entre ambos, possibilitando
aflorar nos estudantes o desejo de cursar futuramente uma Licenciatura.
Monitoria, portanto, é um contexto de cooperação no colégio, na qual
o potencial de cada aluno é utilizado para favorecer a procriação dos
saberes, respeitando a opinião do outro, interagindo com o diferente e
aprendendo a compartilhar. Ao participar da monitoria, os educandos
sentem-se mais seguros no que diz respeito ao regimento escolar,
consequentemente melhorando todos os índices de aprovação e do
IDEB. Obrigada e boa tarde a todos.

A SENHORA PRESIDENTE DO PARLAMENTO
ESTUDANTIL DEPUTADA THAYCE MUNIZ - Alguém deseja
apartear o projeto? Passamos para o próximo item. Projeto n.º 05/
2017, de autoria do Deputado Estudante Ezequiel Nunes, Partido
PCE, que institui a obrigatoriedade da União, Estados e Municípios
para aquisição, doação e manutenção de tablets, com aplicativos
didáticos pré-instalados para todos os alunos da rede pública da
educação e dá outras providências. Em discussão. Inscrito o Deputado-
Estudantil Ezequiel Nunes para defender o projeto, por 03 minutos.

O SENHOR DEPUTADO ESTUDANTIL EZEQUIEL
NUNES - Boa tarde a todos. Vou apresentar o meu projeto no qual
institui a obrigatoriedade da União, Estado e Município para darem
auxilio de tablets com aplicativos didáticos pré-instalados para todos
os alunos da rede pública da educação básica e dá outras providências,
no qual tem o artigo 1º: Caberá à União aquisição e doação de tablets e
aplicativos didáticos pré-instalados a todos os alunos da rede pública
da educação básica. Será de competência dos entes federados a
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manutenção dos tablets e aplicativos didáticos dos alunos do ensino
médio. Será de responsabilidade dos municípios a manutenção dos
tablets e aplicativos didáticos dos alunos da educação infantil e ensino
fundamental. Artigo 2º: a cada dois anos a União será obrigada a renovar
esses equipamentos tecnológicos didáticos para atender a todos os
alunos matriculados na educação básica. Artigo 3º: os educando receberão
os tablets com aplicativos didáticos pré-instalados no início do ano
letivo e devolverão no final nas suas respectivas escolas e, a partir
desse projeto, o aluno terá uma visão melhor sobre a tecnologia.
Obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA ESTUDANTIL
THAYCE MUNIZ - Algum Deputado Estudante deseja apartear?

O SENHOR DEPUTADO ROSIMÁRIO JÚNIOR – Eu,
Deputado Rosimário, desejo fazer uma pergunta para o Deputado
Ezequiel. Da onde sairá esse custo desses tablets? O órgão que ficará
responsável pela fiscalização? Qual será o órgão que ficará cabível a
acompanhar estes alunos? Quais os tipos de manutenção? Aplicativos
que ele usará nesse tablet e de onde sairá esse custo destes tablets
porque como o seu Projeto fala, como você falou, são para todos os
alunos da onde sairá esse custo, sabe que o custo hoje um Brasil que
nós contamos está em crise. O poder econômico do Brasil está baixo,
então eu quero saber da onde sairá esse custo desses tablets?

A SENHORA PRESIDENTE DO PARLAMENTO
ESTUDANTIL DEPUTADA THAYCE MUNIZ - O senhor deputado
tem um minuto para responder.

O SENHOR DEPUTADO ROSIMÁRIO JÚNIOR – Para o
ensino médio será custeado pelo Estado e para a educação fundamental
será custeado pelo município.

A SENHORA PRESIDENTE DO PARLAMENTO
ESTUDANTIL DEPUTADA THAYCE MUNIZ – Passaremos para
o próximo item, Projeto de Lei nº 6/2017, de autoria da deputada
estudante Iara Ribeiro, Partido PCEE que determina que as Secretarias
Estaduais e Municipais de Educação ofereçam atendimento
multiprofissional para os estudantes adolescentes, gestantes, visando
combater a evasão escolar, em discussão, inscrita a Deputada Estudante
Iara Nunes, por três minutos, para defender o Projeto.

A SENHORA DEPUTADA ESTUDANTIL IARA NUNES -
Boa tarde a todos, boa tarde, senhores deputados, senhores convidados,
bom, o meu Projeto de Lei determina que as Secretarias  de Educação
Estaduais e Municipais ofereçam atendimento multiprofissional para
as estudantes adolescentes, gestantes, visando combater a evasão escolar.
Bom, esse Projeto de Lei tem como proposta, o objetivo é combater a
evasão escolar que afeta as gestantes e adolescentes gestantes. Por
quê? A gravidez precoce é sem dúvida uma das causas da evasão escolar
que vem fortalecendo as estudantes-gestantes do contexto escolar. O
direito á educação deve ser garantido a todos conforme preconiza a
Constituição Federal de 1988, a Lei nº 9.394/1996 que instituiu as
diretrizes de base da educação nacional, e a Lei Federal nº 8.069, de 03
de julho de 1990, que regulamenta o Estatuto da Criança e do
Adolescente. Por que um projeto de lei, vamos dizer, demonstra a
gravidez precoce? No Brasil, hoje em dia, há muitos casos de
adolescentes no ensino médio, tanto no médio quanto no fundamental,
grávidas. Geralmente a maioria dessas estudantes não tem o apoio da
família e fica difícil manter o vínculo com a escola. Então o que meu
projeto recomenda? Uma equipe multiprofissional composta por
assistente social, pedagogos e psicólogos. Para quê? Para que ela possa
ter um atendimento exclusivo e que não perca o vínculo com a escola.
Esse projeto de lei, eu tenho muito orgulho de falar que foi um projeto
elaborado com toda a direção da minha escola, geralmente teve o apoio
de alguns professores, inclusive posso citar a minha professora Socorro
Leal que sempre esteve a par de tudo, ali do meu lado, me fortalecendo
para demonstrar que, por exemplo, na minha Escola Antônio Ribeiro

da Silva, que fica no Sá Viana, houve cinco casos esse ano, no ano de
2017, de adolescentes grávidas. O que quer dizer isso?

A SENHOR PRESIDENTE DO PARLAMENTO
ESTUDANTIL THAYCE MUNIZ - Tempo encerrado. Alguém
gostaria de apartear o projeto em discussão? Conclua.

A SENHORA DEPUTADA ESTUDANTIL IARA RIBEIRO
- Isso é um número muito grande para uma escola. São cinco? Sim, mas
nem todas essas jovens têm o apoio da família. Então, o que eu quero
falar com esse projeto? Que uma equipe multiprofissional, pode não
ser por escola, mas pode estar na Secretaria de Educação junto com a
gestão da escola, além do apoio dos grêmios estudantis possa trazer
um benefício maior a fim de impedir essa evasão escolar. É isso.
Obrigada.

A SENHORA PRESIDENTE DO PARLAMENTO
ESTUDANTIL DEPUTADA-ESTUDANTE THAYCE MUNIZ -
Algum Deputado Estudante deseja apartear o projeto? Passaremos
para o próximo item. Projeto de nº 7/2017, de autoria da deputada-
estudante Jainara Azevedo, Partido PCE, que determina a
obrigatoriedade da disciplina “Orientação Vocacional” nos
estabelecimentos de ensino público e privado. Em discussão. Inscrita
a Deputada Estudante Jainara Azevedo para defender o Projeto por 03
minutos.

A SENHORA DEPUTADA ESTUDANTE JAINARA
AZEVEDO – Boa tarde a todos aqui presente. Primeiramente quero
agradecer aos Exmos Senhores, aos jovens parlamentares, ao Presidente
da Casa, a TV Assembleia por estar transmitindo cada momento e pela
oportunidade de estar aqui representando a regional de Caxias-
Maranhão. Agradecer principalmente a professora Ana Lúcia Alves
Pereira, do Centro de Ensino Inácio Passarinho, que hoje não pôde
estar aqui presente, mas que me acompanhou com muita dedicação ao
longo deste processo. E é com imensa satisfação que apresento este
projeto, que tem como objetivo, conforme explicitado na justificativa,
ajudar os jovens a escolher sua carreira profissional, tendo em vista
que esses têm muitas dificuldades quanto a escolha de um ofício.
Considerando que existe uma parcela significativa de pessoas que não
exercem, na prática, a profissão na qual se formaram, faz-se urgente
uma capacitação aos jovens para que esses possam entender melhor o
mercado de trabalho, das profissões existentes e suas respectivas
atribuições. Dessa forma, é importante que haja obrigatoriedade da
disciplina orientação vocacional nos estabelecimentos públicos e
privados, pois cabe à escola contribuir para a plena formação
educacional do alunado. A disciplina em questão terá como tema os
seguintes: mercado de trabalho no século XXI; jovem no mercado de
trabalho; projeto de vida autoconhecimento, sucesso e felicidade; a
construção da maturidade; o desenvolvimento da mente; e a orientação
para o estudo. Quero finalizar aqui defendendo a efetivação desse
projeto de lei para que nossa juventude seja assistida quanto a escolha
profissional, bem como agradecer a todos pela organização do
Parlamento Estudantil Maranhense e a cada parlamentar. E terminar
dizendo que a juventude, não só hoje, mas sempre, será o futuro da
nossa nação. Muito obrigada.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA ESTUDANTE
THAYCE MUNIZ – Algum Deputado deseja apartear? Passaremos
para o próximo item. Projeto n.º 08/2017, de autoria da Deputada
Estudante Júlia Cristina, Partido PCEE, que dispõe sobre a importância
do teatro para a ampliação da prática da leitura e a minimização das
discriminações e violência no espaço escolar. Em discussão. Inscrita a
Deputada Estudante Júlia Cristina para defender o projeto, por três
minutos.

A SENHORA DEPUTADA ESTUDANTE JÚLIA
CRISTINA – Exmos Senhoras e Senhores Deputados e os demais
presentes, boa tarde. Me chamo Júlia Cristina, estudo a terceira série
do ensino médio na Escola Centro de Ensino Dr. Antônio Jorge Dino,
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venho aqui falar sobre o meu Projeto de Lei que dispõe sobre a
importância do teatro para a ampliação da prática da leitura e
minimização das discriminações e violência no espaço escolar. Fica
instituída, por meio da presente lei, a obrigatoriedade nas escolas
públicas de ensino médio ofertarem a prática de teatro no ambiente
educacional. Todos os alunos matriculados no ensino médio da rede
pública de ensino deverão ter acesso à pratica cultural, através do
teatro, que ocorrerá através de projetos desenvolvidos ao longo do ano
letivo em atividades extracurriculares envolvendo todas as disciplinas
e currículo escolar. Teatro na escola tem uma importância fundamental
na educação, podendo colaborar com que o jovem tenha oportunidades
de atuar no mundo, opinando, sugerindo e criticando e também permitir
ajudar o aluno em alguns aspectos, na criatividade, a coordenação,
memorização e vocábulo. A literatura auxiliando a compreender melhor
natureza de nossas ações e sentimentos, as peças teatrais desenvolvem
um crescimento cultural e respeito que vai além da sala de aula, amplia
as habilidades de comunicação e relacionamento dos indivíduos, o teatro
não só pode ter contextos literários, mas também problemas atuais
como uso de drogas e gravidez na adolescência, tendo em vista peças
teatrais nas quais abordarão como se deve combater e controlar as mais
dificuldades. O teatro desenvolve o cérebro e enriquece a alma. Boa
tarde.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA ESTUDANTIL
THAYCE MUNIZ – Algum deputado estudante desejar apartear?
Passaremos para o próximo item. Projeto de n.º 09 /2017, de autoria da
Deputada Estudante Luh Santos, Partido PCCE. (lê). Em discussão.
Inscrita a Deputada Estudante Luh Santos, para defender seu projeto,
por três minutos.

A SENHORA DEPUTADA ESTUDANTE LUH SANTOS –
Boa tarde a todos. Senhores e senhoras deputadas e senhores
deputados, saudar a Mesa, senhora presidenta. Eu vou apresentar o
meu projeto que fala sobre Libras na escola. Nós sabemos que há uma
grande dificuldade entre surdos e ouvintes e o meu projeto vem para
quebrar barreira que há entre surdos e ouvintes. No nosso País, segundo
o IBGE, de 2010, foi feita uma pesquisa que há 9 milhões de pessoas
surdas. Então, cerca de 5% da nossa sociedade brasileira tem a
deficiência auditiva, ou seja, 07 milhões de pessoas apresentam a
dificuldade auditiva. Então o meu projeto vem colocar as libras como
uma disciplina para a sala de aula, assim como a matemática e o
português e outras diversas matérias também como matérias
estrangeiras. Então, a gente já sabe que é uma lei obrigatória, ela é uma
lei que tem a sala de multifuncional para os alunos e eles ficam presos
lá naquela sala e a gente não sabe se comunicar com eles. Então é isto
que o meu projeto vem trazer, quebrar essa barreira a fim de haver
inclusão social para as pessoas saberem se comunicar com os surdos.
É isso.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA ESTUDANTE
THAYCE MUNIZ - Algum Deputado Estudante desejar apartear?
Passaremos para o próximo item. Projeto de nº 10/2017, de autoria do
Deputado Estudante Márcio Lucas, Partido PCCE, que altera a redação
da Lei Federal nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013, para conceder
descontos de 50% na aquisição de livros e demais materiais literários e
didáticos, físicos ou digitais, e total isenção na matrícula em cursos
profissionalizantes de nível médio para jovens portadores da carteira
nacional do estudante ou identidade jovem, professores da rede de
ensino básico e idosos nos termos do Estatuto do Idoso. Em discussão.
Inscrito o Deputado Estudante Márcio Lucas para defender o seu
projeto por três minutos.

O SENHOR DEPUTADO ESTUDANTE MÁRCIO LUCAS
– Boa tarde, companheiros deputados estudantis e a bancada. O projeto
que elaborei visa o desconto na aquisição de livros, físicos ou digitais,
e em material didático. Eu me baseei na minha experiência como aluno,
como estudante, que sempre tentou se esforçar e sempre se esforçou,
mas nunca me sentiu acolhido em minha cidade, pelo motivo de ela ser
pequena e não possuir livrarias. Eu sempre gostei de ler, mas não tinha

dinheiro para comprara livros 50, 60 e até 70 reais. Meu projeto ele se
baseia, nisso para tornar acessível a literatura, essa que é tão importante.
O desconto de livros permitirá que a população brasileira tenha mais
acesso a literatura tendo em vista que 50% da população brasileira não
ler e se admite que não são leitores natos e 30% da população brasileira
nunca comprou um livro, alegando que não tem condições financeiras
para adquiri-lo. Eu represento a Escola Nicolau Dino de Grajaú,
Maranhão. E para finalizar gostaria de agradecer mina Professora Jessica
que se propôs estar ali ajudando e a Diretora da minha na escola, a
Janaína, que sempre que precisamos ela nos auxiliou e nos permitiu
dando apoio de todas as formas. Obrigado.

A PRESIDENTE DO PARLAMENTO ESTUDANTIL
DEPUTADA ESTUDANTIL THAYCE MUNIZ - Algum Deputado
Estudante deseja apartear o projeto? Passaremos para o próximo item.
Projeto de Lei n.º 11/2017, de autoria do Deputado Estudante Rosimário
Júnior, partido PCCE. (lê). Em discussão. Inscrito o deputado Rosimário
Júnior para defender o projeto por três minutos.

O SENHOR DEPUTADO ESTUDANTE ROSIMÁRIO
JÚNIOR – Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a Mesa, Presidente.
Queria agradecer a Deus em primeiro lugar, a minha professora Socorro
que ali se encontra e a diretora Regina, ao professor Mateus. O meu
Projeto de Lei determina que as universidades federais e estaduais
ofereçam o curso de formação continuado para os conselheiros escolares
de políticas sobre drogas nas escolas públicas e privadas. O meu projeto
de lei tem como base a Lei do Governador Flávio Dino, da Lei nº.
11.343, de 1º de setembro de 2015, em que fala em que todas as escolas
têm que implantar um Conselho e que venha a abordar as políticas
públicas das escolas, em que os alunos que se encontram no vício do
tabaco, do cigarro, do álcool, das drogas lícitas e ilícitas, mas só que
encontrei uma fragilidade no projeto de lei do Governador. Porque
esses conselheiros seriam professores, diretores e estudantes, mas o
professor não tem o conhecimento como abordar uma pessoa que está
no vício, um aluno não tem um conhecimento para abordar uma pessoa
que se encontra nas drogas, no crack, no cigarro, na cachaça, não têm
esse conhecimento. Então o meu projeto de lei recorreu em que as
universidades venham a proporcionar pessoas capacitadas, psicólogos,
pedagogos, médicos, enfermeiros, pessoas que tenham conhecimento
de como lidar com viciados, que tenha um conhecimento e que venha a
combater as drogas nas escolas públicas e privadas de todo o Brasil. O
meu projeto de lei tem como base em combater. O meu conselho da
minha escola, faço parte desse conselho, elaboramos um questionário
de 10 questões. Fizemos aplicação, perguntamos quais são os tipos de
uso de drogas. Lá tinha tabaco, cogumelo, álcool, pó, a chamada cocaína,
maconha, lança-perfume, loló, o índice foi muito alto de pessoas que
usam esses tipos de drogas. E como é que nós conselheiros temos essa
formação para combater? Como lidar com essas pessoas? Como lidar
com que esses estudantes que se encontram nessa situação? Esta é
minha lei a que venho rogar aos Deputados desta Mesa e que venhamos
aprovar, aos Deputados do nosso Maranhão que venham a abraçar
esta lei, que é com urgência que venho pedir a todos, à Mesa, Presidente
Senhor Coutinho, Deputado Othelino, venho pedir que venhamos a
aprovar esse projeto de lei. Eu queria agradecer a todos.

A SENHORA DEPUTADA ESTUDANTE SANDRA SILVA
– Senhor Deputado Rosimário, para um estudante como o senhor que,
como você falou, faz parte do Conselho Escolar da escola, como seria
essa abordagem com o viciado?

O SENHOR DEPUTADO ESTUDANTIL ROSIMÁRIO
JÚNIOR – Seria como palestras, oficinas ou uma equipe pedagógica,
um psicólogo, uma pessoa que trabalha e que tem esse convívio com
pessoas que se encontram no mundo do vício das drogas. Essa é uma
das melhores formas. A escola elaborou um trabalho, agora recentemente
levamos os alunos da tarde que fizeram peça, teatro, música e que
venha abordar sobre esse sistema, sobre esse assunto aqui destacado,
sobre as drogas. Também destacou o assunto chamado Gravidez Precoce
na Adolescência. Então, nós temos que acordar e que o mundo aí fora



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                       QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017 37
precisa de nós e precisa de mais políticas públicas acessíveis a toda
população.

A SENHORA PRESIDENTE DO PARLAMENTO
ESTUDANTIL DEPUTADA ESTUDANTE THAYCE MUNIZ -
Projeto de nº 12/2017, de autoria da deputada estudante Sandra Silva,
partido PCCE, que determina que o Estado, por intermédio da Secretaria
de Saúde, assegure nas escolas públicas de ensino médio,
acompanhamento psicológico aos estudantes e dá outras providências.
Em discussão, inscrita a deputada estudante Sandra Silva para defender
seu projeto, por 03 minutos.

A SENHORA DEPUTADA ESTUDANTIL SANDRA SILVA
- Boa tarde à V. Exa. e os demais aqui presentes. Senhora Presidente,
tenho o meu projeto como: Depressão e suicídio. Devido ao índice
elevado dos jovens chegarem a se mutilarem por conta da depressão.
Como o projeto chegou até nossa escola? Nos reunimos eu e alguns
professores, devido alguns colegas terem se mutilado por conta da
depressão, o meu projeto tem como objetivo focar na depressão e no
suicídio, onde muitos jovens tem problemas. Por que os jovens chegam
a se mutilar? Questões de relacionamentos familiares, amorosos,
bullying nas escolas, baixa autoestima, onde alguns chegam até se trancar
dentro dos próprios quartos. Temos como intuito de ajudar os jovens
na escola que estão passando por depressão ou chegarem a se mutilar,
com um profissional da área específica a frequentar o local, no mínimo,
duas ou três vezes por semana. Obrigada.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA ESTUDANTE
THAYCE MUNIZ – Algum deputado estudante desejar apartear?
Passaremos para o próximo item. Passo a presidência para o vice-
presidente, Francisco.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FRANCISCO SERRA – Projeto de Lei nº13, de autoria deputada
estudante Thayce Muniz, do Partido PCCE, que determina a criação
de cotas para o ingresso nas universidades públicas, por meio do
aproveitamento do histórico escolar do aluno de rede pública. Em
discussão. Inscrita a Deputada Thayce Muniz, para defender seu
projeto, por até três minutos.

A SENHORA DEPUTADA ESTUDANTE THAYCE
MUNIZ – Saúdo todos os presentes, nobres parlamentares em nome
do excelentíssimo presidente Francisco. Deixo minha gratidão a Deus
por propiciar este momento com todos. Agradeço à minha família em
nome da minha mãe que está me acompanhando. É motivo de honra
estar representando a minha escola, Centro de Ensino Aniceto Mariano
Costa, e a minha cidade, Matinha, que fica na Baixada Maranhense.
Excelentíssimos Senhores, inicio o meu pronunciamento fazendo
referência ao filósofo Victor Hugo que diz: “Quem abre uma escola
fecha uma prisão”. Assim defendo a tese de que a educação é o caminho
para a democratização do saber e a construção de uma sociedade mais
digna. Dessa forma, defendo o projeto de lei que determina a criação de
quota para ingresso nas universidades públicas a partir do
aproveitamento histórico escolar do aluno concludente no ensino médio
em escola pública, considerando que muitos com excelente desempenho
e aproveitamento na vida escolar, especialmente no ensino médio, não
conseguem aprovação no Enem para fazer o curso desejado, restando
a ele fazer um curso que não é de seu interesse ou até desistir de um
sonho acadêmico. O que se pretende, senhores, é a valorização do
estudante que se dedica aos estudos, dar oportunidade de fazer um
curso na área almejada e consequentemente tornar-se um profissional
competente e realizado em sua área, apto a prestar bons serviços a sua
comunidade. Portanto, insisto na aprovação deste projeto de lei.
Acredito que será um grande avanço para a educação do nosso país e
do nosso estado do Maranhão. De acordo com o Artigo 3º, 3% do total
de cada curso nas universidades devem ser oferecidos aos alunos de
escolas públicas. Isto significa muito, representa mais oportunidade
para o jovem realizar o seu sonho, mais profissionais capacitados na
área do mercado, maior qualidade de ensino e, por fim, mais chances de

alavancar os índices educacionais do nosso Brasil e do nosso estado do
Maranhão. Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ESTUDANTIL FRANCISCO SERRA - Algum deputado deseja
apartear? Visto que não, passo a presidência á deputada Thayce.

A SENHORA PRESIDENTA DEPUTADA ESTUDANTIL
THAYCE MUNIZ -Daremos início à votação dos Projetos de Lei que
se dará pelo processo eletrônico. Os Deputados confirmarão a presença
e votarão SIM, a favor do projeto. Os contrários votarão NÃO. Ou
poderão abster-se utilizando o terminal disponível nas bancadas. Solicito
que seja zerado o painel eletrônico. Confirmem presença, por favor.
Em votação o Projeto n.º 001/2017 da deputada estudante Adrielly
Santos. Se alguém tiver alguma dúvida é só levantar o dedo para a
assessoria ir tirar a dúvida. Concluída a votação, o projeto foi aprovado
com 21 votos SIM e 01 abstenção.

A SENHORA PRESIDENTA DEPUTADA ESTUDANTE
THAYCE MUNIZ - Em votação, o Projeto n.º 002/2017, da Deputada
Estudante Deiliane Aguiar. O mesmo processo. Projeto aprovado com
19 votos SIM e 03 abstenções.

A SENHORA PRESIDENTA DEPUTADA ESTUDANTE
THAYCE MUNIZ - Em votação o Projeto de n.º 003/2017 da Deputada
Estudante Divina Fernandes. Votação concluída projeto aprovado, com
19 votos SIM, 01 abstenção e 02 votos NÃO.

A SENHORA PRESIDENTA DEPUTADA ESTUDANTE
THAYCE MUNIZ - Em votação o Projeto de n.º 004/2017, da Deputada
Estudante Elinete Linhares. Encerrada a votação. Projeto aprovado
com 14 votos SIM, 05 abstenções e 03 votos NÃO.

A SENHORA PRESIDENTA DEPUTADA ESTUDANTE
THAYCE MUNIZ - Em votação o Projeto de Lei n.º 005/2017, do
Deputado Estudante Ezequiel Nunes. Projeto aprovado com 14 votos
SIM, 04 NÃO e 04 abstenções.

A SENHORA PRESIDENTA DEPUTADA ESTUDANTE
THAYCE MUNIZ - Em votação o Projeto de Lei n.º 006/2017, da
Deputada Estudante Iara Ribeiro. Podem votar. Projeto aprovado: 15
votos SIM, 13 abstenções e 04 votos NÃO.

A SENHORA PRESIDENTA DEPUTADA ESTUDANTE
THAYCE MUNIZ - Em votação o Projeto n.º 007/2017 da Deputada
Estudante Jainara Azevedo. Projeto aprovado: 14 votos SIM, 05 votos
NÃO e 03 abstenções.

A SENHORA PRESIDENTA DEPUTADA ESTUDANTE
THAYCE MUNIZ - Em votação o Projeto n.º 008/2017 da Deputada
Estudante Júlia Cristina. Encerrada a votação. Projeto aprovado com
16 SIM, 03 NÃO e 03 abstenções.

A SENHORA PRESIDENTA DEPUTADA ESTUDANTE
THAYCE MUNIZ - Em votação o Projeto n.º 009/2017 da Deputada
Estudante Luh Santos. Projeto aprovado com 14 SIM, 05 NÃO e 03
abstenções.

A SENHORA PRESIDENTA DEPUTADA ESTUDANTE
THAYCE MUNIZ - Em votação o Projeto de Lei n.º 010/2017 do
Deputado Estudante Márcio Lucas. Projeto aprovado com 18 SIM,
02 NÃO e 02 abstenções.

A SENHORA PRESIDENTA DEPUTADA ESTUDANTE
THAYCE MUNIZ - Em votação Projeto de Lei n.º 011/2017 do
Deputado Estudante Rosimário Júnior. Projeto aprovado com 17 SIM,
02 NÃO e 03 abstenções.
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A SENHORA PRESIDENTA DEPUTADA ESTUDANTE

THAYCE MUNIZ - Em votação o Projeto de Lei n.º 012/2017 da
Deputada Estudante Sandra Pereira. Projeto aprovado 15 votos SIM,
02 NÃO e 05 abstenções.

A SENHORA PRESIDENTA DEPUTADA ESTUDANTE
THAYCE MUNIZ – Em votação o Projeto n.º 013/2017, da Deputada
Estudante Thayce Muniz. Projeto aprovado com 16 votos SIM, 02
abstenções e 04 votos NÃO.

A SENHORA PRESIDENTA DEPUTADA ESTUDANTE
THAYCE MUNIZ - Projeto em discussão o Projeto de Lei n.º 014/
2017, de autoria do Deputado Estudante Francisco Serra. Em discussão.
Inscrito o Deputado Francisco Serra para defender o seu projeto, por
três minutos.

O SENHOR DEPUTADO ESTUDANTIL FRANCISCO
SERRA - Senhor Presidente, Senhores Secretários, nobres Deputados,
o meu projeto visa aproximar a juventude, os estudantes dos direitos
humanos. Infelizmente, nos atuais dias, os direitos humanos têm sido
banalizados e têm sido excluídos do meio escolar por mera banalidade.
Nós precisamos resgatar o verdadeiro espírito de cidadão de cada jovem,
de cada estudante, para que ele possa aprender, é claro, o seu conteúdo
de matemática, português, gramática, mas também aprender lições para
a vida. A nossa vida é cheia de desafios, é cheia de descobertas de
novos olhares, e a escola precisa atender essas demandas do estudante.
O aluno é uma máquina, o professor não é uma máquina de xerox, mas
a escola é um espaço democrático, um espaço humanitário e tem que
fazer com que o seu espaço seja democrático para os estudantes
também. Participar da Comissão de Direitos Humanos nas escolas é
uma tentativa de aproximar o jovem da sociedade. É a escola
ultrapassando seus muros e trabalhando assuntos sociais dentro e fora
do seu ambiente. A escola é um espaço público democrático, como eu
já falei antes, e precisa ser observada como tal. Hoje temos muitos
casos de jovens, professores que são agredidos psicologicamente,
fisicamente dentro da própria escola e isso não pode mais acontecer. A
comissão vem no intuito de combater e debater assuntos como violência,
como preconceito dentro da escola que gere, é claro, mudanças positivas
para fora da escola. Eu peço aos senhores que observem esse projeto
com muita atenção, porque é um projeto que vai impactar a vida de
muitos jovens, no Brasil inteiro, inclusive no Maranhão. E aumentar
índices de educação, índices de aprovação no ENEM, nas universidades
estaduais, porque quando se inclui o jovem ao conhecimento prático e
teórico, esse jovem fica mais capaz de viver a vida com ela deve ser
vivida, com respeito, com admiração aos seus professores e fazer da
escola um ambiente de paz, um ambiente em que o aluno se sinta bem,
que o professor tenha orgulho de ensinar e que verdadeiramente os
alunos possam aprender não só conteúdos programáticos, como
matemática, física, que nem sempre atendem expectativas dos alunos,
mas também aprendam coisas da vida.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA ESTUDANTIL
THAYCE MUNIZ – Tempo.

O SENHOR DEPUTADO ESTUDANTIL FRANCISCO
SERRA – Só para concluir, Presidente. Como para a vida, como para
outros ambientes fora da escola. Obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA ESTUDANTIL
THAYCE MUNIZ – Algum Deputado Estudante deseja apartear?

O SENHOR DEPUTADO ESTUDANTE ROSIMÁRIO
JÚNIOR – Senhora Deputada, eu queria perguntar para o Francisco se
o aluno que participar, se essa grade curricular vai estar acompanhada
no currículo do aluno quando ele se formar? Se esse aluno será
certificado, terá algum órgão responsável para administrar essa
disciplina a qualquer recursos humanos ou direitos humanos? Só esta
a pergunta.

O SENHOR DEPUTADO ESTUDANTIL FRANCISCO
SERRA - A comissão não é uma grade curricular, ela não vai exigir do
aluno uma nota, uma prova, uma avaliação, ela é um projeto didático
na escola. Vai ser guiada com a SEDUC, com concurso de projetos
sociais, vai escolher 10 estudantes de cada escola e fazer as comissões,
com encontros regionais, com reuniões para que a escola possa ter uma
comissão, mesmo que seja uma grade curricular de direitos humanos,
mas possa trabalhar isso na escola de forma prática com seus alunos
incluindo professores, diretores e outros órgãos, que podem ser
incluídos ou não à comissão.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA ESTUDANTE
THAYCE MUNIZ - Passaremos para o próximo item. Projeto de Lei
n.º 015/2017, de autoria do Deputado Estudante Hytalo Bruno, Partido
PDH, que determina a música como instrumento de ressocialização em
instituições como presídios e centros de recuperação de dependentes
químicos. Em discussão. Inscrito o Deputado Estudante Hytalo Bruno
para defender seu projeto, por três minutos.

O SENHOR DEPUTADO ESTUDANTE HYTALO BRUNO
- Boa tarde a todos, meus colegas deputados. Sou residente de Bacabal,
sou da Escola Maria Casemiro Soares e meu projeto determina a música
como instrumento de ressocialização em instituições como presídios e
Centros de Recuperação de Dependentes Químicos. Fica obrigatória a
criação de atividades musicais dentro de Presídios e Centros de
Recuperação de Dependentes Químicos, como forma de contribuir na
ressocialização dos detentos e no tratamento dos internos. As atividades
musicais devem ser desenvolvidas sem prejuízo às demais atividades
existentes e por profissionais qualificados, contratados e ou por meio
de parcerias com escolas de música. As aulas de música terão apoio de
todos os envolvidos na socialização fazendo parte do cotidiano,
vivenciando novas experiências, envolvendo pessoas em idades
diferentes funcionando como uma troca de experiências. Infelizmente,
na sua grande maioria, os presídios não elaboram maneiras para uma
melhor volta dos detentos à sociedade, onde os mesmos sofrem um
alto grau de desgaste tanto físico quanto emocional e mental. A música
seria como uma válvula de escape e assim sendo uma ferramenta de
ressocialização, então, meus colegas deputados, peço a todos a
aprovação do meu projeto. Obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE ESTUDANTIL THAYCE
MUNIZ – Algum deputado estudante deseja apartear? Passaremos
para o próximo item. Projeto n.º 016/2017, de autoria da deputada
estudante Maria Dhaphynny, Partido PDH, que dispõe sobre a
obrigatoriedade dos bancos públicos e privados em exporem imagens
ou avisos de crianças desaparecidas. Em discussão, a deputada
estudante Maria Dhaphynny para defender seu projeto, por três
minutos.

A SENHORA DEPUTADA ESTUDANTE MARIA
DHAPHYNNY – Boa a todos que estão aqui presentes, eu me chamo
Maria Dhaphynny Silva Ladislau, do Município de Dom Pedro
Maranhão, da escola Ana Isabel Tavares. O meu projeto de lei dispõe
sobre a obrigatoriedade dos bancos públicos e privados em expor aviso
ou imagem de crianças desaparecidas. Por que eu criei esta lei? Porque
eu acho que ela é de essência, ela é muito essencial, pois uma criança
desaparecida em uma família, a família fica incompleta, ou seja, fica
faltando um pedaço da sua família. Eu me espelhei nessa lei para fazer,
sobre um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, sobre o sumiço de uma
criança e sua mãe estava pensando até em se matar, por que não tinha
sua filha de volta, e eu me pus no lugar dela e achei essa necessidade de
criar essa lei. Segundo dados do fórum brasileiro de segurança, no
Brasil 190 pessoas desaparecem em média por dia, 08 por hora, desde
2007 a 2016, foram registrados 693,76 boletins de ocorrência por
desaparecimentos no Brasil.  Não é de hoje que diariamente
acompanhamos nos noticiários o desaparecimento de crianças e
adolescentes, as informações e os estudos na área ainda são tímidos,
porém, levantamentos do portal do SIPIA, Sistema de Informação
para a Infância e Adolescência, e da página de pessoas desaparecidas
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no Ministério da Justiça mostram que, nos últimos dez anos, 38% das
crianças e adolescentes desaparecem, ou seja, fogem de casa, ou são
sequestrados, algo do tipo, apesar do desaparecimento de uma pessoa
em si não ser enquadrado como crime, há relatos de crianças e
adolescentes desaparecidas ligadas ao tráfico de órgãos, de pessoas, de
drogas e também a adoção ilegal e a exploração sexual. As circunstâncias
em que ocorre o desaparecimento são similares na maioria dos casos e
demanda atenção por partes dos responsáveis. Crianças e adolescentes
geralmente desaparecem quando estão brincando na porta de casa ou
ao sair para ir ao comércio e comprar algo que a mãe mandou.
Infelizmente o mundo está repleto de pessoas com más intenções,
indivíduos sem a menor noção do estrago que podem causar a uma
família após cometerem atos dessa natureza. O desaparecimento é
dramático, você não tem só a vítima, é o tipo de coisa que penaliza a
família inteira, a comunidade inteira, você ter uma pessoa desaparecida
é um trauma, uma dor enorme. Eu apresento a minha lei. Obrigada pela
atenção de todos e espero que as excelências que estão na Mesa possam
me apoiar. Muito obrigada.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA ESTUDANTIL
THAYCE MUNIZ – Algum deputado estudante deseja apartear?
Passaremos para o próximo item. Projeto de Lei nº 17 /2017, de autoria
do deputado estudante Telmiston Guajajara, partido PDH (lê). Em
discussão. Inscrito o Deputado Estudante Telmiston para defender o
projeto por três minutos.

O SENHOR DEPUTADO ESTUDANTIL TELMISTON
GUAJAJARA – Boa tarde, senhora presidente, vice-presidente, nobres
deputados. É com muita alegria aqui que Telmiston, filho de Guajajara,
representa o município de Grajaú e o Centro de Ensino de Nicolau
Dino, em nome da Janaína Solino e da nossa professora Jéssica Sales.
Eu agradeço também (...) e a maçonaria ter me dado o apoio de sempre
estar lutando pelos nossos direitos. É com muita alegria que falo do
nosso indígena. Hoje a gente vive um momento em que os nossos
direitos são negados e, se os nossos direitos são negados para o homem,
imagine para uma mulher. A lei que apresento é uma criação dentro da
Funai que tinha a responsabilidade de estar cumprindo com isso, mas
não está. É muito difícil falar. Enquanto homem está apresentado um
projeto de mulher, pois a mulher não tem educação que eu posso ter
dentro da cidade. O meu projeto de lei intensifica as criações de políticas
públicas dentro das aldeias e apresenta o momento em que a gente
apresenta as políticas públicas, o que é muito importante para o seu
entendimento. Nesses dias, na minha cidade, uma mulher indígena foi
fazer um registro de boletim de ocorrência, o BO, mas não conseguiu
fazer porque não tinha um tradutor na língua dela. Ou seja, os dados
foram abaixando, e isso na verdade nem se sintetiza num dado. Então,
é muito difícil para a gente falar na reputação indígena, pois a mulher
indígena hoje sofre dentro da pirâmide da sociedade. Na base da
pirâmide, tem a mulher negra e pobre, abaixo disso uma mulher indígena
que não é vista. Será possível até quando a gente tem que ver mulher
indígena sofrendo, morrendo, para a gente se lembrar dela?! Então eu
apresento essa tese e o Parlamento Estudantil Maranhense foi uma
porta de abertura disso tudo, onde eu possa estar pautando as políticas
públicas, a vida do meu povo. Tirar o estudante do que é privado e
colocar para o público é muito importante. Então eu apresento aqui a
Coordenação de Assistência à Mulher Indígena da Funai que é uma
forma de saber que ela sofre violência psicológica, sexual, física, moral
e patrimonial. Nós vivemos em um momento em que o feminicídio
mata e ninguém vê isso. Peço aos nobres deputados encarecidamente
leiam o meu projeto e identifiquem e se coloquem no lugar dos indígenas.
Muito obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA ESTUDANTE
THAYCE MUNIZ - Algum deputado estudante deseja apartear?
Passamos para o próximo item que agora será a votação dos projetos
de lei do Partido de Direitos Humanos. É o mesmo processo, a presença
irá zerar. Em votação, o Projeto n.º 014/2017, do Deputado Estudante
Francisco Serra. Projeto aprovado: 14 votos SIM, 07 votos NÃO e 01
abstenção.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA ESTUDANTE
THAYCE MUNIZ - Em votação, Projeto de Lei n.º 015/2017 do
Deputado Estudante Hytalo Bruno. Projeto aprovado: 15 SIM, 03
Abstenções e 04 Não.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA ESTUDANTE
THAYCE MUNIZ - Em votação Projeto de Lei n.º 016/2017, da
deputada estudante Maria Dhaphynny. Projeto aprovado com 14 SIM,
05 NÃO e 03 Abstenções.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA ESTUDANTE
THAYCE MUNIZ - Em votação o projeto de lei nº 17/17 do deputado
estudante Telmiston Guajajara. Projeto aprovado 19 votos SIM, 01
Abstenção e 02 NÃO.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA ESTUDANTE
THAYCE MUNIZ - Projeto em discussão. Projeto n.º 018/2017, de
autoria do Deputado Estudante Clemilton Silva, do partido PN. (lê).
Em discussão. Inscrito o Deputado Estudante Clemilton Silva para
defender o seu projeto, por três minutos.

O SENHOR DEPUTADO ESTUDANTIL CLEMILTON
SILVA – Boa tarde, aos deputados e as deputadas. Eu venho à tribuna
falar sobre o meu projeto de lei que institui a construção de hospitais
públicos veterinários, pois muitos animais estão doentes pelas ruas
das nossas cidades e também animais que têm donos e não têm
condições de pagar clínicas veterinárias particulares para cuidar de
seus animais. No artigo 2ª da proclamação universal feita pela
UNESCO, em Bruxelas, em 27 de janeiro de 1978, diz que no Inciso I;
todo o animal tem direito ao respeito. E pelo que eu vejo os animais do
nosso estado não estão sendo respeitado de acordo com este inciso.
Inciso III; cada animal tem direito à cura e à proteção do homem. Os
órgãos públicos responsáveis pelo cuidado com o meio ambiente e
pela saúde não estão dando a mínima atenção a esses animais e muito
menos dando a proteção, já que algumas pessoas só os maltratam.
Lembrando que as zoonoses podem ser transmitidas para o ser humano,
por isso temos que ter hospitais públicos veterinários para os
tratamentos e cura das zoonoses. No estado do Maranhão existe
somente um hospital veterinário que esse hospital é um hospital
universitário, que é o Francisco Edilberto Uchoa Lopes, da Uema. Ele
realiza atendimentos clínicos e cirúrgicos em pequenos, médios e grandes
animais, conforme a sua demanda. Enfim, o meu projeto institui que
todos os municípios iniciem a construção de hospitais públicos
veterinários para animais de pequeno, médio e grande porte. Os mesmos
terão no máximo um prazo de dois anos para iniciar as construções. Se
o projeto for aprovado, irá trazer muitos benefícios, principalmente
para os animais que vivem nas ruas e também para as pessoas que são
de baixa renda.

A SENHORA PRESIDENTE DO PARLAMENTO
ESTUDANTIL DEPUTADA THAYCE MUNIZ - Algum Deputado
Estudante deseja apartear? Passaremos para o próximo item. Projeto
de Lei n.º 019/2017, de autoria do deputado-estudante Jhonata Morais,
partido PN, que institui a implantação de composteiras no ambiente
escolar para a reciclagem do lixo orgânico. Em discussão. Inscrito o
deputado Jhonata Morais para defender seu projeto por três minutos.

O SENHOR DEPUTADO ESTUDANTIL JHONATA
MORAIS - Uma boa tarde a todos. Eu sou de Bacabal, estou
representando a Escola Manoel Campos Sousa, conhecida mais como
Cema. É de conhecimento de todos que o nosso planeta vive uma
profunda crise ambiental sem precedentes e, diante desse quadro
comprometedor para toda a humanidade, torna-se urgente a busca por
soluções sustentáveis que possam preservar o meio ambiente. Então,
para a melhor preservação do meio ambiente e considerando esse
contexto escolar, uma das alternativas que poderiam ajudar muito é a
instalação de composteiras nas escolas públicas que possibilitarão o
reaproveitamento do lixo orgânico como adubo, sendo que o mesmo
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pode ser usado na implantação de hortas nas escolas, contribuindo
para uma merenda escolar mais saudável. E mais do que isso, o projeto
implantará a pesquisa de formação de profissionais comprometidos
com o bem-estar do nosso planeta. Por fim, entendemos que essa
atuação revela, ambientalmente falando. Portanto, peço que os caros
colegas apreciem e moderem sobre a necessidade de implantá-lo nas
escolas públicas. Era só isso.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA ESTUDANTIL
THAYCE MUNIZ – Algum Deputado Estudante deseja apartear?
Passaremos para o próximo item. Projeto de Lei n.º 020/2017, de
autoria do Deputado Estudante Marcos Queiroz, Partido PN, que
dispõe sobre o incentivo e a utilização de recursos sustentáveis em
escolas, universidades, prédios públicos e privados. Em discussão.
Inscrito o deputado Marcos Queiroz para defender o projeto por três
minutos.

O SENHOR DEPUTADO ESTUDANTIL MARCOS
QUEIROZ – Boa tarde, presidenta. Caros colegas deputados,
deputadas e todos os presentes. O meu projeto tem como intuito
principal adequar ao cotidiano dos maranhenses práticas sustentáveis.
Como? Iniciando na escola com cisternas e placas solares e também
com aulas ensinando os alunos a utilizarem alimentos que já comeram
ou sobras para produzir compostos orgânicos. É de consciência aqui
de todos que a maior parte do tempo os jovens passam na escola,
então é de suma importância que eles aprendam, na escola, como cuidar
do planeta. Não é tão difícil adequar as nossas escolas, cisternas e
placas solares. Temos um grande exemplo que é o Piauí, hoje ele tem
um dos maiores, na América do Sul, produção de energia solar da
América do Sul e ele está ao nosso lado. Então não é tão difícil adequar
também ao nosso cotidiano. Falo também que isso não será algo de
imediato, vai requerer um tempo, não será colocado de uma hora para
outra placas solares na escola, precisa de um tempo para que aquilo
seja estudado como se colocará na escola. Por que se colocará na escola?
Que é o que já disse aqui. Isso pode ser colocado a partir das reformas
que serão feitas ou de construção de novas escolas já projetadas com
esse projeto. Quero agradecer aqui a minha escola Centro de Ensino
Nicolau Dino, aos meus colegas que me ajudaram muito, que estão me
assistindo em Grajaú, aos meus colegas Clemilton, Márcio Lucas que
também são deputados e a todos vocês que estão aqui comigo lutando
para que esses projetos sejam aprovados. Obrigado a todos.

A SENHORA PRESIDENTE DO PARLAMENTO
ESTUDANTIL DEPUTADA THAYCE MUNIZ - Algum Deputado
Estudante deseja apartear? Passaremos para o próximo item. Projeto
de Lei n.º 021/2017, de autoria da Deputada Estudante Soraia Sales,
Partido PN, que institui a criação de hortas nas escolas com o plantio
de árvores para incentivar a ecologia nas escolas. Em discussão. Inscrita
para discutir a deputada estudante Soraia Sales para defender o projeto,
por três minutos.

A SENHORA DEPUTADA ESTUDANTIL SORAIA SALES
– Boa tarde, deputados e deputadas. O meu presente projeto tem
como objetivo arborizar e implantar hortas nas escolas. Agora
reflitamos, qual a necessidade de arborização e horta nas escolas? Bem,
é meio óbvio que há muita carência em muitas escolas maranhenses
quando o assunto é merenda e qualidade de ambiente. As hortas nos
remetem à ecologia e agricultura e, o principal, a sua produção será
única e exclusiva para o consumo dos alunos garantindo saúde e refeições
saudáveis, evitando futuros problemas de saúde, combatendo a
obesidade e a hipertensão. Hoje em muitas escolas os lanches, a merenda
podemos dizer, são alimentos industrializados onde contêm alto teor
de açúcar, sódio e gordura e além de trazer a obesidade e a hipertensão
os alunos estão sujeitos a doenças como; diabetes, problemas renais e
outras doenças. Como é citado nos artigos é proibido todo e qualquer
uso de veneno, agrotóxico e pesticida. As hortas deverão conter as
mais e variadas espécies de sementes de legumes e vegetais e deverá ter
por obrigação adubos orgânicos e a disponibilização de material para
arado e cultivação e um profissional na área de agricultura possuindo

os seguintes requisitos: disponibilização de materiais didáticos como
panfletos, apostilas e etc, palestras de incentivo e valorização ecológica.
A escola deverá, por obrigação, disponibilizar áreas que não têm
utilidade ou criar uma área reservada só para as hortas, como sabemos
as árvores tem uma imensa importância quando o assunto é fotossíntese,
embelezamento, sombreamento e produção de oxigênio, é nítido que
os níveis exacerbados de gás carbônico é notório e incontroláveis, pois
a quantidade de águas não estão dando conta de suprir, exaurir pelo
menos a metade desse gás e com isso as árvores não produzem muito
oxigênio. Por essa razão que há uma necessidade de arborizar,
principalmente as escolas tanto por questões de fotossíntese, como
embelezamento e sombreamento nas escolas por conta da constante
produção de automóveis e etc. O acréscimo de carbono só vem a
aumentar, por essa razão pela qual eu solicito o apoio dos Senhores
Parlamentares para a aprovação desse projeto e eu queria agradecer ao
meu diretor da minha escola Gustavo, que vem me dando esse apoio e
incentivo para esse projeto de lei, meu caro amigo Riquelme que também
me incentivou muito e me ajudou, minha mãezinha que está bem ali me
assistindo e, caro meu pai, que também está me assistindo, muito
obrigado pela atenção.

A SENHORA PRESIDENTE DO PARLAMENTO
ESTUDANTIL DEPUTADA THAYCE MUNIZ - Algum Deputado
Estudante deseja apartear?

A SENHORA DEPUTADA ESTUDANTIL IARA RIBEIRO
- Sim, a Deputada Estudante Soraia Sales.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA ESTUDANTE
THAYCE MUNIZ - Retorne, deputada.

A SENHORA DEPUTADA ESTUDANTIL IARA RIBEIRO
- O seu projeto fala de uma horta dentro da escola, é isso? Nesse caso,
os alunos também poderiam participar dessa formação dessa horta nas
escolas?

A SENHORA DEPUTADA ESTUDANTIL SORAIA SALES
- Sim, eles vão participar, vão poder também fazer ajudar na plantação
conhecer, saber a importância daqueles vegetais, legumes porque nós
estamos querendo tirar as merendas que mandam, que são
industrializadas que muitos alunos não querem consumir por conter
alto teor de gordura, açúcar e vão o quê? Comprar lanches que vendem
nas escolas que são piores que os alimentos industrializados que
mandam para a nossa escola, como bombas, pasteis, coxinhas, que
também tem um alto teor de gordura que vai prejudicar. Por isso, com
a plantação de hortas os alunos vão poder conhecer e saber qual a
importância deles para a nossa saúde. Obrigada.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA ESTUDANTE
THAYCE MUNIZ – Passaremos agora à votação dos Projetos de Lei
para o Partido da Natureza. É o mesmo processo. Senhor Deputado
Estudante, Clemilton Silva.

O SENHOR DEPUTADO ESTUDANTE CLEMILTON
SILVA – Já votei.

A SENHORA PRESIDENTE ESTUDANTIL THAYCE
MUNIZ – Iara Ribeiro, Senhora Deputada. Projeto aprovado. 19 votos
SIM, 01 abstenção e 02 votos NÃO.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA ESTUDANTE
THAYCE MUNIZ - Em votação, o Projeto de Lei n.º 019/2017, do
Deputado Estudante, Jhonata Morais. Projeto aprovado. 21 votos
Sim e 01 voto em abstenção. Antes da última votação, passarei um
aviso para vocês de que haverá, após a última votação do projeto, a
entrega de certificados, mas a sessão plenária ainda não está encerrada.
Vocês, deputados, retornarão aos seus lugares para assistir a um vídeo.
Após o término do vídeo, a sessão plenária estará encerrada. Todos
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podem votar. Concluída a votação. 18 votos SIM, 02 NÃO e 02
abstenções.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA ESTUDANTE
THAYCE MUNIZ - Em votação o Projeto de Lei n.º 021/2017, da
Deputada Estudante Soraia Sales. Votação concluída. Projeto aprovado
com 18 votos SIM, 03 votos NÃO e 01 abstenção.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA ESTUDANTE
THAYCE MUNIZ - Em discussão o Projeto de Lei n.º 022/2017.
Votação concluída. Projeto aprovado com 18 votos SIM, 03 votos
NÃO e 01 abstenção.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA ESTUDANTE
THAYCE MUNIZ - Em discursão o Projeto de Lei n.º 022/2017, de
autoria do Deputado Estudante Bruno Ricardo, Partido PS: que
determina que todos os Estados e municípios disponibilizem o barco-
ambulância adaptado para o transporte de ribeirinhos em caso de
emergência. Em discussão. Inscrito o Deputado Estudante Bruno
Ricardo para defender seu Projeto, por três minutos.

O SENHOR DEPUTADO ESTUDANTE BRUNO
RICARDO – Boa tarde a todos os deputados, presidente, vice-
presidente e secretário. Meu nome é Bruno Ricardo Costa Maia, sou
residente da cidade de Santa Helena, curso o 3º ano do ensino médio na
Escola Luís Rocha. Meu Projeto determina que todos os Estados e
municípios disponibilizem um barco-ambulância adaptado para prestar
atendimento pré-hospitalar aos indivíduos ribeirinhos, conduzindo-os
ao hospital mais próximo e prestando o devido atendimento assim
quando necessário. A população maranhense hoje chega a 6,9 mil
habitantes, sendo 3% a porcentagem de ribeirinhos no Maranhão. No
Amazonas 37 mil habitantes passam por dificuldade, passam por
carência de medicamentos e de atendimentos hospitalar. Meu Projeto
tem como objetivo suprir essa necessidade dessa população que por
menor que seja faz parte da nossa Nação brasileira. Eu peço aos
deputados aqui presentes que aprovem o meu projeto. Obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA ESTUDANTE
THAYCE MUNIZ - Algum Deputado Estudante deseja apartear?
Projeto em votação. Finalizando a votação. O Projeto foi aprovado
por 22 votos SIM. Finalizando a nossa Sessão, faremos a entrega dos
certificados de participação aos deputados estudantes da Edição 2017,
do Parlamento Estudantil. Farei a chamada de cada Deputado para vir
à frente. Faremos a entrega dos certificados de participação aos
deputados estudantes da edição de 2017, do Parlamento Estudantil.
Eu farei a chamada de cada um dos deputados para vir à frente receber
seus certificados. Solicito que todos permaneçam em seus lugares para
assistirmos o vídeo institucional do Parlamento Estudantil.

(MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 254, DE 20 DE OUTUBRO DE 2017)

LEI Nº 10.723 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017

Altera dispositivo da Lei nº 9.437, de 15 de agosto
de 2011, e dá outras providências.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 254, de 20 de outubro de
2017, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
em exercício, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição
Estadual com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº
038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/
2004, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° A Lei nº 9.437, de 15 de agosto de 2011, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“ (...)
Art. 7º O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
lei e fixará limite financeiro anual para o montante a ser
financiado por meio do incentivo fiscal aqui tratado, não
podendo este ultrapassar 0,50% (cinquenta centésimos por
cento) do total da arrecadação do ICMS realizada no exercício
imediatamente anterior ao da concessão.
§ 1º O decreto que regulamentar esta Lei especificará a forma
de adequação do percentual estabelecido no §1º do art. 2º ao
limite financeiro disposto no caput deste artigo.
§ 2º O Secretário de Estado da Fazenda poderá autorizar,
por ato específico, a transferência para o exercício seguinte
do quantum não utilizado do limite financeiro de que trata o
caput. (NR)
(...) “.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O SENHOR
PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 29 de novembro de 2017.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em exercício.

(MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 255, DE 27 DE OUTUBRO DE 2017)

LEI Nº 10.724 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017

Cria a Agência Executiva Metropolitana do
Sudoeste Maranhense - AGEMSUL.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 255, de 27 de outubro de
2017, que a Assembleia Legislativa do Estado  aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
em exercício, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição
Estadual com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº
038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/
2004, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criada a Agência Executiva Metropolitana do
Sudoeste Maranhense, Autarquia estadual vinculada à Casa Civil, a
qual compete:

I - articular-se com os municípios integrantes da Região
Metropolitana do Sudoeste Maranhense, com órgãos e entidades
públicas e privadas, estaduais, federais e internacionais, visando à
conjugação de esforços para o planejamento integrado e o cumprimento
de funções públicas de interesse comum, na elaboração do Plano Diretor
de Desenvolvimento Integrado - PDDI;

II - consolidar as informações dos programas e projetos do
Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado para inclusão no Plano
Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária
Anual do Estado e dos Municípios da Região Metropolitana do
Sudoeste Maranhense;

III - disponibilizar assessoria técnica e organizacional aos
municípios da região metropolitana, acompanhando a elaboração e
revisão dos planos diretores e leis de uso, ocupação e parcelamento do
solo, para compatibilização de seus conteúdos com o interesse
metropolitano expresso no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado
- PDDI;

IV - promover diagnósticos da realidade socioeconômica
municipal e de âmbito  metropolitano, em parceria com órgãos estaduais
e municipais afins e com participação da sociedade civil, visando
subsidiar o planejamento integrado;

V - elaborar e manter estudos técnicos de interesse regional e
constituir banco de dados com informações atualizadas necessárias ao



QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017                                                                              DIÁRIO DA ASSEMBLEIA42
planejamento e à elaboração dos programas e planos a serem
desenvolvidos;

VI - promover a implementação e execução de programas e
projetos estabelecidos no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado
- PDDI, bem como fiscalizar e avaliar sua execução;

VII - articular-se com instituições públicas e privadas, nacionais
e internacionais,   objetivando a captação de recursos de investimento
ou financiamento para o desenvolvimento integrado da Região
Metropolitana do Sudoeste Maranhense;

VIII - gerir os recursos do Fundo de Desenvolvimento da Região
Metropolitana do Sudoeste Maranhense, submetendo os instrumentos
de controle financeiros à apreciação e deliberação do Comitê de
Orientação e Fiscalização;

IX - arrecadar as receitas próprias ou as que lhe sejam delegadas
ou transferidas, inclusive multas e tarifas relativas a serviços prestados.

§ 1º A direção executiva da autarquia será exercida por 1 (um)
Presidente e 2 (dois) Diretores, aos quais serão atribuídas funções
técnicas e administrativas.

§ 2º Ficam criados os cargos comissionados de acordo com o
Anexo Único desta Lei.

 Art. 2º O Presidente da Agência Executiva Metropolitana do
Sudoeste Maranhense, para todos os efeitos constitucionais e legais,
terá prerrogativas, tratamento protocolar e remuneração iguais às dos
Secretários de Estado.

Art. 3º Para atender às despesas decorrentes da aplicação desta
Lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos especiais.

Parágrafo único. A Secretaria de Estado do Planejamento e
Orçamento - SEPLAN adotará as providências necessárias à
transferência ou remanejamento dos recursos orçamentários ao órgão
criado por esta Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O SENHOR
PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 29 de novembro de 2017.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em exercício

(MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 256, DE 27 DE OUTUBRO DE 2017)

LEI Nº 10.725 DE  29  DE NOVEMBRO DE 2017

Altera a Lei nº 10.681, de 14 de setembro de 2017,
que institui Programa de Parcelamento de Débitos
Fiscais relacionados ao ICM e ao ICMS, e dá
outras providências.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 256, de 27 de outubro de
2017, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
em exercício, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição
Estadual com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº
038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/
2004, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 2º da Lei nº 10.681, de 14 de setembro de 2017,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º A adesão ao Programa deverá ser feita até 1º de
dezembro de 2017, condicionada ao pagamento da parcela
única ou da primeira parcela.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O SENHOR
PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 29 de novembro de 2017.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em exercício

COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
P A R E C E R Nº003/ 2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 236/2017, de autoria do Senhor

Deputado Eduardo Braide, que Dispõe sobre a obrigatoriedade de
realização de vistoria anual, com emissão de laudo técnico (elaborado
por engenheiro habilitado, registrado no CREA-MA, e acompanhado
de ART), para utilização de brinquedos em parques infantis de educação
infantil ou ensino fundamental público ou privado, parques públicos
de diversão, clubes, condomínios, hotéis e similares, e dá outras
providências.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto distribuído à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer,
tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação da
matéria (Parecer nº 345/2017). Posteriormente, a proposição de lei
veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.

Nos termos do presente projeto de lei, os brinquedos de parques
infantis de educação infantil ou ensino fundamental público ou privado,
parques públicos de diversão, condomínios, hotéis, clubes e similares,
para serem utilizados, no âmbito do Estado, deverão passar por vistoria
anual, com emissão de laudo técnico elaborado por engenheiro
habilitado, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
do Maranhão- CREA-MA, e acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica- ART.

O Projeto de Lei atende ao interesse público, pois possibilitará
medidas de segurança e de manutenção dos brinquedos públicos e
privados, requisitos poucos respeitados ou até mesmo desconhecido
pela comunidade, como bem justifica o autor da proposição de lei.

Em virtude dessas considerações, o projeto deve prosperar em
sede de análise de mérito, no âmbito desta Comissão.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, verifica-se, pois, que o Projeto de Lei é

oportuno e conveniente, pois o momento é adequado, satisfaz o interesse
público e, também, atendendo a legislação constitucional e estadual.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos votam

pela aprovação do Projeto de Lei nº 236/2017, nos termos do voto do
Relator.

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

em 29  de novembro de 2017.

Deputado Fábio Braga- Presidente
Deputado  Bira do Pindaré - Relator
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Max Barros
Deputado Eduardo Braide
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