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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07/12/2017 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07.12.2017

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

1. PARECER Nº 445/2017, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 299/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOSIMAR MARANHÃOZINHO, QUE DISPÕE
SOBRE A ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA PARA
EMBARQUE DE VIATURAS E MOTOCICLETAS DA POLÍCIA
MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, POLÍCIA CIVIL E
DO SISTEMA PRISIONAL, EM TRANSPORTE HIDROVIÁRIO,
FERRY-BOAT, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – RELATOR DEPUTADO DOUTOR
LEVI PONTES.

2. PARECER Nº 446/2017, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 219/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANA DO GÁS, QUE OBRIGA TODAS AS CASAS
NOTURNAS QUE OFERECEM MÚSICAS AO VIVO: MECÂNICA
E/OU ELETRÔNICA, NO ESTADO DO MARANHÃO, FIXAREM
PLACAS INFORMATIVAS REFERENTES A VALOR DO INGRESSO
E/OU COUVERT ARTÍSTICO COBRADO. – RELATORA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO.

3. PARECER Nº 447/2017, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 142/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANA DO GÁS, QUE INSTITUI  A POLÍTICA
ESTADUAL DE INCENTIVO À GERAÇÃO E AO USO DA
ENERGIA SOLAR – PRÓ-SOLAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
– RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO.

II – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS  REGIME DE URGÊNCIA (REQ.  Nº 954/2017)

4. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  Nº 019/2017,
(MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 099/2017), QUE  ALTERA A
LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2017,
QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO
– IPREV E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO. DEPENDE DE PARECERES DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA; E
ADMINISTRAÇÃO, PÚBLICA E SEGURIDADE SDOCIAL.

III – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQS.  Nºs 969,972,

895,942,9430939,952 E 955/2017)

5. PROJETO DE LEI  Nº 114/2017, (MENSAGEM
GOVERNAMENTAL Nº 031/2017), QUE ALTERA A LEI Nº 8.912,
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008, QUE ALTERA E CONSOLIDA O
SISTEMA DE GESTÃO E DE INCENTIVO À CULTURA DO ESTADO

DO MARANHÃO – SEGIC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA; DEPENDE DE PARECER DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA.

6. PROJETO DE LEI  Nº 006/2015, DE AUTORIA DO
DEPUTADO MAX BARROS, QUE INSTITUI A TAXA DE
CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS
ATIVIDADES DE TRANSPORTE, MANUSEIO, ARMAZENAGEM
E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERÁRIOS E O
CADASTRO ESTADUAL DO CONTROLE, MONITORAMENTO
E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE,
MANUSEIO, ARMAZENAGEM E APROVEITAMENTO DE
RECURSOS MINERÁRIOS. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.
COM EMENDA. – RELATOR DEPUTADO; DEPENDE DE
PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FIANANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.

7. PROJETO DE LEI  Nº 295/2017, 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 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. – RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO;
DEPENDE DE PARECER DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

8. PROJETO DE LEI  Nº 296/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE DISPÕE SOBRE A
OBRIGATORIEDADE DE AS EMPRESAS QUE UTILIZAM OU
PRESTAM SERVIÇOS DE ENTREGA EM MOTOCICLETAS,
MOTONETAS E CICLOMOTORES FORNECEREM OS
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PARA O USO
DESSE TRANSPORTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DEPENDE
DE PARECERES DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA; E SEGURANÇA PÚBLICA.

9. PROJETO DE LEI  Nº 314/2017, (MENSAGEM
GOVERNAMENTAL Nº 101/2017), QUE DISPÕE SOBRE O
PROGRAMA MAIS PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE PARECERES DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA;
ASSUNTOS ECONÔMICOS.

10. PROJETO DE LEI  Nº 332/2017, (MENSAGEM
GOVERNAMENTAL Nº 001/2017), DE AUTORIA DO TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE
CARREIRA, CARGOS E VENCIMENTOS DO QUADRO DE
PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DEPENDE DE PARECERES DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA; ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE; ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO.
– RETIRADO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, DEVIDO APRESENTAÇÃO DE EMENDA NAS
COMISSÕES.

11. PROJETO DE LEI  Nº 333/2017, (MENSAGEM
GOVERNAMENTAL Nº 002/2017), DE AUTORIA DO TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO, QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI
Nº 9.936, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, QUE VERSA SOBRE A
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO MARANHÃO. DEPENDE DE PARECERES DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA;
ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE;
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DE TRABALHO. – RETIRADO DA ORDEM DO DIA
DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO
APRESENTAÇÃO DE EMENDA NAS COMISSÕES.
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12. PROJETO DE LEI  Nº 025/2017,  DE AUTORIA DA

DEPUTADA ANA DO GÁS, QUE OBRIGA O ESTADO DO
MARANHÃO SOMENTE CONTRATAR EMPRESAS QUE
POSSUAM, NO MÍNIMO 5% (CINCO POR CENTO) DE
EMPREGADOS DO SEXO FEMININO NO SEU QUADRO
PROFISSIONAL. DEPENDE DE PARECERES DAS COMISSÕES
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA; DEFESA DOS
DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS. – RETIRADO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO
PEDIDO DE VISTA POR 24 HORAS CONCEDIDO AO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO.

IV – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

13. PROJETO DE LEI  Nº 315/2017, (MENSAGEM
GOVERNAMENTAL Nº 102/2017), DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO, QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI 10.489, DE 14
DE JULHO DE 2016, QUE DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO E
TRANSFERÊNCIA DOS SALDOS CREDORES ACUMULADOS DO
ICMS EM DECORRÊNCIA DE OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO
DE MERCADORIAS, TRATADA NO § 2º DO ART. 21 DA LEI
COMPLEMENTAR 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996 E REVOGA
A LEI 8.616/2007.  COM PARECERE FAVORÁVEL DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA;
ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE,
REUNIDAS CONJUNTAMENTE – RELATOR DEPUTADO
DOUTOR LEVI PONTES.

V – PROJETO  DE LEI EM DISCUSSÃO 2ª SESSÃO –   ART.
249, § 4º DO R.I. - REGIME DE PRIORIDADE

14. PROJETO DE LEI Nº 259/2017, (MENSAGEM Nº 084/
2017), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A
RECEITA E FIXA DESPESAS DO ESTADO DO MARANHÃO PARA
O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. -  COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.  RELATOR DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM. VAI PARA 2ª SESSÃO. INCLUA-SE NA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR.

VI  – REQUERIMENTO(S) À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

15. REQUERIMENTO Nº 973/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, 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 326/2017, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO
DO PROGRAMA “MARANHÃO SOLIDÁRIO” E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.

16. REQUERIMENTO Nº 974/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDA E VOTADA EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA,
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, A MOÃO DE APLAUSO Nº
032/2017, DE SUA AUTORIA, QUE PROMOVE HOMENAGEM
AOS PROFESSORES, PESQUISADORES, DOUTORES,
INSTITUIÇÕES E DEMAIS AUTORIDADES QUE CONTRIBUEM
PARA O ESTUDO E A PROMOÇÃO DO CONHECIMENTO PELA
POPULAÇÃO MARANHENSE DA BALAIADA, MOVIMENTO
DE IMENSURÁVEL IMPORTÂNCIA NO DESENVOLVIMENTO
DA DEMOCRACIA EM NOSSO ESTADO.

VII - REQUERIMENTO(S) À DELIBERAÇÃO DA MESA

17. REQUERIMENTO Nº 975/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO VINÍCIUS LOURO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA ENVIADA NOTA DE MANIFESTAÇÃO

DE LUTO POR TENÓRIO BRITTO, MAIS CONHECIDO COMO
BIRU, FALECIDO EM 05/12/2017. SOBRINHO LEGÍTIMO DO
SENADOR VITORINO FREIRE, FOI UM DOS ENTUSIASTAS DO
ESPORTE DE VAQUEJADA NO MARANHÃO, FAZENDO A
PRIMEIRA PISTA DE VAQUEJADA DA ILHA DE SÃO LUÍS.

18. REQUERIMENTO Nº 976/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA ENVIADO PEDIDO DE INFORMAÇÕES
AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE CARLOS LULA,
REQUERENDO A RELAÇÃO NOMINAL DOS SUPOSTOS 400
SERVIDORES FANTASMAS, CONFORME DECLARAÇÃO DE
MEMBROS DA POLÍCIA FEDERAL, JÁ EM PODER DAQUELE
ÓRGÃO, NOTICIADO NA IMPRENSA LOCAL.

19. REQUERIMENTO Nº 977/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROBERTO COSTA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DAS
SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE
JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DO LANÇAMENTO
DO PROGRAMA ID JOVEM NO ESTADO DO MARANHÃO, QUE
ESTAVA PREVISTO PARA O MÊS DE JULHO, CONFORME
DECLARAÇÃO EM ANEXO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 07/12/2017 - QUINTA-FEIRA

PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 338/17, enviado pela Mensagem

Governamental Nº 20/17, que altera as tabelas de vencimentos dos cargos
efetivos, em comissão e das funções gratificadas do Quadro Único de
Pessoal do Poder Judiciário do Maranhão constantes do Anexo IV da Lei
Nº 8.715, de 19 de novembro de 2007 e dos Anexos I e II da Lei Nº 8.727,
de 07 de dezembro de 2007.

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 339/17, de autoria do Senhor Deputado

Josimar de Maranhãozinho, que regulamenta o § 5, do art. 19, da
Constituição do Estado do Maranhão e dá outras providências.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 053/17, de autoria do Senhor
Deputado Vinícius Louro, que “Concede a Medalha do Mérito Legislativo
“Manoel Bequimão” ao Exmo. Cel. Edeilson Carvalho”.

3. MOÇÃO Nº 040/17, de autoria do Senhor Deputado Sousa
Neto, que envia Moção ao Major da Polícia Militar do Maranhão, Cláudio
André Araújo Sousa, Comandante do 1º Batalhão da PMMA.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 052/17,

de autoria do Senhor Deputado Sousa Neto, que concede a Medalha
“Manuel Beckman” ao Senhor Clélio Silveira Filho.

2. MOÇÃO Nº 032/17, de autoria do Senhor Deputado Bira do
Pindaré, que envia Moção de Aplausos a vários cidadãos rendendo
homenagem pelo papel que desempenham junto à comunidade, em um
conjunto de ações no estudo, pesquisa, publicação e divulgação do
movimento da Balaiada ocorrido em nosso Estado.

3. MOÇÃO Nº 033/17, de autoria do Senhor Deputado Sousa
Neto, que envia Moção ao Delegado da Polícia Civil do Maranhão, Carlos
Alessandro de Assis, Superintendente Estadual de Repressão e Combate
ao Narcotráfico.

4. MOÇÃO Nº 034/17, de autoria do Senhor Deputado Sousa
Neto, que envia Moção ao Delegado da Polícia Civil do Maranhão, Sebastião
Albuquerque Uchoa Neto.

5. MOÇÃO Nº 035/17, de autoria do Senhor Deputado Sousa
Neto, que envia Moção ao Coronel da Polícia Militar do Maranhão, João
Machado da Silva.

6. MOÇÃO Nº 036/17, de autoria do Senhor Deputado Sousa
Neto, que envia Moção ao Delegado da Polícia Civil do do Maranhão,
Marcos Affonso Júnior, titular do Departamento de Proteção à Pessoa da
Superintendência Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa.

7. MOÇÃO Nº 037/17, de autoria do Senhor Deputado Sousa
Neto, que envia Moção ao Major da Polícia Militar do Maranhão, Carlos
Marcelo José Macedo de Carvalho, comandante do 6º Batalhão da PMMA.
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8. MOÇÃO Nº 038/17, de autoria do Senhor Deputado Sousa

Neto, que envia Moção ao Delegado da Polícia Civil do Maranhão, Thiago
Bardal, Superintendente Estadual de Investigações Criminais.

9. MOÇÃO 039/17, de autoria do Senhor Deputado Sousa Neto,
que envia Moção ao Delegado da Polícia Civil do Maranhão, Walter
Wanderley, titular da Delegacia do Anjo da Guarda.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 334/17, de autoria do Senhor Deputado

Carlinhos Florêncio, que considera de Utilidade Pública a Fundação
Educativa Nova Aliança.

2. PROJETO DE LEI Nº 335/17, de autoria do Senhor Deputado
Carlinhos Florêncio, que considera de Utilidade Pública a Associação de
Cidadãos e Cidadãs Solidários – VAMOS!

3. PROJETO DE LEI Nº 336/17, de autoria do Senhor Deputado
Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública o “Instituto Atos”.

4. PROJETO DE LEI Nº 337/17, de autoria do Senhor Deputado
Othelino Neto, que considera de Utilidade Pública o “Instituto Peniel”.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 050/17,
de autoria do Senhor Deputado Alexandre Almeida, que concede a Medalha
“Manoel Backman” ao Senhor Itaércio Paulino da Silva.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 051/17,
de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor Charles Frederick Maia Fernandes.

7. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 014/17, de
autoria do Senhor Deputado Cabo Campos, que autoriza a Mesa Diretora
da Assembleia Legislativa a constituir Comissão Especial para cumprimento
da Resolução Legislativa Nº 806/2016.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 049/17,

de autoria do do Senhor Deputado Roberto Costa, que altera dispositivos
do Regimento Interno e dá outras providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 06/12/17.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Carlinhos

Florêncio.

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

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO (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.
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PROJETO DE LEI Nº 339 / 17

Regulamenta o § 5, do art. 19, da Constituição do
Estado do Maranhão e dá outras providências.

Art. 1. Na aplicação do § 5, do art. 19 da CE, em caso de sinistro
por dolo ou culpa, ficam os agentes isentos do pagamento de indenização
ao Estado ou a terceiros, por dano material causado em decorrência da
prestação de serviço público, quando comprovado situação de segurança
pública, de saúde pública, de urgência e emergência, aplicada a
responsabilidade objetiva ao agente Estatal.

Parágrafo único – A isenção tratada no “caput”, será aplicada
após, perícia técnica, sindicância ou inquérito e comprovado o efetivo
exercício da função pública no momento do sinistro.

Art. 2.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio “Manoel

Bequimão”, em São Luís, 05 de dezembro de 2017. - DEP. JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO – PR - 3º VICE-PRESIDENTE

JUSTIFICATIVA

A presente propositura tem por escopo regular matéria quanto a
aplicação do § 5, do art. 19 da CE, no que diz respeito a cobrança ao agente
(servidor público), quando da   responsabilidade nos casos de pagamento
de indenização ao Estado e a terceiros, causados em decorrência da prestação
do serviço público, em situações de segurança pública, de saúde pública,
de urgência e emergência.

Pela regra atual o agente (servidor público) assume os riscos sobre
os danos causados ao patrimônio estatal e a terceiros. Com a nossa
propositura o Estado passa a assumir os riscos por acidentes. Nesses
casos, deve ficar comprovado a inexistência do dolo, com a efetiva realização
de perícia técnica, sindicância ou inquérito, assim como, o efetivo exercício
da função pública no momento do sinistro. Ao empregar veículos em
situação de risco, caberia ao agente estatal a contratação de seguro, para
veículos que desempenham atividades de segurança, saúde, urgência e
emergência, considerando que estão diuturnamente em deslocamento no
conturbado trânsito das cidades. Ademais, atribuir culpabilidade a um
agente (servidor público), pelo sinistro ocorrido em pleno exercício do
dever, nos parece um tanto quanto exagerado, considerando que uma
condenação representaria um prejuízo ao seu sustento e da família.

A conduta de dirigir em alta velocidade não é coibida pelo agente
estatal, no que mostrar-se-ia contraditório buscar indenização contra o
servidor público decorrente de dano causado ao patrimônio público, por
conduta tolerante pela própria administração pública.

O legislador quer com a propositura dirimir quaisquer dúvidas
quanto ao prejuízo ao erário público, nos casos de acidentes no trânsito.
Assim, entendemos que o Estado não pode repassar os riscos de sua
atividade ao servidor que age no estrito cumprimento do dever. Exemplo
de um policial que colide a viatura no curso de uma diligência, sem provas
que estivesse dirigindo de forma irresponsável, não deve indenizar o Estado
em ação de direito regresso.

Verifica-se, portanto, uma ação legítima do Legislador face a uma
lacuna do Poder Executivo, em tratar matéria que diz respeito ao servidor
público estadual. Peço aos nobres pares que atentem para a nossa iniciativa
e que a mesma mereça por parte de Vossas Excelências uma acolhida e
posterior aprovação.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 05 de dezembro de 2017. - DEP. JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO – PR - 3º VICE-PRESIDENTE

MOÇÃO Nº 040 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art.148 do Regimento Interno,
solicitamos o envio de Moção ao Major da Polícia Militar do Maranhão,
Cláudio ANDRÉ Araújo Sousa, comandante do 1º Batalhão da
PMMA, nos seguintes termos: “A Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão congratula-se com os maranhenses e todos os
policiais militares, parabenizando o Senhor Carlos MARCELO
José Macedo de Carvalho, Major QOPMMA, pelo excelente
trabalho prestados na cidade de São Luís (MA), no combate à
criminalidade e a violência na região Itaqui Bacanga e bairros
adjacentes”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 de
novembro de 2017. - Sousa Neto - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 973 / 17

Senhor Presidente,

 Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta
Assembleia (Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois
de ouvido o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência,
em uma sessão extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto
de Lei nº 326/2017, que Dispõe sobre a criação do Programa
“Maranhão Solidário” e dá outras providências, de autoria do Poder
Executivo.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 05 de dezembro de 2017. -
MARCO AURÉLIO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 07.12.17
EM: 06.12.17
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REQUERIMENTO Nº 974 / 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, a Moção de Aplauso nº 032/
2017, de minha autoria, que promove homenagem aos professores,
pesquisadores, doutores, instituições e demais autoridades que contribuem
para o estudo e a promoção do conhecimento pela população maranhense
da Balaiada, movimento de imensurável importância no desenvolvimento
da democracia em nosso Estado.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 05 de dezembro 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. 07.12.17
EM: 06.12.17

REQUERIMENTO N° 975 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder em
seu Art. 158, IX solicito a V. Exa. que seja enviada nota de manifestação de
luto por Tenório Britto, mais conhecido como Biru. Pernambucano do
município de Arcoverde, nascido em 08/08/1935, falecido em 05/12/2017.
Sobrinho legítimo do Senador Viturino Freire, Biru trabalha no Maranhão
desde a década de 70. Foi um dos entusiastas do esporte de vaquejada no
Maranhão, fazendo a primeira pista de vaquejada da ilha de São Luís.

Participou diretamente e indiretamente da agropecuária do
Maranhão, melhorando geneticamente o rebanho. Teve grande participação
na construção do Parque de Indepedência (EXPOEMA), o qual administrou
durante muito tempo. Uma das suas principais características era ser um
amigo leal. Viajou por todo o Nordeste participando de vaquejadas. Um
dos seus maiores orgulhos era contar a história de seu cavalo João Bobo,
que lhe serviu por 29 anos, e das travessuras com seus amigos em festas e
vaquejadas. 

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”. São
Luís, 05 de Dezembro de 2017. – VINÍCIUS LOURO – Deputado Estadual
– PR.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 07.12.17
EM: 06.12.17

REQUERIMENTO Nº 976 /17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o regimento Interno deste Poder, requeiro
a Vossa Excelência, após manifestação da Mesa, seja enviado pedido de
informações ao Secretario de Estado da Saúde Carlos Lula, requerendo a
relação nominal dos supostos 400 servidores fantasmas, conforme
declaração de membros da Policia Federal, já em poder do órgão, noticiado
na imprensa local.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 05 de dezembro de 2017. - EDILÁZIO
JÚNIOR - Deputado Estadual – PV

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 07.12.17
EM: 06.12.17

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 07.12.17
EM: 06.12.17

INDICAÇÃO Nº 1364 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a Mesa
Diretora, seja encaminhado ofício A EXCELENTÍSSIMA SECRETÁRIA
DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO,
SENHORA FLAVIA ALEXANDRINA COELHO ALMEIDA
MOREIRA, solicitando providências, no sentido de determinar A
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, COM ACADEMIA AO AR LIVRE,
EM UMA ÁREA DISPONIVEL PARA TAL FINALIDADE, NO
RESIDENCIAL PRIMAVERA/TURU, EM PARCERIA COM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS, reafirmando o
compromisso do Governo do Estado, em “alavancar um ciclo de
prosperidade para todos os Maranhenses” e virar a página da história sob
o ponto de vista da cidadania.

Governo do Estado e Prefeitura de São Luís, têm implementado a
construção de praças nas comunidades, com academias ao ar livre, com o
objetivo de estimular o lazer e a atividade física da população.

O Residencial Primavera existe há 25 anos, porém, não tem recebido
ao longo desses anos todos a devida atenção do poder público, no que diz
respeito a benefícios que proporcionem bem-estar a população daquela
comunidade.

A nossa propositura não tem por objetivo melhorar apenas o
aspecto urbanístico da comunidade, mas, criar um impacto social, de
integração familiar, de lazer, de cidadania e sobretudo de alternativas que
melhore a qualidade de vida das pessoas.

Portanto, peço a Sua Excelência que, inclua a nossa propositura
no Programa de Construção de Praças, com academias ao ar livre, durante
o Exercício de 2018.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado “Nagib
Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 04 de dezembro de
2017. - JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO - DEP. ESTADUAL –
PR

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

INDICAÇÃO Nº 1365 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTÍSSIMO
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PREFEITO DE SÃO LUÍS, SENHOR EDIVALDO HOLANDA
JÚNIOR, solicitando providências, no sentido de determinar A
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, COM ACADEMIA AO AR
LIVRE, EM UMA ÁREA DISPONIVEL PARA TAL FINALIDADE,
NO RESIDENCIAL PRIMAVERA/TURU , reafirmando o
compromisso da Prefeitura de São Luís, em implementar a construção
de praças nas comunidades, com academias ao ar livre, com o objetivo
de proporcionar lazer e estimular o exercício da física na população.

O Residencial Primavera existe há 25 anos, porém, não tem
recebido ao longo desses anos todos a devida atenção do poder público,
no que diz respeito a benefícios que proporcionem bem-estar a
população daquela comunidade.

A nossa propositura não tem por objetivo melhorar apenas o
aspecto urbanístico da comunidade, mas, criar um impacto social, de
integração familiar, de lazer, de cidadania e sobretudo de alternativas
que melhore a qualidade de vida das pessoas.

Portanto, peço a Sua Excelência que, inclua a nossa propositura
no Programa de Construção de Praças, com academias ao ar livre,
durante o Exercício de 2018.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 04 de
dezembro de 2017. - JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO – PR - 3º
VICE-PRESIDENTE

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

INDICACÃO N° 1366 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Educação, Felipe
Camarão, a presente Indicação solicitando a estes que adotem as
medidas legais e administrativas necessárias, no sentido de viabilizar
Recursos Financeiros e Orçamentários destinados à Reforma urgente
no Centro de Ensino “Newton Bello”, no Município de Trizidela
do Vale, neste Estado.

Justifica-se a necessidade do pedido para que sejam concedidos
atendimentos educacionais dignos para centenas de jovens estudantes
residentes naquele município, principalmente aos mais pobres. Para
isso, aquela instituição de ensino necessita, urgentemente, de uma
reforma principalmente do telhado, pois, a acentuada verticalização
do mesmo (por uma falha no projeto de construção, segundo a diretoria
da escola), ocasiona constante deslocamento das telhas, causando o
aparecimento de incontáveis goteiras no período chuvoso. Cumpre
ressaltar, ainda, que além desse reparo no telhado, a escola precisa,
também, de reparos nas instalações elétricas, sanitárias e hidráulicas,
reforma de banheiros, climatização das salas, etc., para que possam ser
oferecidas condições mínimas estruturais de funcionamento da referida
escola, proporcionando um ambiente saudável e contribuindo para
realização de ações pedagógicas inerentes ao nível médio. Assim, a
reforma respectiva, será de considerável importância para aquele
município, pois virá a contribuir para uma relevante qualificação dos
jovens, preparando-os para o competitivo mercado de trabalho, e,
consequentemente, contribuindo para a melhoria das condições sociais,
sobretudo educacionais de seus habitantes. Assim, a efetivação de
reforma da escola de ensino médio “Newton Belo”, será de vital
importância para que sejam oferecidas oportunidades de ensino digno
e satisfatório aos filhos dos moradores residentes naquela localidade.

São Luís (MA), 04 de dezembro de 2017. - VALÉRIA
MACEDO - Deputada Estadual PDT

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

INDICACÃO N° 1367 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flavio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário da Secretaria de Estado e
Desenvolvimento Social – SEDES, Neto Evangelista, a presente Indicação
solicitando a estes que adotem as medidas legais e administrativas
necessárias, no sentido de viabilizar a Implantação de um sistema
simplificado de abastecimento de água (poço artesiano) para famílias
localizadas nas adjacências da Fazenda Buritirana, no Município de
Porto Franco, neste Estado.

Trata-se de uma comunidade rural com 25 famílias,
aproximadamente, distante 23 Km da Sede do município, porém, sem
nenhum sistema de abastecimento de água potável para consumo e higiene.
Em vista disso, aquela comunidade, para suprir suas necessidades hídricas,
é obrigada a utilizar água de rios, açudes e cacimbas, sem o tratamento
adequado necessário, colocando a saúde daquelas pessoas em constante
risco. Desta forma, a implantação de um poço artesiano é de considerável
importância para aquela localidade, o que virá a contribuir para uma relevante
melhora das condições de vida e saúde dos seus habitantes bem como
viabilizará a criação de animais e a produção de hortifruticulturas e
agricultura familiar, base da economia daqueles moradores.

São Luís (MA), 01 de dezembro de 2017. - VALÉRIA MACEDO
- Deputada Estadual PDT

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

INDICAÇÃO Nº 1368 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno deste poder, nos
termos que dispõe o Regimento Interno deste poder, requeiro a V. Exa. que
seja encaminhado expediente ao GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, na pessoa do Exmo. Sr. Governador FLÁVIO DINO DE
CASTRO E COSTA, solicitando que sejam reduzidas metade as
condições de interstícios e de serviço de arregimentado, do quadro de
Oficiais QOPM, QOS, QOA e QOE,  bem como das praças combatentes
e especialistas, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares do
Estado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de
dezembro de 2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1369 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Dr. Flávio Dino, reiterando a
solicitação contida na Indicação nº 546/2015, que solicita providências
junto ao Secretário Estadual de infraestrutura - SINFRA, Dr. Clayton
Noleto, no sentido de autorizar a conclusão de aproximadamente 55
km da rodovia MA 101, trecho que liga o Município de Turiaçu ao
Município de Cândido Mendes.

A citada rodovia se constitui uma via de acesso muito necessária
no sentido de não obstaculizar o escoamento da produção gerada no âmbito
da região, portanto, sua conclusão é muito importante, pois, diminuirá a
distância, favorecendo a comunicação e o desenvolvimento econômico e
social dos Municípios de Godofredo Viana com população estimada de
11.262, Cândido Mendes com 19.567 e Turiaçu com 34.694, beneficiando
diretamente a população de pescadores do litoral maranhense situados às
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margens do Oceânico Atlântico, envolvendo as comunidades de Boa Vista,
São Jorge, Japó, Praia do Meio e outras do Município de Godofredo
Viana; Mupeua, Carará, Prainha, Estandarte e Barão de Tromay, sendo as
duas últimas as maiores comunidades da zona rural do município de
Cândido Mendes, bem como as comunidades de Sababa, Areia Branca,
Santa Bárbara, Igarapé Grande, Cunhã-Coema e Porto Santo, pertencentes
ao município de Turiaçu.

Desta forma, é imprescindível e inadiável a conclusão da requerida
rodovia, que é sem dúvida um investimento estrutural, que tem como
objetivo a melhoria da trafegabilidade com segurança, o escoamento da
produção, além de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da
região, que tem como principal fonte de renda a atividade da pesca/agricultura
familiar e pecuária de pequeno porte, e consequentemente assegurará à
população, o direito a uma melhor qualidade de vida, favorecendo a
integração e comunicação entre os municípios, reduzindo de 240 para 113
km a distância percorrida de Cândido Mendes até Bacabeiras. Além disso,
facilitará o acesso aos estudantes do Ensino Fundamental Maior e ensino
médio, que só funciona no Povoado Porto Santo e nos demais povoados
funciona apenas o ensino fundamental menor.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de dezembro de 2017.
- EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual – PSL

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

INDICAÇÃO Nº 1370 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Exmo. Prefeito Municipal, de São Luís, Sr., Edivaldo Holanda
Junior e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos de
São Luís, Sr. Antônio Araújo, solicitando, com a maior brevidade possível
a inclusão das ruas e avenidas da Vila São Luís, no programa “asfalto na
rua” da prefeitura desta capital.

A Vila São Luís, fica localizada na área “Itaqui-Bacanga”, região
que apresentou um grande crescimento populacional ao longo dos anos em
São Luís. Para tanto, mesmo diante do crescimento demográfico, a Vila São
Luís padece com alguns problemas de infraestrutura que comprometem o
bem-estar dos moradores do local. Citamos como exemplo a inexistência
de pavimentação asfáltica em algumas ruas e avenidas do bairro,
especialmente a Rua do Sol, situação que tem causado inúmeros transtornos,
haja vista a dificuldade de acesso de veículos e a dificuldade de locomoção
de pessoas na localidade.

Outrossim, a falta de pavimentação nas ruas oferece riscos à saúde
dos moradores, em razão da grande quantidade de poeira, bem como a
formação “poças” de lama durante o período chuvoso.  Cumpre ressaltar
que, na mencionada rua, fica localizada a Cresce Escola Renascer, instituição
que atende mais de 100 (cem) alunos da comunidade, que constantemente
apresentam problemas de saúde causados pelo contato e a inalação de
poeira da via.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na qualidade
de vida dos moradores da Vila São Luís, solicitamos por meio desta Indicação
a pavimentação asfáltica das principais vias do bairro, em especial a Rua
do Sol, por meio do programa “asfalto na rua”, importante ação da prefeitura
de São Luís que visa a restauração da malha viária de dezenas de ruas e
avenidas de diversos bairros da capital. 

Isto posto, a implantação de uma melhor infraestrutura viária na
Vila São Luis, irá oferecer mais segurança, bem como contribuirá para uma
melhora significativa nas condições de vida da população que residem no
referido bairro, justificando a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 05 de dezembro de 2017 – JUNIOR VERDE –
Deputado Estadual – PRB.

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.

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

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, chega a notícia do falecimento do pai do
Deputado Rigo Teles, conhecido como o senhor Nenzim, ex-Prefeito de
Barra do Corda. E gostaria de, claro, lamentar essa situação e pedir que a
Mesa possa conceder um minuto de silêncio em respeito e em
reconhecimento à vida, ao trabalho do senhor Nenzim e também tendo em
vista que é o pai de um parlamentar desta Casa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Solicito que façamos um Minuto de Silêncio.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Senhores deputados, já contatarei com o Secretário
Jefferson Portela reforçando a importância de que a Secretaria faça todos
os esforços para identificar, solucionar o crime e prender os executores e
eventuais mandantes, se for o caso. Senhores Deputados, alguém gostaria
de se inscrever no Pequeno Expediente? Senão, suspenderei a sessão por
cinco minutos. Vou suspender por cinco minutos até que algum Deputado
decida se inscrever.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OITHELINO 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, em primeiro lugar,
pedir ao sistema de Segurança Pública do Estado todo seu empenho, para
que este acontecimento em Barra do Corda possa ser esclarecido o mais
rápido possível, o autor do crime possa ser identificado e possa ser punido.
Esperamos que haja resposta célere em razão desse acontecimento que, de
alguma forma, surpreendeu todos nesta Casa e já foi até feito o registro de
um Minuto de Silêncio em razão disso. Em segundo lugar, eu queria,
Senhor Presidente, pedir uma atenção especial que hoje se encontra na
Assembleia Legislativa do Maranhão, sob a coordenação do vereador Carlos
Júnior, que é Presidente da Câmara dos Vereadores de Itapecuru e da
Vereadora Taise Mendes, também do município de Itapecuru, uma comitiva
de vereadores mirins, eles estão visitando a Assembleia. São quinze
vereadores mirins que estão fazendo esse intercâmbio, aqui na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, queria pedir o empenho da Mesa, do
Cerimonial para que recebesse com toda a alegria, com todo o carinho, essa
comitiva que nos visita nesta manhã. Eu saúdo aqui os vereadores Carlos
Júnior e a vereadora Taise Mendes pela iniciativa desse intercâmbio com
esses jovens adolescentes do município de Itapecuru. Por fim, Senhor
Presidente, eu queria me reportar à questão da bonificação na nota do
ENEM, o bônus que foi autorizado pela Universidade Federal do Maranhão
mediante decisão do Conselho de Ensino e Pesquisa, o CONSEPE, e que
ontem fomos surpreendidos porque a Justiça Federal concedeu uma liminar,
a pedido do Ministério Público Federal, e nos surpreendeu porque é
estranho, é estranha essa decisão, o fundamento maior do Ministério
Público Federal é a questão da isonomia, mas como é que nós podemos
invocar o princípio da isonomia se outros Estados adotam essa política da
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bonificação? Então quem está sendo vítima da falta da isonomia é o Estado
do Maranhão. Eu tenho aqui uma relação de universidades que praticam a
bonificação: A Universidade Federal de Alagoas, 10%; Universidade Federal
do Amazonas, 5,69%; Universidade Federal de Pernambuco, 10%;
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 20%; Universidade Federal
do Pampa Gaúcho, bônus de 20%; Universidade do Pará, 10%; e assim
por diante, várias universidades adotam. Então é preciso que a gente faça
um entendimento com o Ministério Público, ou essa decisão vale para o
Brasil inteiro, ou a gente encontra um denominador comum para garantir
que esta política afirmativa possa ser desenvolvida à luz dos princípios
constitucionais, mas que garantam a correção dos problemas que são
enfrentados pela universidade e pelos estudantes maranhenses. E o
principal problema aqui enfrentado é o problema da evasão, é o problema
da evasão, das vagas ociosas na Universidade Federal que prejudica a
universidade e prejudica o Maranhão. Porque estudantes que são aprovados
no ENEM e que são selecionados pelo SISU depois, em menos de um ano,
antes da conclusão do curso, eles retornam para o seu Estado de origem, ou
porque passaram em outro ENEM, ou porque conseguiram transferência
por algum motivo. E a vaga fica ociosa e a universidade tem dificuldade de
preencher. Já experimentou fazer seleção específica e deu uma confusão
imensa na Justiça Federal. Está lá os processos na Justiça Federal até hoje
para resolver. Então, o que está se tentando é encontrar uma solução para
preservar esta política, que é uma política acertada, a política do ENEM
como política de acesso à universidade. Mas que tem distorções que
precisam ser adequadas, que precisam ser corrigidas com o tempo. E uma
política afirmativa é uma política temporária, é uma política a ser avaliada.
Nós poderíamos ter essa experiência agora e vamos lutar por isso, porque
nós não estamos convencidos, essa é apenas uma batalha, Deputado Marco
Aurélio e demais colegas que também lutam nesta causa. Nós perdemos
uma batalha que foi a liminar. A Universidade vai recorrer. Nós vamos nos
empenhar nesse debate junto à Justiça e vamos lutar até o final para que se
forme uma jurisprudência ou que se tenha uma legislação que seja adequada
à autonomia das universidades em cada Estado brasileiro. O que não pode
é a gente continuar na situação que está, porque as vagas estão sendo
perdidas. Estudantes maranhenses estão perdendo, estão perdendo
oportunidade. E quem perde com isso também é a população do nosso
Estado, porque profissionais que poderiam desenvolver o seu trabalho no
Estado do Maranhão daqui a um tempo estarão mais escassos ainda, como
é, por exemplo, o profissional da medicina, o médico, que é tão necessário
para a política de saúde do nosso Estado. Nós temos dificuldade, hoje, de
imaginar o que vai ser o nosso futuro na saúde pública, porque a escassez
de médico no Estado do Maranhão tende a aumentar em razão dessa
situação que a gente convive. Portanto eu convido os promotores do
Ministério Público Federal, os magistrados da Justiça para pensarem junto
com a gente uma solução, uma mediação diante dessa situação que é
emergencial. Não me venham dizer que é preciso melhorar a situação da
escola pública, todo mundo sabe disso e os investimentos estão sendo
feitos no Maranhão, mas isso leva um longo ou pelo menos um médio
prazo para que tenha efeitos. De imediato, o prejuízo é imenso e é por isso
que nós estamos lutando em torno dessa causa. Não vamos desistir, essa
é a verdade, portanto, eu conclamo a todos os colegas que vêm somando
forças nessa batalha para a gente manter a nossa luta, porque nós temos
condições de superar as dificuldades e de consolidar essa política como
uma conquista do povo do estado do Maranhão. Muito obrigado,
presidente.

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

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (sem revisão
da oradora) – Senhor presidente, senhores deputados, imprensa, todos
que nos assistem pela TV Assembleia. Senhor presidente, em primeiro
lugar, eu quero me solidarizar com o deputado Rigo Teles pelo falecimento
de seu pai, o ex-prefeito de Barra do Corda, e pedir a Deus que conforte o
seu coração e de toda a sua família. Mas eu também venho falar de outra
violência e hoje, senhor presidente, senhores deputados, quero agradecer a
vocês, homens, pela adesão à nossa causa. Muitos estão vendo os
deputados aqui de camisa cor de rosa ou gravata cor de rosa e eu queria

agradecer a vocês por aderirem a essa causa pela luta, pelo fim da violência
contra a mulher. Hoje, 06 de dezembro, é o Dia Nacional da Mobilização
do Homem pelo Fim da Violência contra as Mulheres. A Campanha Laço
Branco realiza diferentes atividades para envolver os homens nessas ações
pelo fim da violência sexista. Para isso utiliza estratégias de comunicação
e rede para sensibilizações comunitárias, sobretudo com jovens do sexo
masculino. A nossa luta é constante no combate a essa deficiência na
sociedade. A cada dia somos mais e, quanto maior a quantidade de pessoas
na luta, mais fácil fica o enfrentamento do problema. Por muito tempo
essa prática de violência contra as mulheres vem acontecendo. Foi preciso
muitas sofrerem e morrerem para que a nação reconhecesse que temos um
grande problema que precisa ser solucionado. Quero agradecer aos
deputados, alguns servidores que eu também estou vendo aqui usando a
camisa cor de rosa e gravata cor de rosa, que se esforçaram para estarem de
rosa hoje, atenderam ao nosso pedido para que vestissem esta cor aderindo
à campanha. Isso só mostra que o Legislativo Estadual do Maranhão
também luta pelo fim da violência contra a mulher. Eu parabenizo, mais
uma vez, este legislativo por estar aderindo essa campanha. E esperamos
que, no próximo ano, seja maior ainda. Muito obrigada, senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Ordem do Dia.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –Questão de Ordem, Deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (Questão de Ordem)
– Peço para aguardarmos o Diário.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Sim.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, eu havia pedido também ao Deputado Fábio
Macedo, mas ele esqueceu, eu queria usar o Pequeno Expediente também.
Se, porventura, pois o Diário ainda não está na mão, então se pudesse...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – V. Ex.ª se incomodaria de falar no Tempo do Bloco?

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Não tem
problema.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Agradeço a gentileza.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Na verdade,
pela Liderança do Partido.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Já está na prioridade. Emenda Constitucional nº
007, de autoria do Deputado Fábio Macedo, subscrita pela terça parte dos
deputados. (lê). Com parecer favorável emitido pela CCJ. Peço que libere
o painel, como se trata de votação de PEC, é preciso que o voto seja
votação nominal. Os deputados que forem favoráveis, votem Sim, os que
forem contrários, votem Não. Alguma dúvida, deputado Adriano? Solicito
que libere o painel. Senhores deputados, V. Exas. confirmam as presenças
e, em seguida, votam Sim, se forem favoráveis à PEC, e Não se forem
contrários. Deputados, eu vou encerrar a votação. Ok, aguardo. Votação
encerrada, com 29 votos PEC aprovada, ela vai a segundo turno. Projeto
de Resolução Legislativa nº 049/17. Subscrito pela terça parte na Assembleia,
que propõe nova Redação ao Artigo 10, da Resolução Legislativa nº 449,
de 24 de Junho de 2004. (lê). Em Discussão. Em Votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Deputado Levi.
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O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES – Senhor
Presidente, eu gostaria que, já que a lei exige um interstício, mas devido à
importância dessa matéria, eu gostaria que fosse dispensado esse interstício,
para que a gente votasse os projetos legislativos em segundo turno.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Levi, já foi aprovado o Requerimento do
Deputado Rafael ontem suspendendo esses interstícios. Não havendo
objeção do plenário, podemos apreciar logo. Apreciar em segundo turno o
Projeto de Resolução Legislativa nº 049/17. Em Discussão. Em Votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Será
promulgada. Projeto de Lei nº 259/17, de autoria do Poder Executivo. (lê).
Este projeto está apenas em primeira discussão, senhores deputados, é a
primeira sessão. Vai amanhã à segunda sessão. Requerimentos à deliberação
do Plenário. Requerimento nº 954/2017, de autoria do Deputado Professor
Marco Aurélio. (lê). Em Discussão. Em Votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente
Othelino.

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

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Só queria registrar
meu voto contra.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Contra o requerimento?

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - A criação do
Instituto.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Max, só uma dúvida. V. Exa. está votando
contra o requerimento?

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – O requerimento
pede urgência?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Isso.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Voto contra o
requerimento, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Certo. Registre o voto contra do Deputado Max
Barros.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Senhor
Presidente, Deputado Adriano Sarney também contra o requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Adriano, Deputado Edilázio Júnior,
Deputado Sousa...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Wellington do Curso. Registre, por favor,
os votos contrários dos deputados que eu mencionei. Requerimento 955,
de autoria do Deputado César Pires, (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento
956, de autoria do Deputado Wellington do Curso, (lê). Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento 957/2017, de autoria do Deputado Edson Araújo, (lê). Em

discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento 958, de autoria da Deputada Nina Melo,
(lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Os Requerimentos 959, 960, 961, 962, 964 e 965.
Deputada Nina, o deputado Ricardo Rios pede sua permissão para
subscrever o Requerimento nº 964. V. Ex.ª autoriza? Peço que a Mesa
registre a subscrição do deputado Ricardo Rios desses requerimentos a
que fiz referência agora. Registro nos Anais da Casa o aniversário da
vereadora de Passagem Franca, a senhora Marta Porto, do Exm.º Prefeito
de Grajaú, senhor Mercial Lima Arruda; da primeira-dama do município
de Alto Alegre do Maranhão, senhora Maria Betânia; da primeira-dama do
município de Boa Vista do Gurupi, senhora Josenia Souza de Oliveira; e
do prefeito de Santa Filomena do Maranhão, senhor Idan Torres Chaves.
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Requerimento nº 965, também de autoria da deputada Nina
Melo, requer que sejam registradas, nos Anais desta Casa, e encaminhadas
congratulações ao vereador do município de São Luís, senhor Silvino Abreu,
pela passagem de seu aniversário. Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 969,
de autoria do deputado Max Barros. O deputado Max está inscrito para
discutir por dez minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) – Senhor presidente deputado Othelino, senhoras deputadas,
senhores deputados, jornalistas, galeria, aqueles que nos assistem pela
internet e pela TV Assembleia, quero tratar de um projeto de minha autoria
que já tramita nesta Casa desde 2015 e que eu acho ser de grande relevância
tanto para a economia do nosso Estado, como também um indutor para a
política industrial do nosso Estado. Antes de tratar deste assunto, eu
queria parabenizar todos os parlamentares da Bancada do Maranhão que
conseguiram inserir no projeto oriundo do governo federal e inserir que a
taxa CFEM, que é uma taxa sobre os minérios, também beneficiasse os
municípios maranhenses, deputado Adriano, que estão no corredor da
ferrovia que transporta o minério do Pará até o Maranhão. É uma luta
antiga, eu mesmo participei, eu estive várias vezes em Brasília, no ministério,
solicitando que o governo incluísse os municípios maranhenses. Estivemos
também no Congresso debatendo com a Comissão Especial no sentido
que fosse incluído. Esteve aqui uma comissão de representantes dos
parlamentares federais, se não me engano encabeçada pelo Deputado
Leonardo Quintão fazendo uma audiência pública nesta Casa e destacar,
particularmente, a luta da Associação dos Municípios que estão ao longo
da Vale e que realmente foi incansável no sentido que fosse feito justiça a
esses municípios que são impactados pelo corredor dessa ferrovia. Foi
uma luta muito grande e vem corrigir uma distorção. Esses grandes
empreendimentos mineradores que se implantam no Maranhão se
comprometem, ao longo do tempo, de fazer uma praça no município, de
construir um campo de futebol, tudo isso como se fosse uma dádiva da
mineradora para com o município, quando na realidade eles causam um
impacto e isso pode ser um favor, uma benesse dessas mineradoras, mas
isso tem que estar previsto em lei, essa contribuição, pelo poder que elas
têm de impactar tanto o meio ambiente, a questão do transporte, da
mobilidade urbana. E essa questão vem, em parte, ser corrigida com a
taxação dos minérios para que fique parte nesse corredor. Destaco aqui a
participação, que participou dessa cooperativa dos municípios, da ex-
colega nossa, ex-deputada estadual e ex-prefeita de Itinga, companheira do
Deputado Zé Inácio que é a ex-prefeita Vete, que liderou também com os
prefeitos esse movimento. Isso vem corrigir uma distorção, primeiro,
deixa de ser a mineradora uma boazinha e dar o dinheiro para ela quem
quiser, para o município que ela quiser. E, segundo, em algum momento
desse processo essa relação não foi a mais correta, no meu entendimento.
E agora não, é uma obrigação que está prevista no Código de Mineração
que essas mineradoras vão ter que contribuir para os municípios que estão
nesse corredor. Mas o meu projeto complementa esse código mineral. O
que acontece? Todos os Estados que são impactados, pelo transporte ou
da exploração do minério, são compensados tanto pelo CFEM como de
uma taxa estadual que também é feita pelas Assembleias Legislativas e eles
têm que pagar essa taxa para os Estados. No caso específico dessa lei, que
foi aprovada no Congresso Nacional, vai favorecer justamente,
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corretamente os municípios, mas todos os outros Estados que são
impactados pela questão da exploração e do transporte do minério eles
também recebem uma parcela do CFEM e o estado do Maranhão não vai
receber essa parcela, só os municípios e os outros Estados. Os municípios
recebem e o Estado também recebe. E além dessa tributação federal, o
estado do Pará, o estado do Amapá, o estado de Minas Gerais, o estado de
Mato Grosso, todos eles têm outra taxa, que é uma taxa estadual tributando
nessas grandes mineradoras. Então o nosso projeto vem corrigir essa
distorção. Nós somos, Deputado Levi, a favor que esses grandes
empreendimentos venham para o Maranhão. Eu não entendo que esses
empreendimentos são os nossos inimigos, não tenho essa visão ideológica,
pelo contrário, são bem-vindos, vão gerar emprego. Agora, o que temos
que ter com eles é uma relação madura, amadurecida, não que eles venham
com todas as benesses do mundo e não que eles não venham. Eles venham
com condições não só de beneficiar, mas beneficiar, acima de tudo, a
população do nosso Estado, principalmente aqueles menos favorecidos. É
isso que defendo. E por que os outros Estados têm essa receita e o Maranhão
não tem? E aí, Deputado Adriano Sarney, vejo que o atual Governo que
tem uma linha ideológica, inclusive de taxar as grandes fortunas, é uma
oportunidade do atual governo sinalizar a favor desse projeto, que ao
contrário do aumento de impostos que foram aprovados nesta Casa aqui,
Deputado Hemetério, aumentando o ICMS de combustível, de energia
elétrica que atinge toda a população do Maranhão, inclusive os mais pobres,
que não era necessário esse tarifaço. Por que não cobra talvez das grandes
multinacionais que são as mais ricas que pagam para os outros Estados e
que não pagam para o Maranhão? Então, era a hora de nós fazermos
justiça, fazer uma legislação estadual semelhante aos outros Estados que
são impactados também pela questão do minério. Causa uma poluição
ambiental altíssima.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Deputado
Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Só falar a questão
ambiental. Você vê um empreendimento como a ALUMAR. Ele tem a
licença ambiental? Tem a licença ambiental. Mas ele deixa de poluir? Não!
Ele polui. Apenas ele polui dentro dos limites estabelecidos pela Lei, mas
ele causa poluição, ele causa prejuízo ambiental. A Vale do Rio Doce, o
Porto, eles causam poluição? Causam poluição. Causam transtornos?
Causam transtornos para o Estado do Maranhão, causam prejuízo, só que
está dentro da Lei, e a gente nem sabe, para dizer a verdade, Deputado
Bira, se está dentro da lei, porque quem controla essa parte ambiental são
as próprias empresas que se automonitoram, não é nem o Estado que
monitora, eles que fazem as pesquisas em laboratório e encaminham para
o Governo do Estado, assim que é feita a fiscalização. Então, eu acho que
essa é uma taxa justa que os outros Estados recebem que poderiam acrescer
à economia do Estado 600 milhões de reais e que é um momento de a gente
fazer justiça. Não cobrando imposto do mais pobre, do mais humilde,
aquele que não pode recorrer, mas sim das grandes multinacionais que têm
grandes grupos que nós queremos que elas lucrem, mas também que gerem
benefício à população do Maranhão. Com maior prazer, Deputado Bira
do Pindaré.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (aparte) -
Deputado Max, eu considero essa Proposição correta, justa, acho até que
em razão que outros estados praticam aí, sim, cabe o Princípio da Isonomia,
o Maranhão precisa também ser beneficiado e nada mais adequado do que
isso, porque nós temos aqui a presença dessa logística, há muito tempo,
implantada, os impactos são fortes, o ônus que isso gera para o estado é
grande e você não tem nenhuma compensação, nenhuma forma no estado
se inserir para mitigar esses impactos porque não há uma receita própria
em razão desses grandes empreendimentos que são instalados aqui, por
conta do transporte do minério. Então, eu concordo com V. Exa., acho que
há um grande espaço para o diálogo, acho que é uma tendência forte de que
toda base do governo também se manifeste favorável, acho que é o
entendimento que nós podemos ter aqui conjunto abraçando uma causa
que une esta Casa, me parece que essa é uma iniciativa que merece o apoio
de todos nós. Por isso, eu faço questão de aparteá-lo para deixar registrado
este meu ponto de vista em concordância a V. Exa.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Eu agradeço a V.
Exa., que é um grande parlamentar, tem experiência no Executivo, já foi
Secretário de Estado, sabe bem a situação do nosso estado e é muito
importante a palavra de V. Exa. neste momento no meu pronunciamento.
E queria registrar que não só receita para fazer justiça, mas também pode
induzir até uma política industrial, por que o que é que diz esse projeto de
lei? Que as empresas que transportam o minério, que armazenam o minério,
desde que elas transformem o minério, ou seja, transformem em laminados
ou então em rodas de ferro, de alumínio, esse beneficiamento vai gerar
emprego para a população do Maranhão. No momento em que eles
constituem fábricas aqui, que eles geram emprego, eles estão isentos de
50% da taxa. Isso está induzindo ao Maranhão ser apenas um corredor,
ver um trem passar e o navio chegar e não ficar a riqueza em nosso Estado.
Se a empresa induzir no sentido de industrializar essa matéria prima, ela só
paga 50% do imposto. Então isso é uma política, por exemplo, eu vou dar
um exemplo claro para vocês. E aqui eu acho que a Vale presta um serviço
relevante no nosso Estado, mas ela está implantada aqui há quantos anos.
Tem o Porto do Itaqui, tem a ferrovia, tem a infraestrutura toda das
cidades, do Estado. No momento de implantar uma siderurgia, porque
essa, sim, vai agregar valor ao produto e vai gerar emprego, ela foi fazer
essa siderurgia com financiamento de BNDES, em Fortaleza. Não fez
aqui. Se tivesse essa taxa, com essa política industrial que ela pagaria 50%,
se fizesse essa siderúrgica aqui talvez essa siderúrgica, não fosse para
Fortaleza e viesse para o Maranhão. Então é hora de a gente realmente
fazer se essa é a política de tributar ou taxar aqueles que mais têm, porque
as mineradoras que estão aqui entre as maiores multinacionais do mundo.
Então é hora de taxar esses empreendedores com justiça, com justiça, com
maturidade. E o que nós estamos propondo aqui não é nada diferente,
Deputado Hemetério Weba, do que as taxas que são cobradas no Pará, no
Amapá e em Minas Gerais. E o Maranhão está perdendo a receita logo de
600 milhões de reais. É muito dinheiro que faz falta para a população do
Maranhão. E quero, Presidente, só alertar que taxar energia elétrica é muito
fácil de arrecadar. É cobrar da CEMAR cada caixa, não precisa de grandes
conhecimentos para cobrar. Trabalhar combustível é muito fácil de cobrar,
mas essa vai ser uma luta que os outros estados também tiveram, Deputado
Levi, essa grandes mineradoras tem o poder econômico, vão na justiça
querer derrubar se for aprovada a taxa aqui, porque eles têm recursos para
bancar essa luta, e essa luta é que nós temos que enfrentar, porque os
outros Estados enfrentaram na Justiça e foi reconhecido que ele pode
cobrar essa taxa com o poder de polícia que o Estado tem. Então essa é
uma luta contra peixe grande. E essa é uma luta que nós deveríamos
enfrentar pelo bem do nosso Estado. Por isso eu defendo a votação favorável
ao requerimento. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Encerrada a discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 972,
de autoria do Deputado César, (lê). Em discussão. Em votação. Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Só para registrar
para o nosso júbilo a presença aqui de um grande deputado, lutador e que
se faz presente nesta Casa, que foi Secretário de Estado, o Deputado
Carlos Guterres. Só para fazer esse registro.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Carlos Guterres, seja muito bem vindo à
nossa Casa. Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento nº 966,
de autoria do Deputado Ricardo Rios, que requer, depois de ouvida a
Mesa, justificadas as suas faltas nas sessões dos dias 25 a 27, conforme
atestado médico. Como vota o Deputado Josimar de Maranhãozinho?
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O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO

DEPUTADO JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO - Deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deferido. Requerimento 967, de autoria do deputado
Ricardo Rios (lê). Deferido. Requerimento 968, de autoria do deputado
Ricardo Rios (lê). Deferido. Requerimento 970, de autoria do deputado
César Pires (lê). Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da sessão de amanhã,
07 de dezembro: Projeto de Lei 315/2017. Requerimento 954, de autoria
do deputado Professor Marco Aurélio. Requerimentos 955 e 970, de
autoria do Deputado César Pires. Requerimento 956, de autoria do deputado
Wellington do Curso. Requerimento 957/2017, de autoria do deputado
Edison Araújo. Requerimentos 958, 959 até 965, de autoria da deputada
Nina Melo. Requerimentos 966, 967 e 968, de autoria do deputado Ricardo
Rios. Requerimento 969, de autoria do deputado Max Barros.
Requerimentos 970 e 972, de autoria do deputado César Pires.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou
Blocos. Antes de chamar o deputado Edilázio pela liderança do Partido
Verde, deputado Edilázio já pode até se deslocar para a tribuna, eu queria
só pedir aos líderes que cada bloco utilizasse apenas cinco minutos em
razão da sessão solene que haverá daqui a pouco, convocada para a entrega
de Título de Cidadão Maranhense ao senhor Alessandro da Câmara Batista.
É um projeto de resolução de autoria do deputado Eduardo Braide.
Deputado Edilázio Júnior por cinco minutos, sem apartes, pela liderança.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Bom dia, senhor presidente, caros colegas parlamentares,
imprensa, galeria, amanhecemos hoje com uma imensa tristeza com a
confirmação do falecimento do ex-prefeito de Barra do Corda, senhor
Nenzim. Aqui, como colega partidário do deputado Rigo Teles, quero
externar as minhas condolências, os meus sentimentos a toda a família
Teles, em especial a dona Santinha, a mãe do deputado Rigo Teles e esposa
do Seu Nenzim. Também ao meu amigo Pedro Teles, pessoa a quem tenho
também o maior carinho. E ao Júnior do Nenzim, candidato na última
eleição no município de Barra do Corda. Isso, senhor presidente, só mostra
a falência do nosso sistema de segurança pública. Estamos voltando à era
da pistolagem, algo que já tinha sido banido do nosso Estado, mas que hoje
está de volta. A insegurança toma conta de todo o nosso estado. Todos nós
andamos assustados e, dia após dia, estamos vendo os números e os
índices da violência aumentando no estado do Maranhão. Enquanto isso,
o governador Flávio Dino usa aeronave que era para estar perseguindo
bandido, que era para estar prendendo ladrão, assassinos, estupradores,
usa para fazer política partidária, usa para dar carona para pré-candidatos
a Deputados, usa para fazer política eleitoral. E aí no último dia 30, o que
o Secretário de Segurança Pública, o senhor Jefferson Portela fez? Assinou
um contrato com dispensa de licitação para alocar três helicópteros,
Deputado Wellington, pelo valor de quase R$ 13 milhões. Treze milhões
de reais para alugar três helicópteros. É louvável, tudo o que vem para a
segurança pública é louvável, mas talvez não precisasse de três, talvez dois
bastassem. Se o Governador deixasse o helicóptero da Polícia para servir
a Polícia e não para servir ao Governador para fazer política, para fazer
campanha antecipada. Talvez poderia economizar o erário público fazendo
uma licitação para apenas dois helicópteros e não para três, porque o
Governo da mudança disse que não ia ter essas práticas, que não ia usar
helicóptero da Polícia para fazer campanha e hoje o que vemos no Maranhão
afora é o Governador Flávio Dino fazendo campanha eleitoral antecipada
com os seus aliados e agora temos que desembolsar R$ 13 milhões para
fazer uma licitação desses helicópteros. Aí quando é algo mais próximo da
gente, que é com um pai de um colega nosso, dá para termos a dimensão de
como se encontra o estado do Maranhão hoje, imagina na periferia da
nossa capital onde existe essa guerra de facção, todos os dias mais e mais
assassinatos e assaltos em nossa capital e em nosso Estado. Então aqui,
senhor Presidente, quero deixar os meus sentimentos ao meu colega
Deputado Rigo Teles, ao Júnior do Nenzim, ao Pedro Teles e à Dona
Santinha, e em especial a todo o povo de Barra do Corda que, tenho

certeza, que neste momento está sofrendo, está chorando a morte desse
ente querido que foi Prefeito três vezes daquela cidade e deixou um legado
de obras para muitas gerações como o maior Prefeito que aquela cidade já
viu. Senhor Nenzim, descanse em paz, que Deus lhe tenha em um bom
lugar. Muito obrigado, senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Só um instante, Deputado Sousa. Queria também
lamentar essa tragédia ocorrida no município de Barra do Corda. É
extremamente negativo que ainda aconteçam episódios como esse. Um
assassinato de qualquer cidadão é um absurdo. E nessas circunstâncias
durante o dia, o sujeito executar o outro assim é algo lamentável e que
merece o nosso veemente repúdio e tenho certeza que o aparato de Segurança
Pública do Estado em breve vai esclarecer esse crime hediondo para colocar
quem o cometeu atrás das grades. Pela liderança do Bloco Unidos pelo
Maranhão, o Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) – Bom Dia, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
galeria, imprensa. Senhor Presidente, primeiro, justificar o meu atraso na
Sessão, porque eu estava em mais uma solenidade do Governo do Estado
do Maranhão, onde foi a entrega de mais de vinte veículos para o sistema
penitenciário do Estado do Maranhão. O Governador Flávio Dino,
facilmente, até o final de seu primeiro mandato, esses primeiros quatro
anos de governo, entregará mais de mil veículos para o sistema de segurança
do nosso estado. Obviamente, que a notícia de hoje abalou todos nós, não
por apenas ser um crime que pode se caracterizar de pistolagem, mas por
ser o pai de um colega, de um amigo, que é o deputado Rigo Teles, que eu
aprendi a respeitar e admirar, durante todos esses anos aqui na Casa, esses
três anos, e que é lamentável ouvir o deputado Edilázio falar, utilizar uma
tragédia dessa para, em um momento como esse, querer fazer uma política
partidária, eleitoral, aqui na tribuna da Casa. Eu lamento duas vezes de
ouvir de um deputado que gosto e admiro também, que é o deputado
Edilázio, utilizar uma tragédia como essa da família do colega Rigo Teles,
com certeza, a Polícia vai desvendar esse ocorrido e, com certeza, Polícia
nenhuma do mundo evitaria tal crime bárbaro, é impossível, até porque
esse tipo de crime você dificilmente consegue interceptar, mas, com certeza,
a Polícia Civil do Estado do Maranhão vai dar uma resposta, porque essa
Polícia Civil do Maranhão já foi prender bandido em São Paulo, nessa
gestão do Governador Flávio Dino, avalie esse tipo de crime, aqui no
nosso Estado. Os números da segurança pública estão aí para todos verem,
os investimentos que são feitos na segurança pública do Estado do
Maranhão, totalmente diferente, agora neste momento está tendo uma
reunião com todos os secretários de Administração Penitenciária do país,
enquanto o nosso Estado era vexatório assistir às tragédias, em Pedrinhas,
as decapitações em Pedrinhas; hoje, nós somos modelo, sinal de
investimento na segurança pública e no sistema penitenciário, diferente de
um passado bem recente, que parece que a oposição esqueceu ou então foi
atacado por algum homem de preto que apagou as suas memórias, e isso a
gente não vai permitir, me solidarizo muito, estou realmente abalado com
o que aconteceu, inclusive iria, como sempre faço toda semana de carro
para Timon, mas vou desviar à Barra do Corda para prestar a minha
solidariedade ao amigo deputado Rigo Teles. Então, Presidente deputado
Othelino, eu venho fazer este comentário, fazer este pronunciamento que,
pelo curto tempo, pela nossa Sessão Solene, mas quero aproveitar também
ainda e convidar e anunciar que, amanhã, em Timon, faremos uma audiência
pública para levar outro programa do Governo Flávio Dino para nossa
região, que é o Programa Travessia, que já existe na região Metropolitana,
existe na região Tocantina, que era invisível no governo passado, que é a
população que depende de um transporte especial para se locomover para
a saúde, para a cultura e principalmente na nossa região para a saúde, e,
amanhã, nós faremos um debate na Câmara de Vereadores com o presidente
da Agência de Mobilidade, o Presidente Laurence, onde nós iremos discutir
a implementação desse projeto já no início de 2018, além da fiscalização da
agência de mobilidade do transporte alternativo e intermunicipal e
interestadual daquela região. Mais um vez, Senhor Presidente, para finalizar,
quero aqui me solidarizar com a família do Deputado Rigo Teles, e dizer
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que os números falam dos investimentos na segurança pública. Estão aí
para serem analisados por qualquer cidadão e dizer que cada dia que passa
comemorou mais um período sem homicídios no sistema penitenciário.
Nós estamos aí para responder a esse tipo de comentário lamentável, que
esse infelizmente foi um péssimo momento utilizado pela Oposição. Muito
obrigado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, pela Liderança do bloco da Independente, Deputado
Wellington, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Wellington, cinco minutos sem apartes.
Deputado Júnior, é porque o deputado Rafael foi pela Liderança, e quando
eu ia chamar o próximo bloco, o Deputado Wellington pediu, mas logo em
seguida eu chamo V. Exa.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, senhoras
e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que
acompanham através da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom-dia.
Que Deus seja louvado! Que Deus estenda suas mãos no Estado do
Maranhão e proteja essa terra maravilhosa! Deputado Rafael Leitoa, eu
não tenho procuração para defender o Deputado Edilázio, mas a indignação
me consumiu durante o vosso pronunciamento em dizer que o Deputado
Edilázio estava se aproveitando do momento. Pelo contrário, o Deputado
veio externar solidariedade a um parlamentar desta Casa, a um membro
desta Casa e retratar, ressaltar o caos da segurança pública do Estado do
Maranhão. Eu já denunciei nesta Casa os vários casos que aconteceram e
ninguém faz nada. Já mataram vários vereadores, vão solucionar quando?
Quando matar algum deputado? Porque pai de deputado já estão matando.
Mataram um estudante na ponte do São Francisco e até hoje não
solucionaram o caso. Mataram um estudante na porta da faculdade na rua
Rio Branco. Mataram um estudante no bairro Cohab, e ninguém faz nada.
Assassinaram um cidadão de 40 anos com uma bala perdida no centro de
São Luís, e ninguém faz nada. Pergunte para a população. A população
anda sobressaltada, tem medo de andar na rua. A quantidade de assaltos, de
homicídios, aí vem falar de um sistema penitenciário, sistema penitenciário
em que entraram com a caçamba e derrubaram o muro, meio mundo de
preso fugindo. Vem falar do sistema penitenciário que em Carolina
convocaram uma igreja evangélica, convocaram um cidadão só com o nome
Alfredo. Cadê a transparência do Governo do Estado? Solicitamos a relação
de todos os aprovados e convocados no seletivo lá de Carolina e até hoje
não mandaram. Fui fazer a denúncia no Ministério Publico lá de Carolina.
Mas aeronave sendo utilizada pelo Governador do Estado, por Gastão
Viera, por outros políticos no interior do Estado, não foi esse o governo
que eu votei. Eu falo com conhecimento de causa. Eu votei, votei em
Flávio Dino em 2006 para Deputado Federal, votei para prefeito em 2008
e votei para governador em 2010. Votei e pedi voto em 2014 acreditando
que seria mudança, mas que mudança?! O mesmo perfil, a mesma velha
prática política de se manter no poder. A mesma velha prática política que
tanto abominava porque não criticava, abominava, e a mesma prática
política vem sendo perpetuada, praticada por secretários que querem ser
candidatos a deputado estadual e deputado federal pelo governador do
Estado. Os números que são encobertos. Cadê a transparência? É
lamentável. Lamentamos a morte de um pai de um parlamentar, de um
cidadão maranhense, lamentamos todas as outras mortes que vão cessar
quando? Uma determinada vez, em um pronunciamento, eu chamei a
atenção para quando baterem à porta da Assembleia e ceifarem a vida de
um parlamentar. Não se brinca com a vida. Não se brinca com o sentimento
e não se brinca com a morte de pessoas próximas. Eu tenho certeza de que
o deputado Edilázio em momento algum quis se aproveitar, até pela ligação
que tem, deputado Rigo Teles, por ser do mesmo partido e pelo luto em
que a família se encontra. Fica mais uma vez aqui o nosso registro, a nossa
solidariedade ao deputado Rigo Teles, a sua família em nome do parlamento
estadual e a infelicidade pelo pronunciamento do deputado Rafael Leitoa
na manhã de hoje. Somente lamento, senhores deputados e senhoras
deputadas.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Presidente, eu queria
falar pela Liderança da Oposição.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Sousa Neto pela Liderança da Oposição.
Deputado Júnior, quando o deputado pede pela liderança, ele tem a
preferência.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) - Senhor presidente em exercício Othelino Neto, senhoras deputadas
e senhores deputados, galeria, amigos da imprensa, todos que nos assistem
na TV Assembleia. Senhor presidente, eu queria externar e me solidarizar
com a família do deputado Rigo Teles. Hoje, nesta Casa, realmente é um
dia de muita tristeza por ser um parlamentar decano, cinco mandatos
consecutivos de deputado estadual, uma pessoa que eu, apesar de ser no
meu primeiro mandato, eu aprendi a admirar, a gostar, por ser uma pessoa
tão amiga de todas as pessoas. Os outros parlamentares, assim como os
amigos dos amigos, a cidade de Barra do Corda realmente está chorando
hoje pelo falecimento do ex-prefeito Nenzim, pai do deputado Rigo Teles.
É um dia de muita tristeza, mas eu queria aqui também dizer para não citar
nomes, mas para dizer ao deputado Edilázio que V. Ex.ª tem razão, é um
momento oportuno realmente porque eu sou um crítico não só de criticar,
mas de cobrar também a segurança pública do estado do Maranhão.
Recentemente, tivemos um caso aqui no Maranhão que chocou toda a
sociedade, que foi da menina Alanna, de Paço do Lumiar, cujo corpo foi
encontrado não pela polícia, mas pelos moradores. E quem prendeu o
meliante foi um policial que estava dentro de uma van e que estava à
paisana, não foi o sistema de segurança púbica que fez esse trabalho. Não
foi o sistema de segurança pública que evitou derrubar o muro da
Penitenciária, sabendo que estava vindo lá de Pedreiras, monitorado, mas
não conseguiu bloquear as fugas em Pedrinhas, mas saiu de Pedreiras
sendo monitorado até chegar em Pedrinhas e nada foi feito. Digo isso
porque a pistolagem deve estar voltando para o Maranhão. Se o Deputado
Cutrim não acabasse com essa pistolagem, na época que foi Secretário de
Segurança Pública, que foi um excelente, diga-se de passagem, Secretário
de Segurança Pública e que é do PCdoB, do Partido do Governador, mas
parece que o Governador não olha para os números. E ainda digo mais, o
Deputado Cutrim foi um excelente Secretário de Segurança Pública, foi
candidato a Deputado, se elegeu: competência. Deputado Aluísio,
Deputado Federal eleito por competência. Por que a desistência do
Secretário Jefferson Portela a se candidatar Deputado Federal? Já sabe que
a incompetência não deixa eleger. Então, quero mostrar que aqui enquanto
policiais de Grajaú são convocados para fazer teste de aptidão física, são
colocados para fazer e ajudar na construção de obras e que causou uma
revolta muito grande no Batalhão. Recebi aqui em meu gabinete várias
reclamações de pessoas, Deputado Edilázio, policiais que foram preparados
para combater o crime, fazendo um trabalho de pedreiro, lá na cidade de
Grajaú. Isso causou uma revolta muito grande não só na tropa do Batalhão
de Grajaú, mas de todos os Batalhões do Estado do Maranhão. Eu quero
aqui, mais uma vez, ser solidário e dizer que hoje é um dia de extrema
tristeza, nesta Casa, pela morte do ex-Prefeito Nenzim, pai do nosso
amigo, colega e irmão Deputado Rigo Teles. Dizer que é mais uma prova
da falência da Segurança Pública do Estado do Maranhão. V. Ex.ª foi bem
claro, enquanto o Governador do Estado do Maranhão passa o dia andando
no helicóptero do CTA, que é o Centro Tático Aéreo, que era para estar
combatendo bandido, está aí o resultado do que aconteceu. Falta de gestão
na Segurança Pública, falta de gestão no Governo do Estado e o olhar de
coisa séria que é o combate ao crime organizado neste estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Bloco Parlamentar Democrático. Declina. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado Júnior Verde, por cinco
minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Assim diz a Palavra do Senhor: Porque meus pensamentos não
são os vossos pensamentos, nem vossos caminhos os meus caminhos, diz
o Senhor. Profeta Isaias 55:8-9. Exmo. Senhor Presidente, Exmos. Senhores
e senhoras deputados, imprensa, galeria, a todos que nos acompanham em
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todo Estado do Maranhão. Também subimos a esta tribuna, com o
sentimento de pesar, queremos externar os nossos profundos sentimentos
ao amigo, companheiro, Deputado Rigo Teles, a todos os seus familiares e
amigos pelo falecimento, pela morte, do ex-prefeito de Barra do Corda,
Manoel Mariano Sousa, mais conhecido como Nenzim, que, infelizmente,
foi vítima e todas as características apontam para crime de pistolagem,
uma constante ainda, infelizmente, em nosso Estado, que precisa ser
combatida e nós já fizemos pronunciamento sobre isso, inclusive
comparando ao nosso terrorismo, um terrorismo doméstico e contra
terrorismo a reação tem que ser o que está acontecendo hoje, que é
investimento na segurança pública, com aquisição de mais viaturas,
armamentos, com novos policiais, com o concurso que está sendo feito e
nós queremos aqui não fazer uma defesa à segurança pública, mas dizer da
necessidade de continuar os investimentos, como ainda pouco nós tivemos
a oportunidade de testemunhar com a entrega de viaturas, de equipamentos,
de bloqueadores, e que aqui faço este registro, bloqueadores de sinal de
celular para os presídios do Estado do Maranhão, porque boa parte dos
crimes que acontecem no Estado vêm de dentro dos presídios. E na aquisição,
Presidente Othelino, dos equipamentos que nós entregamos hoje ao lado
do Governador, têm equipamentos de bloqueadores de celulares que vão
ser implantados nos presídios do Maranhão e eu tinha cobrado isso e já
havia cobrado como Presidente da Comissão de Segurança. Então, esses
investimentos são necessários para esse combate. Quando acontece um
crime como esse nós refletimos, de fato, sobre a criminalidade no Estado
do Maranhão, mas é preciso que nós busquemos, claro, punir os
responsáveis, os culpados, mas que nós possamos encontrar soluções
para a segurança pública. Por isso, a nossa preocupação, as audiências
públicas que nós já fizemos no Estado do Maranhão, em São Luís, inclusive,
recentemente, uma audiência em uma comunidade de São Luís, no Planalto
Pingão, para justamente discutir segurança pública apontando todos os
elos de um processo natural que possam convergir para o bem-estar social
e assim o combate à violência, desde as prerrogativas sociais de investimento
na sociedade para o combate às causas da violência e também ao combate
já da desvirtualização do processo social, que é o intento dos meliantes
contra a sociedade. Então, nós temos feito esse trabalho, temos cobrado
um posicionamento firme do Estado, temos apontado soluções. Eu acredito
que este que é o caminho, apontar soluções, buscar realmente corroborar,
confirmar as políticas realmente de investimento da segurança pública e lá,
no ato, nós destacamos à imprensa que era preciso continuar os
investimentos porque tudo o que se fizer para a segurança pública ainda
vai ser pouco. Não há como prever, infelizmente, aí eu volto a comparação,
atos de terrorismo porque são atos covardes, atos covardes daqueles que
premeditam, que utilizam a penumbra, as sombras, realmente, para
formalizar os seus crimes, não há como fazer essa previsão. Ninguém,
infelizmente, nenhuma sociedade, por mais avançada que seja, tem como
fazer uma previsão de atos de terrorismo porque eu comparo o crime de
pistolagem a ato de terrorismo, pela forma da premeditação, pela forma da
obscuridade que eles acontecem, e como é que se combate? Combate-se
com investimentos nas questões ostensivas de apoio às polícias de aumento
de contingente policial, mas, claro, equipamentos necessários para o
enfrentamento, desde o desarmamento ao que nós destacamos, ainda há
pouco, na oportunidade de participar da entrega de mais 20 viaturas para
o sistema prisional, armamentos pesados, sistemas de tornozeleiras,
bloqueadores de celulares. Então eu quero aqui destacar essa necessidade
e deixar na nossa fala aqui esse pesar. Mas que esse pesar é revestido
realmente de um intento de quem clama por mais segurança pública de
toda a sociedade, que é um reflexo desse clamor ao realmente participar de
audiências, de eventos, de reuniões que nós temos abordado como
Presidente da Comissão de Segurança e que somos demandados. Senhor
Presidente, só para concluir, nós temos feito esse trabalho. Se formos
elencar, e eu faço questão de destacar e convidando as pessoas para que
possam acompanhar as indicações do Deputado Júnior Verde pela Comissão
de Segurança, vocês vão ver lá todos os elos dos processos sendo
contemplados para fortalecer a segurança pública. Infelizmente nós estamos
aqui com um sentimento de pesar, lamentando a morte de um ex-prefeito
e de um pai de um companheiro, amigo, Deputado Rigo Teles. Mas que
nós possamos continuar com todos os esforços necessários. E é o que nós
precisamos hoje, para que não haja mais vítimas desse tipo de crime. E
para isso o investimento na Polícia Civil, na investigação é fundamental,

para punir o responsável. Porque aquele que fez isso com certeza já tem
outras vítimas, já tem outras vítimas. E ele precisa ser parado, ser combatido.
E para isso viemos com um sistema de investigação, e a Polícia Civil
precisa ser reaparelhada. E é por isso que nós temos cobrado do Governo
do Estado. E eu não tenho dúvidas que a cada ato que nós participamos,
nós louvamos, mas cobramos mais investimentos. E esperamos que de
fato o culpado seja preso, seja excluído do sistema social e que, assim, nós
possamos levar justiça à sociedade de Barra do Corda e ao povo do
Maranhão. Muito obrigado e que Deus abençoe e a todos.

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

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do orador)
- Senhor Presidente, senhores e senhoras deputadas, subo a esta tribuna
consternado e lamento profundamente a morte do senhor Nenzim, ex-
prefeito de Barra do Corda, pai do nosso amigo Rigo Teles. Me solidarizo
também com todos seus familiares. E acredito que o sistema de segurança
pública do Estado, através do Secretário Jefferson Portela, dará resposta
com rapidez, resposta imediata para elucidar esse crime que tem que ser
tirado da página do Estado do Maranhão, que é o crime de pistolagem,
porque tudo leva a crer que se trata de crime pistolagem. Acredito no
sistema de segurança pública do Estado. Acho que o Secretário tomará as
providências. Não tenho dúvida que o Governador a esta altura já mobilizou
os principais gestores do sistema de segurança para que o crime seja o mais
breve possível elucidado. Porque a elucidação do crime e punição evita que
esse crime continue acontecendo no Estado do Maranhão. Subo também a
esta tribuna, Senhor Presidente, para convidar para um ato que acontecerá
na parte da tarde na Assembleia, que é o ato em defesa da educação no
campo. Acontecerá hoje das 14h às 18h. Esse ato da defesa da educação do
campo, aqui no Auditório Fernando Falcão. Este ato tem por objetivo o
fortalecimento das experiências no âmbito da educação do campo, assim
como será um importante momento de mobilização para a luta política em
defesa do direito à educação do campo em favor dos sujeitos, daqueles
cidadãos que vivem no campo maranhense, no campo de todo Brasil. O
ato faz parte, é importante destacar, da programação do 7º Seminário
Nacional das Licenciaturas em Educação no Campo que teve início nesta
última terça-feira, na UFMA, e se estenderá aqui com o ato na Assembleia
Legislativa. O seminário tem a representação de 14 universidades do Brasil,
portanto, é um evento de cunho nacional que visa defender a educação do
campo do Brasil, em particular no Maranhão, sobretudo no momento que
nós estamos passando de cortes de gastos públicos, sobretudo para a
educação superior. A educação do campo sai da agenda do atual do governo,
do governo do presidente Michel Temer, ou seja, deixa de ser importante,
deixa de ser uma prioridade. Eu também aproveito a oportunidade para
convidar não só os deputados, mas aqueles que nos assistem na TV
Assembleia e a imprensa para uma exposição que também começou hoje
aqui na galeria de acesso de entrada da Assembleia, no primeiro piso, que
expõe em fotografias todo o processo acumulado de luta, a história de luta
em favor da educação do campo no Brasil. Então aproveito a oportunidade
para convidar a todos os deputados e também a imprensa. Muito obrigado,
senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputada Valéria Macedo, por cinco minutos,
com direito a apartes.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (sem revisão
da oradora) – Senhor presidente, membros da Mesa, senhores deputados,
todos que nos assistem pela TV Assembleia. Senhor presidente, venho
hoje à tribuna para tratar de um assunto que é muito caro para nós,
mulheres, mas antes eu quero também demonstrar o meu pesar, ser solidária
ao nosso companheiro e amigo, Rigo Teles, pela morte trágica de seu pai,
o senhor Nenzim, ex-prefeito de Barra do Corda. Nós, companheiros,
lamentamos muito uma tragédia que, às vezes, nós vemos nos jornais
todos os dias com pessoas que não conhecemos e nos indignamos sim por
essa violência tão grande que ainda ocorre no nosso estado. Sabemos dos
mecanismos que o nosso governador Flávio Dino tem feito por meio dos
recursos investidos na segurança pública, agora mesmo, pela manhã,



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                      QUINTA-FEIRA, 07 DE DEZEMBRO DE 2017 17
entregando tantos equipamentos, instrumentos para a polícia coibir e
acabar com esses índices de violência em nosso estado, mas é uma tragédia,
é uma tragédia familiar, uma tragédia que abala a todos nós porque sabemos
que todos nós estamos nessa fragilidade e podemos passar por uma situação
dessas porque a criminalidade e esse crime de pistolagem ainda é muito
forte no nosso estado, infelizmente. Então quero me solidarizar com toda
a família, o nosso amigo deputado Rigo Teles e que Deus o console, que
ajude a passar por esse momento difícil. Senhor Presidente, venho apenas
fazer um registro aqui sobre uma campanha muito importante para nós
mulheres e homens do estado do Maranhão, que é a Campanha do Laço
Branco. Essa Campanha do Laço Branco surgiu no Canadá após o
assassinato de mulheres que ficou mundialmente conhecido como O
Massacre de Montreal. Em 06 de dezembro de 1989 um jovem armado
invadiu uma sala de aula na escola politécnica de Montreal, ordenando que
todos os homens saíssem e ficassem apenas as mulheres, em seguida, ele
matou 14 mulheres e feriu outras 14 e logo depois se matou. No bilhete
encontrado no corpo do assassino ele explicava que queria “acabar com as
feministas que destruíram sua vida”. Na carta havia ainda o nome de 19
mulheres feministas que ele pretendia matar. O crime mobilizou a opinião
pública canadense gerando amplo debate sobre as desigualdades entre
homens e mulheres e a violência gerada por esse desequilíbrio social. Foi
assim que um grupo de homens lançou a Campanha do Laço Branco, em
1991, com a intenção de mostrar que apesar de existirem homens violentos
e agressores, existem também homens que repudiam tais atos de violência
contra a mulher. Eles elegeram o laço branco como símbolo e que adotaram
como lema: “Jamais cometer um ato violento contra as mulheres e não
fechar os olhos frente a essa violência”. Então Senhores Deputados,
Senhores que nos assistem pela TV Assembleia, aqui na galeria, é uma
campanha que clamamos, chamamos todos os homens Deputados desta
Casa, a todos os parlamentares deste Estado, das Câmaras de Vereadores,
os homens de modo geral que realizem essas campanhas em suas cidades,
que se mobilizem com as mulheres. Hoje estamos encerrando a campanha
dos ‘16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher’, que todos
esses dias trabalhamos em todos os órgãos e instituições, mobilizando nos
bairros, mobilizando a participação de homens e mulheres nessa campanha.
Quantas mulheres morrem a cada hora no nosso Estado, no nosso Brasil?
Quantas mães de família estão sendo assassinadas por motivos fúteis,
pela questão do machismo, pelo não engajamento global de homens e
mulheres nessa campanha? Então o Laço Branco, essa campanha vem
chamar, fazer um chamamento para que todos possamos nos envolver,
fazer a nossa campanha, conscientizar da importância dos nossos Centros
de Ressocialização para Homens que cometem crimes, da importância
dessa educação em relação à equidade de gênero, iniciar nas escolas, porque
sabemos que os crimes são cometidos, muitos pelas questões econômicas,
sociais, mas também pela formação cultural dessas pessoas, pelo machismo
que ainda é muito grande na nossa sociedade. Desde lá pequenos nós
aprendemos que o homem tem as suas prioridades em relação às mulheres,
que a mulher tem que obedecer aos homens e essa formação tem gerado
realmente muita destruição de famílias. Porque quando se mata uma mulher,
se mata a família. Então clamamos todos os homens que participem dessa
campanha, que se mobilizem. Não dessa, mas de todos os dias que estamos
aí debatendo esse assunto, que também leve esse assunto para sua família,
para sua casa, que se junte a nós nessa campanha que estamos fazendo
para que a educação, na escola, lá no ensino do jardim de infância já comece
a educação da igualdade de gênero, porque isso a violência às vezes a gente
acha também que ela só acontece nas casa alheias, mas ela está na nossa
sociedade, está no nosso meio. Hoje é alguém que conhecemos, amanhã
pode ser alguém de dentro de nossa casa, nossas filha, alguém ligado à
gente e, com certeza, é um ato de muita crueldade, além de ser um ato de
desigualdade de gênero. Portanto, eu chamo a todos vocês para que faça
uma adesão, os deputados, Presidente, a campanha laço branco é uma
campanha que ela envolve todos nós e todos nós que estamos aqui nesta
Casa que representamos a maioria do eleitorado brasileiro que representamos
a maioria das mulheres maranhenses, que é a maioria que elege os seus
representantes, são 52% de mulheres que votam e elegem seus
representantes. Precisam, claro, do apoio de todos nós para que nós
possamos exterminar, de uma vez por toda, a violência contra a mulher. E
essa violência, como eu disse, é um problema global e ela deve ser combatida

por todos os homens e mulheres. Então, vamos à frente e vamos todos os
homens colaborar conosco nesta luta. Muito obrigada, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Por falta de quórum regimental, declaro encerrada
a presente Sessão.

Resumo da Ata da Centésima Quinquagésima Quinta
Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia cinco de dezembro 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 Fábio Macêdo.

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,
Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo,
Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar
Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Nina Melo,
Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto,
Toca Serra, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé
Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre Almeida,
Carlinhos Florêncio, Humberto Coutinho, Paulo Neto, Roberto Costa e
Stênio Rezende. 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: Júnior Verde, Graça Paz, Toca Serra, César Pires, Eduardo
Braide e Professor Marco Aurélio. Não havendo mais oradores inscritos
para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando a discussão e votação, em único turno do Veto Total (Mensagem
Governamental nº 040/2017) ao Projeto de Lei  nº 70/2017, de autoria do
Deputado Eduardo Braide, que altera a Lei nº 10.289/2015. Com parecer
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, este veto foi
mantido com dezessete votos favoráveis e  dez votos contrários, conforme
chamada nominal em anexo. Em primeiro e segundo turnos, regime de
urgência, o Presidente anunciou os Projetos de Lei nº 299/2016, de autoria
do Deputado Josimar Maranhãozinho, que dispõe sobre  a isenção do
pagamento de tarifa para embarque de viaturas, motocicletas da Policia
Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Civil e do Sistema
Prisional em transporte hidroviário, ferryboat, no âmbito do Estado do
Maranhão; Projeto de Lei nº 025/2017, de autoria da Deputada Ana do
Gás, que obriga o Estado do Maranhão a somente contratar empresas que
possuam no mínimo 5% (cinco por cento) de empregados do sexo feminino
em seu quadro funcional e Projeto de Lei nº 225/2017, também de autoria
da Deputada Ana do Gás, que cria normas para condução e permanência
de cães nos locais que menciona. Na sequência, suspendeu a Sessão para
que as competentes Comissões téncicas emitissem os respectivos pareceres.
Reabertos os trabalhos, o Presidente da CCJC, Deputado Professor Marco
Aurélio informou que o Projeto de Lei nº 299/2017 foi aprovado nas
Comissões na forma de substitutivo, o Projeto de Lei nº 225/2017, foi
aprovado na sua forma original e o Projeto de Lei 025/2017, de autoria da
Deputada Ana do Gás, foi retirado da Ordem do Dia, por vinte e quatro
horas, a pedido do Deputado Professor Marco Aurélio. Desta forma, o
Presidente anunciou a discussão do Projeto de Lei nº 299/2017, que foi
aprovado e encaminhado a Redação Final e o Projeto de Lei nº 225/2017,
que foi aprovado e encaminhado à sanção governamental.  Ainda em primeiro
e segundo turnos, tramitação ordinária, foi aprovado e encaminhado à
sanção governametal o Projeto de Lei  nº 086/2017, de autoria da Deputada
Ana do Gás, que garante o atendimento prioritário e a acessibilidade de
pessoas com obesidade em grau III, aos serviços do estabelecimentos
bancários, comerciais, órgãos públicos, que importem em atendimento
por filas, senhas ou outros métodos similares, com parecer favorável das
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Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e da Comissão de Defesa
dos Direitos Humanos e das Minorias. Em primeiro e segundo turnos,
tramitação ordinária, foram aprovados e encaminhados à redação final os
Projeto de Lei  nºs: 142/2017, de autoria da Deputada Ana do Gás, que
institui a Política Estadual de incentivo à geração e ao uso da energia solar
e 219/2017, também de autoria da Deputada Ana do Gás, que obriga todas
as casas noturnas que oferecem músicas ao vivo: mecânica e/ou eletrônica,
no Estado do Maranhão a fixarem placas informativas referentes ao valor
do ingresso e/ou couvert artístico cobrado. Ambos os projetos receberam
pareceres favoráveis das competentes comissões técnicas. Os Projetos de
Lei  nºs: 332 e 333/2017, ambos de autoria do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão, foram retirados da presente Ordem do Dia e incluídos
na próxima Sessão Ordinária devido ao recebimento de emendas. Em seguida,
o Plenário aprovou: Requerimento nº 910/2017, de autoria do Deputado
Júnior Verde, solicitando que seja registrado nos Anais desta Casa votos de
congratulações à população do Município de Cândido Mendes, pela
passagem de seu aniversário comemorado no mês de novembro;
Requerimentos nºs: 945, 946 e 947/2017, todos de autoria da Deputada
Nina Melo, solicitando que sejam registrados nos Anais desta Casa votos
de congratulações à população dos Municípios de Santo Antônio dos
Lopes, Timon e São Mateus do Maranhão, pela passagem de seus
aniversários comemorados no mês de dezembro. O Requerimento nº 952/
2017, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, solicitando regime
de urgência para os Projetos de Lei nºs: 114 e 314/2017, ambos de autoria
do Poder Executivo, foi discutido pelo Deputado Adriano Sarney, que
manifestou-se contariamente ao mesmo e foi aprovado contra os votos
dos Deputados Adriano Sarney, Edilázio Júnior, Sousa Neto e das
Deputadas Andréa Murad, Nina Melo e Graça Paz. Por fim, foi aprovado
o Requerimento nº 953/2017, de autoria do Deputado Rafael Leitoa,
solicitando que seja dispensado de pauta e enviado à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, o Projeto de Resolução Legislativa nº
049/17 e a Proposta de Emenda Constitucional nº 007/17. Sujeitos a
deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimento nº 940/2017, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando que sejam retirados
de tramitação os Projetos de Lei nºs 265 e 297/2017, de sua autoria;
Requerimento nº 948, de autoria do Deputado Zé Inácio ao Secretário de
Estado da Fazenda solicitando informações sobre as recentes notificações
que o Procon-MA vem aplicando nas instituições bancárias em atividade
no Estado do Maranhão pelo descumprimento dos termos da Lei Estadual
nº 10.605/2017; Requerimento nº 949, também de autoria do Deputado Zé
Inácio ao Secretário de Estado de Segurança Pública, solicitando informações
sobre o cumprimento do disposto no Art. 3º do Decreto Estadual nº
33.464, que regulamenta a Lei nº 10.605/2017; Requerimento nº 950/2017,
de autoria da Deputada Andréa Murad, solicitando que seja justificada a
sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas entre os dias 15 a 24 de
novembro do ano em curso, conforme atestado médico. Na forma do
Artigo 113 do Regimento Interno foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 954/2017, de autoria do
Deputado Professor Marco Aurélio; 955/2017, de autoria do Deputado
César Pires; 956/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso; 957/
2017, de autoria do Deputado Edson Araújo; 958, 959, 960, 961, 962,
963, 964 e 965/2017, de autoria da Deputada Nina Melo; 966, 967 e 968/
2017, de autoria do Deputado Ricardo Rios e 969/2017, de autoria do
Deputado Max Barros. Não houve orador inscrito no primeiro horário do
Grande Expediente. No tempo reservado aos Partidos e Blocos o Deputado
Toca Serra falou pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. As demais
agremiações declinaram do tempo a elas reservado. No Expediente Final
não houve orador inscrito. 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, 06 de dezembro de 2017.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.

Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca
Primo.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Sousa Neto.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Bira do Pindaré, Cabo
Campos, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Josimar
Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Nina Melo,
Othelino Neto, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles,
Roberto Costa, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Toca Serra,
Valéria Macêdo, Vinícius Louro e Wellington do Curso. Ausentes os
Senhores (as) Deputados (as): Andréa Murad, Antônio Pereira,
Carlinhos Florêncio, César Pires, Fábio Macêdo, Graça Paz, Hemetério
Weba, Humberto Coutinho, Marcos Caldas, Professor Marco Aurélio,
Raimundo Cutrim, Rogério Cafeteira e Zé Inácio. O Presidente, em
exercício, Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, em nome
do povo e invocando a proteção de Deus. Em seguida, efetuou-se a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior, que foi
aprovado e do seguinte Expediente: Projeto de Resolução Legislativa
nº 042/17, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim, concede Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor Carlos Roberto Lupi, Presidente
Nacional do Partido Democrático Trabalhista - PDT; Projeto de
Resolução Legislativa n° 043/17, de autoria do Deputado Rafael Leitoa,
concede Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Senhor
Carlos Lupi, Projeto de Resolução Legislativa nº 044/17, de autoria do
Deputado Adriano Sarney, que concede Medalha “Nagib Haickel” ao
Prefeito ACM Neto; Projeto de Resolução Legislativa nº 045/17, de
autoria do Deputado Rigo Teles, concede Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman”, ao Senhor Ricardo Duailibe, Desembargador do
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão; Requerimentos n°891/
17, do Deputado Bira do Pindaré, solicitando que seja realizada uma
Sessão Especial, no dia 13 de dezembro do ano em curso, às 11 horas,
para celebrar o “Dia Estadual da Balaiada”; 892/17, do Deputado Edson
Araújo, solicitando que seja enviada Mensagem de Congratulação aos
Prefeitos e aos Presidentes das Câmaras dos Munícipios abaixo
especificados, parabenizando-os pela passagem do aniversário de
fundação de suas respectivas cidades.  Requerimento n° 893/17, do
Deputado Júnior Verde, solicitando que seja realizada uma reunião, a
ser promovida pela Comissão de Assuntos Municipais e
Desenvolvimento Regional, para tratar sobre a problemática envolvendo
a fixação dos limites e divisas entre os Municípios de São Bento e São
Vicente Férrer; 894/17, do Deputado Stênio Rezende, seja submetido
ao regime de urgência, para discussão e votação em Sessão Extraordinária
a ser realizada logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei nº 309/
2017, de autoria do Poder Executivo. Indicações n°s: 1312/17, da
Deputada Nina Melo reiterando a Indicação nº 266/2016, ao Senhor
Secretário de Estado da Saúde do Maranhão, Carlos Eduardo Lula,
solicitando a reforma e ampliação do Hospital Geral de Grajaú; 1313/
17, da Deputada Nina Melo, ao Secretário de Estado de Saúde do
Maranhão, solicitando a reforma e ampliação do Hospital Geral de
Grajaú; Indicação n° 1314/17, da Deputada Nina Melo, reiterando o
teor da Indicação nº 388/2016, ao Secretário de Estado de Saúde do
Maranhão, para implantação de um Centro de Hemodiálise no Hospital
Regional Doutor Carlos Macieira, no Município de Colinas; 1315/17,
ainda da Deputada Nina Melo, ao Senhor Superintendente da Caixa
Econômica Federal no Estado do Maranhão, Gilberto Magalhães Occhi,
solicitando que seja reconsiderada a decisão de fechamento da Agência
Bancária da Caixa Econômica Federal do Município de Grajaú; Indicação
n° 1316/17, de autoria da Deputada Nina Melo, reiterando o teor da
Indicação nº 275/2016, a Senhora Secretária de Estado do Planejamento
e Orçamento, Cynthia Celina de Carvalho Mota Lima, solicitando a
implantação do escritório para funcionamento da sede da Regional das
Serras no Município de Grajaú; Indicação n° 1317/17, de autoria da
Deputada Mina Melo, ao Senhor Diretor de Planejamento e Relações
Institucionais da Companhia Energética do Maranhão S.A., José Jorge
Leite Moraes, solicitando a instalação de uma subestação nas
proximidades do Estádio Municipal do Arenaldão, localizado no
Município de Formosa da Serra Negra; Indicação n° 1218 e 1319/17,
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de autoria do Deputado Cabo Campos, ao Diretor da TV Assembleia
do Estado do Maranhão, Carlos Alberto Ferreira da Silva, bem como
ao Secretário da Ciência, Tecnologia e Inovação do Maranhão, Davi
Telles, solicitando que seja disponibilizada aulas gratuitas de Português,
Matemática, Geografia, História, Raciocínio Lógico, no modelo Aulão,
durante (02) dois dias na semana, para atender aos candidatos que irão
prestar Concurso para a Polícia Militar. Não havendo mais matéria
para leitura, o Presidente encaminhou à publicação o Expediente lido
pelo Primeiro Secretário, após deferir as Indicações acima mencionada.
Em seguida, concedeu a palavra ao Senhor Deputado Fábio Braga que
relatou sua participação na entrega de vinte motoniveladoras a vinte
municípios maranhenses. Ele destacou que essas máquinas
desempenham um papel fundamental no cotidiano das cidades do
interior do Estado. O Deputado Júnior Verde destacou a necessidade
de todos os Deputados se unirem para melhorar o atendimento do
sistema ferr-yboat no Estado do Maranhão. Com a palavra o Deputado
Doutor Levi Pontes agradeceu ao Superintendente do INCRA/
Maranhão, Senhor George de Melo Aragão, pela visita realizada a
cidade de Chapadinha, para participar de uma reunião de trabalho de
grande importância para os agricultores daquele município. A seguir,
ouviu-se o Deputado Cabo Campos parabenizando o diretor de redação
do Jornal Pequeno, Lourival Bogéa, pelo seu aniversário, enaltecendo
a atuação do jornalista que através desse veículo de comunicação
participou do processo de transformação histórica e social do
Maranhão. O Deputado Vinícius Louro relatou visita ao Povoado
Ipiranga, a convite do vereador Gordinho, da Cidade de São Raimundo
do Doca Bezerra, quando participou de um momento de festividade
daquele povoado. Por sua vez, o Deputado Sousa Neto discorreu
sobre a importância dos Conselhos Tutelares e da necessidade de
valorização dos conselheiros e de se garantir condições de trabalho aos
mesmos. Por fim, o Deputado Josimar Maranhãozinho relatou visitas
que realizou, durante o final de semana, ao interior do Estado,
destacando sua participação em eventos realizados nos municípios de
Governador Newton Bello, Centro do Guilherme, Pedreiras, Trizidela
do Vale, Maranhãozinho e Pedro do Rosário. Ele frisou que teve a
oportunidade de participar da inauguração de um novo trecho da MA-
006, na Cidade de Pedro do Rosário. Esgotado o tempo regimental
destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente informou que as
inscrições dos Deputados Max Barros e Wellington do Curso ficaram
transferidos para a próxima Sessão Ordinária e declarou aberta a Ordem
do Dia quando foi feita a verificação de “quórum” regimental,
confirmando-se a existência do número necessário de presentes para a
apreciação da matéria. Em seguida, o Presidente anunciou em segundo
turno, tramitação ordinária, o Projeto de Lei nº 052/2017, de autoria do
Deputado Cabo Campos, que institui o mês de dezembro como
“Dezembro Cinza”, destinado a homenagear os policiais e bombeiros
militares falecidos em decorrência da profissão no Maranhão. Este
projeto foi aprovado e encaminhado à Sanção Governamental. Em
primeiro turno, foi aprovado e encaminhado ao segundo turno, o Projeto
de Lei nºs: 238/2017, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, que
institui o dia 13 de dezembro como o “Dia Estadual da Balaiada” bem
como o Projeto de Lei nº 247/2017, de autoria do Deputado Eduardo
Braide, que institui o dia 04 de abril como o “Dia Estadual dos
Protetores dos Animais” e o Projeto de Lei 258/2017, de mesma autoria,
que inclui os festejos e procissões tradicionais das Igrejas Históricas
situadas no Centro de São Luís, no Calendário Turístico e Religioso do
Estado do Maranhão,  todos com parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. Em segundo turno, em votação
nominal o Plenário apreciou o Projeto de Resolução Legislativa nº 036/
2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso, subscrito pela
Deputada Nina Melo e pelos Deputados Sousa Neto e Sérgio Frota,
que concede a Medalha do Mérito Legislativo “Nagib Haickel” ao
Senhor João Dória Júnior, Prefeito da Cidade de São Paulo. Este Projeto
de Resolução foi aprovado com 19 votos favoráveis e 03 votos
contrários, conforme a chamada nominal em anexo. Na sequência, foram
aprovados os Requerimentos nºs: 809, 819, 820 e 821/2017, de autoria
do Deputado Sérgio Frota, encaminhando mensagem de congratulações
à população dos Municípios de Icatu, Nina Rodrigues, São Benedito
do Rio Preto e Coelho Neto, pela passagem de seus aniversários

comemorados no mês de outubro; Requerimento nº 850/2017, de autoria
do Deputado Cabo Campos, encaminhando mensagem de aplausos ao
1º SGT PM Reformado Jurandi Burgos Ribeiro e 1º SGT PM César
Roberto Pereira Ferreira, que no dia 04 de novembro prenderam o
acusado de ter assassinado a menor Allana Ludmila; Requerimento nº
855/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide, solicitando que
seja dispensado dos trâmites regimentais e encaminhado à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, o Projeto de Lei nº 303/2017, de
sua autoria; Requerimento nº 872/2017, de autoria da Deputada Ana
do Gás, enviando mensagem de parabéns à Cidade de Cachoeira Grande,
pela  passagem do seu aniversário comemorado no mês de novembro;
Requerimento nº 873/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde,
solicitando que seja registrado nos Anais desta Casa votos de
congratulações às populações dos Municípios constantes no anexo do
referido requerimento, pela passagem de seus respectivos aniversários
comemorados no mês de novembro; Requerimento nº 886/2017, do
Deputado Othelino Neto, solicitando regime de urgência para o Projeto
de Lei nº 308/2017, de autoria do Ministério Público Estadual;
Requerimento nº 887/2017, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira,
subscrito pelo Deputado Rafael Leitoa, para que seja votado em regime
de urgência o Projeto de Lei Complementar nº 020/2017, também do
Ministério Público e o Requerimento nº 889/2017, do Deputado
Wellington do Curso, enviando mensagem de congratulação ao Delegado
Fernando Segóvia, parabenizando-o por assumir o cargo de Direção-
Geral da Polícia Federal, no dia 08 de novembro do corrente ano. Os
Requerimentos nºs 851, 852 e 853/2017, da Deputada Valéria Macêdo;
856/2017, do Deputado Professor Marco Aurélio e 857 a 871/2017, de
autoria do Deputado Rigo Teles; 874 a 882/2017, de autoria do Deputado
Antônio Pereira, foram transferidos para a próxima Sessão, devido a
ausência dos seus respectivos autores. Submetidos à deliberação da
Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs: 888/2017, de autoria do
Deputado Fábio Macêdo, para que seja justificada sua ausência das
Sessões Plenárias realizadas nos dias 06, 07, 08 e 09 de novembro de
2017, conforme atestado médico e 890/2017, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, para que seja justificada a sua ausência nas Sessões
Plenárias realizadas no período 06 a 09 de novembro do ano em curso,
quando esteve participando da Assembleia Geral da Conferência das
Assembleias Legislativas Regionais da Europa. Na forma do Artigo
113 do Regimento Interno, foi incluído na Ordem do Dia da próxima
Sessão os Requerimentos nºs:  891/2017, de autoria do Deputado Bira
do Pindaré e 892/2017, de autoria do Deputado Edson Araújo. Não
houve orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente. No
horário reservado aos Partidos e Blocos ouviu-se o Deputado Max
Barros que, falando pela Liderança do Bloco Parlamentar Independente,
cobrou soluções urgentes quanto à problemática da falta de água potável
no município de Araioses. O Deputado relatou que alocou verba para
que a CAEMA pudesse resolver a situação crítica do abastecimento de
água naquele município. As demais agremiações declinaram do tempo
a elas reservado. Inscrito no Expediente Final o Deputado Wellington
do Curso teceu duras críticas ao Governo do Estado, classificando a
gestão do Governador Flávio Dino como frágil e incompetente. Em
seguida, o Deputado Bira do Pindaré cumprimentou o Deputado Júnior
Verde pela iniciativa da homenagem aos conselheiros tutelares, afirmando
que é uma homenagem merecida, pelo trabalho, dedicação e pelo papel
estratégico para o desenvolvimento, para afirmação da cidadania e
para a proteção às crianças e adolescentes. O Deputado Roberto Costa
parabenizou a Igreja Assembleia de Deus pelos seus oitenta anos de
atuação na cidade de Bacabal. O Deputado Vinícius Louro parabenizou
as cidades de Trizidela do Vale, Bernardo do Mearim, Lago dos
Rodrigues, Conceição de Lago Açu, São Raimundo do Doca Bezerra e
Lagoa Grande por seus aniversários de emancipação políticas e
manifestou suas felicitações ao trabalho que vem sendo desenvolvidos
pelos gestores destes municípios. 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, 14 de novembro de 2017. Deputado
Othelino Neto - Presidente, em exercício. Deputada Francisca Primo -
Primeira Secretária, em exercício. Deputado Sousa Neto - Segundo
Secretário, em exercício.
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Ata da Centésima Quadragésima Quinta Sessão Ordinária

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

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

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

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

Deputados (as): Adriano Sarney, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César
Pires, Edson Araújo, Eduardo Braide, Francisca Primo, Othelino Neto,
Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa, Toca Serra, Wellington do
Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Ana do
Gás, Andréa Murad, Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, Doutor Levi
Pontes, Edilázio Júnior, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Glalbert Cutrim,
Graça Paz, Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Josimar Maranhãozinho,
Júnior Verde, Léo Cunha, Marcos Caldas, Max Barros, Nina Melo, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rogério
Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo e
Vinícius Louro. O Presidente, em exercício, Deputado Othelino Neto,
declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus. Em seguida, efetuou-se a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata
da Sessão anterior que foi aprovado, do Expediente a seguir: Projetos de
Lei nºs: 316/17, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que determina
constar em editais de licitações para aquisição ou locação de novas viaturas
policiais e de condução de presos a especificação de para-brisas blindados;
317/17, de autoria do Deputado Josimar Maranhãozinho, que dispõe
sobre a “vida útil” de Viaturas que compõem a frota do Sistema de Segurança
Pública do Estado do Maranhão; Requerimentos nºs: 895/17do do Deputado
Josimar Maranhãozinho, solicitando que seja discutido e votado em regime
de urgência, em uma Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a
presente Sessão o Projeto de Lei, nº 299/2017, de sua autoria; 896  e 897/
17, do Deputado Ricardo Rios, solicitando que seja justificada sua ausência
nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 13 e 14  do mês  de junho, bem
como nos dias 04, 06 do mês setembro do ano em curso, conforme atestado
médico; Requerimento nº 898/17, do Deputado Othelino Neto, para que
seja submetido ao regime de urgência, para discussão e votação em Sessão
Extraordinária a ser realizada logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei
nº 298/2017, de sua autoria; Indicação nº 1320/17, Deputado Edson Araújo,
ao Diretor de Relações Institucionais da Companhia Energética do
Maranhão, José Jorge Leite Soares e ao Coordenador do Comitê Gestor
Estadual do Programa Luz para Todos no Maranhão, Senhor Luís Adriel
Vieira Neto, solicitando a inclusão dos povoados  Castelo, São Salvador e
Papagaio, situados no Município de Turiaçu, Mesorregião Oeste
Maranhense, no Programa “Luz para Todos”, para viabilizar a implantação
dos serviços de eletrificação rural, nos respectivos povoados. Não havendo
mais matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou o Expediente lido à
publicação e concedeu a palavra aos Senhores Deputados: Raimundo
Cutrim, Rigo Teles, Bira do Pindaré, Roberto Costa e Wellington do Curso.
Não havendo mais oradores inscritos no Pequeno Expediente, o Presidente
informou que não havia matéria para ser apreciada na Ordem do Dia. Na
forma do Artigo 113 do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do
Dia da próxima Sessão os Requerimentos nºs: 856/2017, de autoria do
Deputado Professor Marco Aurélio; 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863,
864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, e 871/2017, de autoria do Deputado
Rigo Teles; 872/2017, de autoria da Deputada Ana do Gás; 873/2017, de
autoria do Deputado Júnior Verde; 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881
e 882/2017, de autoria do Deputado Antônio Pereira; 883/2017, de autoria
do Deputado Fábio Braga e 884/2017, de autoria do Deputado Hemetério
Weba. Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande
Expediente. Da mesma forma ocorreu no horário reservado aos Partidos e
Blocos e no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi
encerrada e lavrada a presente Ata que lida e aprovada será devidamente
assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 16 de novembro de 2017. Deputado Othelino Neto -
Presidente, em exercício. Deputado Adriano Sarney - Primeiro Secretário,
em exercício. Deputado Wellington do Curso - Segundo Secretário, em
exercício.

SESSÃO SOLENE
DO DIA 1º DE DEZEMBRO DE 2017 ÀS 11h35min

SESSÃO SOLENE CONVOCADA PARA ENTREGA DO
TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO DR. JOÃO FURTADO
DE ARAÚJO SEGUNDO

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a
sessão solene convocada para entrega do Título de Cidadão Maranhense
ao Dr. João Furtado de Araújo Segundo, natural da cidade de Teresina,
estado do Piauí, concedido pela Resolução Legislativa n.º 840/2017, oriunda
do Projeto de Resolução Legislativa n.º 037/2017 de minha autoria. Façamos
a composição da Mesa. Convido o Senhor Dr. João Furtado de Araújo
Segundo, homenageado desta sessão solene. Convido o Exmo Senhor
Deputado Glalbert Cutrim para compor a Mesa. E também o Exmo Senhor
Deputado César Pires, a quem de imediato passo a Presidência desta
sessão solene em razão das relações antigas de amizade que tenho com a
família do João, inclusive não só relações pessoais como relações políticas
que renderam ao Deputado César votação expressiva nas últimas eleições
lá, coordenadas pelo nosso amigo Flávio Furtado que está aqui também
prestigiando a sessão. Muito justo que o Deputado César presida esta
sessão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Que Deus abençoe todos nós. Concedo a palavra ao
Deputado Othelino Neto, autor da proposição.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – Deputado
César Pires que preside esta sessão, Deputado Glalbert Cutrim, meu
amigo João Furtado. Geralmente eu falo na tribuna da esquerda, hoje estou
abrindo uma rara exceção. Eu costumo dizer que este momento quando a
Assembleia concede Título de Cidadão, é geralmente um momento muito
marcante para quem está homenageando, para o autor do requerimento, e
principalmente para quem recebe esta homenagem. Ainda mais em alguns
casos que só faltava esta nova Certidão de Nascimento, como é o caso do
João e como se trata de um amigo pessoal, eu até dispensarei maiores
formalidades neste discurso. Eu até achava que João era maranhense,
maranhense nascido no Maranhão, pensei que tivesse nascido lá em Duque
Bacelar. Mas ele me disse algumas vezes que dos irmãos todos, que são
sete, ele não nasceu em Duque Bacelar, nasceu em Teresina, logo foi para
Duque Bacelar onde passou a sua infância, depois foi para Teresina estudar
o ensino fundamental, mas sempre com as relações muito mais intensas
com o Maranhão, com Duque Bacelar e com os momentos de muitas
diversões que ele já me contou, ali à beira do rio Parnaíba. E em Teresina
ainda cursou Medicina, depois optou por voltar para o Maranhão, que a
essa altura certamente já era a sua terra de coração, como imagino que seja
hoje. Muito embora tenha carinho pelo Piauí, cidade de um povo irmão e
muito querido, mas pelos anos que está aqui, certamente a terra do coração
já é o Maranhão. Então tenho certeza que a dona Rosemeire ficou muito
feliz quando o João voltou para cá para morar uma parte da vida em Duque
Bacelar e a outra parte aqui em São Luís. Mas uma parte muito especial do
João, e isso aumenta a maranhensidade dele, é a maranhense Emanuelle,
que a gente costuma chamar de “Manu”, que é maranhense de Presidente
Dutra, a Dona Rosemeire é de Chapadinha e as duas pérolas dele, do João
e da Manu, que são a Isabela e a Júlia e que a gente costuma chamar de Bela
e de Juju, duas filhas maravilhosas com quem tenho prazer de conviver,
graças a amizade com João e Manu. Mas além dessas razões de ordem
pessoal, de João ter construído uma história no Maranhão, constituído
família, mas tem o outro lado que é a dedicação à saúde das pessoas, a
dedicação a usar o seu conhecimento, usar os anos de estudo, parte em
Teresina, parte em São Paulo onde fez residência, e essa dedicação com
muito amor, com muito carinho a cuidar e a tentar curar as pessoas, a tentar
fazer muitas vezes intervenções que salvam vidas. Nesta trajetória, João
trabalha em hospitais públicos e em hospitais particulares, é hoje servidor
do município de São Luís, dos Socorrões I e II, e quem trabalha no Socorrão
I e II certamente trabalha por devoção à medicina, porque em nossas
muitas conversas, algumas indo buscar os nossos filhos na escola, outras
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em ambientes etílicos, ele já me disse o quanto gosta de trabalhar no
Socorrão, mas me disse também da dura realidade em virtude da grande
demanda que eles têm, muito mais demanda do que as condições objetivas
de atender. Por isso que digo e enfatizo que quem trabalha nos Socorrões,
nos hospitais públicos, é realmente porque tem uma devoção pela medicina,
é realmente por gostar de atender aquelas pessoas que infelizmente não
têm condições de pagar um hospital particular. Então essa parte da medicina,
com o aspecto e com um compromisso social muito grande, é uma marca
que me chama atenção. Trabalha também na sua clínica particular, no
hospital UDI, onde pela iniciativa privada trabalha de forma muito dedicada.
Eu quero dizer que de algumas vezes que ocupei o médico João Furtado
para indicar algum amigo que ele pudesse socorrer, todas as vezes foram
muito bem atendidos e tiveram resultados positivos, ficarem bons, ficaram
curados de duas enfermidades. Mas, meus amigos, hoje é um dia muito
especial no qual João passa a ser oficialmente maranhense. Daqui a pouco,
ele vai receber a segunda certidão de nascimento, a qual não será oriunda do
cartório de Teresina, mas será fruto de uma vida de dedicação como o
reconhecimento de todos os deputados, porque essa resolução foi aprovada
por unanimidade, todos os deputados aprovaram por reconhecerem a
dedicação do João ao Maranhão. Não é à toa que, na sexta-feira, estão aqui
três deputados, não apenas pela condição de deputados estaduais, mas
estão aqui pelo carinho, pela amizade e pelo afeto que têm pelo homenageado.
É o caso do deputado César Pires, a quem já fiz referência, e o deputado
Glalberth Cutrim que nutre por João certamente grande admiração e grande
carinho, por isso fez questão de vir aqui prestigiar esta solenidade. João,
aqui perante sua família, perante os amigos, dentre os quais me incluo,
quero desejar a você muita felicidade, você que acabou de entrar para o
seleto grupo dos quarentões, muita felicidade. Quero dizer a você que é
razão de muita alegria para mim, ter proposto o Título de Cidadão
Maranhense, aliás, aqui neste Plenário, está ali o Sobral que também recebeu,
há alguns meses, o Título de Cidadão Maranhense com muita emoção aqui
nesta tribuna. Então, é razão de muito orgulho entregar essa certidão porque
você já é maranhense de coração e, a partir agora, passa a ser maranhense
de direito com muita justiça. Por isso eu comemoro, celebro e parabenizo
você e todos que vieram aqui à Assembleia Legislativa nesta sexta-feira.
Muito obrigado pela atenção de todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Convido o deputado Othelino Neto para fazer a entrega
do Título de Cidadão Maranhense ao Dr. João Furtado de Araújo Segundo.
Concedo a palavra ao homenageado, Dr. João Furtado de Araújo Segundo.

O SENHOR JOÃO FURTADO DE ARAÚJO SEGUNDO -
Bom dia a todos. Excelentíssimo Senhor Deputado César Pires, Presidente
desta solene sessão. Senhor Deputado Othelino Neto, Presidente da
Assembleia em exercício e autor do requerimento. Excelentíssimo Senhor,
meu amigo Deputado Glalbert Cutrim. Bom dia à minha mãe, aos meus
irmãos, meus cunhados, meu sogro e minha sogra ali, amigos meus tanto
do Maranhão como de Teresina aqui presentes. É uma honra estar aqui,
hoje é um dia realmente muito especial para mim. O título que esta Casa
generosamente me ofereceu me honra e acima de tudo me comove pela
forte simbologia que tem. Fico particularmente feliz pela iniciativa da
concessão partir de um amigo meu, como já falei, o Deputado Othelino
Neto, que junto com vários amigos maranhenses aqui presentes têm
contribuído para fazer do Maranhão o meu lar. Os meus pais são legítimos
maranhenses, meu pai, infelizmente, morreu quando eu tinha um ano de
idade, José Furtado, ele é lá de Duque Bacelar, mas a minha mãe, que é de
Chapadinha, Rosimeire aqui presente, é uma apaixonada por São Luís e
talvez tenha sido uma das que mais me incentivou e me mostrou quão bela
é essa terra. Uma terra de Gonçalves Dias, como ela sempre diz, Josué
Montello, Coelho Neto, Ferreira Gullar e, entre tantos outros poetas e
nomes relevantes na história do nosso país que são maranhenses. Eu sou
o caçula de uma família de sete irmãos e a mamãe até brinca que os mais
novos, para fazer graça, ela resolveu ir para Teresina e não ter de parteira,
lá no interior, em Duque Bacelar, na fazenda da gente na beira do rio
Parnaíba. Então, terminou que eu nasci, cresci, me formei em Medicina e,
em 2001, parti para São Paulo para que me especializar, eu ia fazer cirurgia
geral, possivelmente, cirurgia vascular. Estava tudo certo que eu voltaria,
sem dúvida alguma, para a quente e aconchegante Teresina, que a gente que

é Teresina, todo mundo acha ruim, mas a gente não consegue sair de lá,
tanto é que tem até um irmão meu aqui, Cláudio, que tinha tudo para morar
no Maranhão, passou num concurso, veio para São Luís, mas ele não
conseguia passar um final de semana aqui, na hora que dava no final de
semana ele ia para Teresina até que terminou voltando para Teresina e não
ficou. De qualquer forma, quando eu estava na transição da cirurgia geral,
para cirurgia vascular, por volta de 2004, um amigo meu, que era para estar
aqui presente, deve estar chegando daqui a pouco, o Doutor Aldemir, que
é um radiologista muito renomado, aqui em São Luís, ele... a gente se
encontrou, acho que num congresso e ele disse: João, eu estou precisando
de um vascular para trabalhar comigo em São Luís. E eu disse, sem nem
pensar, eu disse: Não, eu vou. Deixei passar, ainda tinha dois anos pela
frente, quando estava terminando a vascular, ele me liga: João, eu vou para
um congresso aí e eu quero acertar para a gente voltar para... Tu vais voltar
para São Luís, não é? Aí eu disse: Tá. Ali sem acreditar muito, mas resolvi
vim aqui para São Luís e terminei que eu fiquei, gostei e ele voltou para
Teresina, todo mundo termina voltando, mas eu fiquei e acho que não
volto mais. O que acontece? Quando eu cheguei aqui, eu achei uma terra
muito diferente de tudo o que eu conhecia, eu não conhecia realmente de
jeito nenhum São Luís, embora Teresina seja do lado, eu não conhecia São
Luís. Então, eu cheguei aqui em 2006, eu mais meu fiel amigo, desde a
infância Dr. Gisleno, e a gente alugou um apartamento, ali na Ponta D’Areia.
No primeiro domingo disse: Ah, vamos sair. Eu não conhecia nada, fui para
um reggae que tinha na Ponta D’Areia, uma das coisas mais estranhas que
eu vi. Então, eu não me adaptei ao reggae, não me adaptei ao mês de junho
e julho todo dedicado ao boi, eu não entendia aquilo, a cidade parava e
ficava todo mundo indo para festa de boi, que eu também não conhecia,
achava feia. Então, tudo no começo foi muito difícil para mim, algumas
portas se fecharam, mas como Deus é bom e a gente é perseverante, muitas
janelas se abriram. Hospitais como a UDI e a Procardio me deram muitas
oportunidades, o primeiro emprego meu foi o Hospital Djalma Marques,
que é o Socorrão I, hospital este extremamente sofrido, sobrecarregado,
mas que presta um trabalho imensurável para o Maranhão há décadas, eu
procurei o Socorrão II porque disse que lá não tinha vascular e lá formei um
serviço, abri um serviço e estamos lá até hoje no Socorrão I e II, trabalho
hoje no Carlos Macieira, trabalho em vários locais, então eu não posso
reclamar das oportunidades que o Maranhão e São Luís têm me dado. De
qualquer forma, a vida não é só trabalho e aqui eu conquistei muitas
amizades, amizades essas que têm feito cada vez mais eu gostar de São
Luís e hoje aqui eu posso olhar e tem mais amigos meus de São Luís até do
que de Teresina. Mas para completar a vida, a gente precisa não só de
amigos, nem só de trabalho e, em 2006, ainda no ano que eu cheguei aqui,
em setembro, eu conheci uma bela maranhense, tinha que ser maranhense,
de olhos verdes, meu amor Emanuela. Nos casamos e ganhei os dois
maiores presentes da minha vida, a Julinha e a Belinha que estão ali presentes,
ludovicenses, já até aprenderam a falar ludovicense as duas e com certeza
não tem como ir embora dessa terra. O que eu mais posso querer? Então,
hoje em dia, de maneira sincera, eu adoro festa de boi, adoro boi bumbá,
aprendi a gostar, como juçara, não acho ruim, não é açaí, é juçara. Até ouço
reggae, pra falar a verdade não gosto muito, mas se tiver não tem problema.
E espero passar o resto da minha vida nesse belo Estado. Então, muito
obrigado a todos, aos meus amigos aqui presentes, amigos mais recentes,
amigos mais antigos. E eu gostaria de, até porque a gente começa a se
emocionar, que todos mais tarde, vocês sabem que eu gosto de uma festa,
eu quero todos presentes, daqui a gente sair da Assembleia para o Pestana
para a gente almoçar, comer uma feijoada e bater mais papo, que é o que eu
mais gosto na vida. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Convidamos o Deputado Glalbert Cutrim para fazer seu
pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Senhor
Presidente César Pires, eu vou quebrar o protocolo e vou falar daqui
mesmo, porque eu ia até fazer um aparte do Othelino, mas quando eu fui
me deparar o Othelino já estava finalizando e não deu tempo nem de pedir
um aparte. Enfim, eu estou muito feliz, João, de hoje poder fazer parte do
seu círculo de amizades. E nada mais justa essa grande homenagem que o
Deputado Othelino propôs e nós aqui no plenário referendamos. Uma
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homenagem justa de uma pessoa que merece. Uma pessoa que eu, como
amigo, sei do seu caráter, sei da sua qualidade como médico e também sei
do amor que você tem por essa cidade. Se não fosse isso você não estaria
morando aqui até hoje. E na última semana você me confidenciou uma
coisa, que teve um médico aqui de São Luís, quando você estava terminando
a residência, que disse que aqui não tinha espaço para você. E você disse
que iria ficar justamente por isso. E está aí hoje a grande resposta. Você
achou o seu espaço, cavou o seu espaço e hoje é um médico renomado aqui
na nossa cidade. Então parabenizo você mais uma vez por essa homenagem
justa. Repito e pode ter certeza que nós estamos orgulhosos de vê-lo como
cidadão genuinamente maranhense. Muito Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Que Deus abençoe a todos nós. Caríssimo Senhor
Deputado Othelino, Vice-presidente desta Casa e Presidente em Exercício;
Caríssimo Glalbert Cutrim, Deputado que faz parte desta Mesa da Casa;
Senhor Homenageado e Cidadão Maranhense João Furtado. É com subida
honra, João, e é das mais altas as minhas deferências públicas e de cidadão,
que eu vim aqui hoje, a convite também do Deputado Othelino, mas ainda
que não me convidasse, que não havia razão para isso, eu estaria aqui. Eu
quero dizer a você, Othelino, que eu também fiquei extremamente grato
com a sua deferência de conceder-me o direito de presidir esta sessão e
dizer a você da sua grandeza, não só pela homenagem que presta, mas sua
postura ética na condução desta Casa na ausência, por motivo de saúde, do
nosso querido Deputado Humberto Coutinho. Sou aliado de Humberto
Coutinho de forma inarredável e irretocável. Eu transfiro a você esse mesmo
sentimento de ser seu aliado nas suas lutas, nas suas causas na condução
desta Casa. João, por essa feliz coincidência do destino, eu conheci Flávio
Furtado e por meio dele eu te conheci. E confesso da minha felicidade de
poder presidir e conceder esse título de cidadão maranhense a você. Quantas
vezes não me encontrei com você na Ana Maria, da qual eu sou um
hóspede contumaz, Othelino, da Ana Maria, a convite sempre do Flávio e
da Gilmara. Sem perder de vista o apoio da Socorro e do Jales, do Cláudio,
da Rosimeire aqui presente também, mas ela fica mais no Piauí. Do Flávio,
da Gilmara e da Flavinha, que aqui eu tive o prazer de tirar foto hoje na
minha mesa ali, na minha cadeira. Eu não quero que ela perca, ganhe o gosto
muito cedo para eu não perder meus votos lá. Da dona Rosimeire, aqui
presente também, tem uma família maravilhosa. Ao Claudio, à Gilmara, à
Isadora, à Manu pela família que tem, ao meu querido torcedor do Botafogo
e meu médico e dentista Osmar, a todos vocês. Aqui presente Ana Paula,
sempre me recebe com muita presteza e educação na sua casa. Mas, João,
falar de você não tem dificuldade. As razões que me movimentam e me
movem em relação a esse título são muitas. Primeiro a tua grandeza, a tua
origem, a tua espiritualidade, a tua razão pública e, sobretudo, ética que
você tem. Na vida de hoje, João, a ética, o labor e a forma com que se
conduz qualquer cidadão é meritório de receber essa homenagem. Eu tenho
certeza que Othelino, eu e Glauber estamos aqui por méritos de várias
ordens. Uma delas é a probidade, a honradez e a tua genética. Você é fruto
de uma família que eu convivi e que eu vejo ali dentro cidadãos irretocáveis
de vida pública. O companheiro Flávio Furtado , das dificuldades de uma
gestão pública sem perder a postura e a ética quando fez gestão pública.
Você, João, eu que quantas vezes meu gabinete te aciona e quantas vezes tu
me atendes. Às vezes quando as minhas fraquezas humanas e política não
respondem as necessidades de eu atender os meus reclames e apelo do meu
gabinete, eu encontro em você uma mão estendida. , E você está de longe de
compreender o que aquilo significa para um político, para um cidadão que
sobretudo quando você vê pessoas perecendo, Glalbert, de dificuldade e a
impotência de um político que às vezes vive a adversidade do poder. Tu
não te tens recusado em relação a isso. Somado todo esse caminho, Othelino,
tudo isso eu digo para você que eu sou um homem feliz de carregar na
minha biografia que um dia eu pude segurar o teu Título de Cidadão
Maranhense. Queira permitir Deus que eu continue convivendo com a tua
família como convivi sempre. E agora eu escutei uma frase de Flávio
Furtado, que até agora eu não consegui ainda controlar quando ele disse
assim: “vai tudo, César, menos o meu apoio para você”. Eu sei, Flávio, que
aqueles momentos que tu disseste aquilo não pelo uma obrigação que você
tem do fazer, mas pelas relações que nós construímos de seriedade, um
conjunto de valores sobretudo crenças na moral e na ética pública. Vai,
João, seja cidadão, mas mais do que cidadão maranhense, você é um nobre

maranhense, um profissional sem sombra de dúvida dos mais nobres que
essa Casa tem. Quando eu digo essa Casa, essa Casa pública a qual você
serve, segue. Othelino, as fronteiras das dificuldades da medicina que tem
ali nos Socorrões da vida, eu acho que ela serve como você disse para
enobrecer os teus talentos, a tua criatividade, e, sobretudo, as tuas mãos
hábeis em fazer felicidade de muitos, uns diretos, quando recebe a cirurgia,
outros indiretos quando pede para que você faça e você atende, segue em
paz. Segue a tua saga, segue o teu caminho. Não deixe que às vezes as
turbulências da vida e os caminhos íngremes da vida te abalem. Acredite,
tenha fé, a mesma fé que te movimentou para vir para cá para o Maranhão,
superar dificuldades. Acostumado só a ver bode, não podia conhecer boi,
mas ele foi lá e venceu a vida, porque o cérebro teu permitiu que assim
fizesse. Sucesso a toda família, Furtado, ao nobre e grande cidadão
maranhense, João Furtado Sobrinho. Nada mais havendo a tratar, declaro
encerrada a presente sessão, muito obrigado a todos.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Resolução Legislativa nº 049 /2017, aprovado nos seus
turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 847/2017

Altera dispositivos do Regimento Interno e dá outras
providências.

Art. 1º- O art. 10 da Resolução legislativa nº 449/2004, que dispõe
sobre o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10 Declarado vago o cargo na Mesa Diretora, nas
hipóteses previstas   no art. 75 deste Regimento ou pelo
afastamento do titular para exercício de cargo ou função em
outro Poder, a sucessão dar-se-á da seguinte forma:
 I- Para o cargo de Presidente pelo 1º Vice-Presidente e para
este e os demais obedecidos na ordem de sua sequência,
realizando-se a eleição para os que restarem vagos, no prazo
de até 5 (cinco) sessões ordinárias, obedecidas as regras do
art. 8º deste Regimento Interno.
 II- Para o cargo de Secretário, aplica-se a regra de sucessão
prevista no inciso anterior, no prazo de até 5 (cinco) sessões,
nos termos do art. 8º deste Regimento Interno.”

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 06 de dezembro de 2017. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente, em exercício. Deputado RICARDO
RIOS - Primeiro Secretário. Deputado ZÉ INÁCIO - Segundo Secretário,
em exercício.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 820/2017

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

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

Art. 1º - Classificar de acordo com a tabela em anexo, os servidores
ocupantes de cargos em comissão.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeito financeiro, a partir de 1º de outubro do ano em curso, revogadas
as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 29 de

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

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº  820/2017
OUTUBROOATIREO                                FEVFEVEE
MATRÍCULA NOME                                                NÍVEL
1645886 Safira Vieira Pinho                                 XV

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 821/2017

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

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Classificar de acordo com a tabela em anexo, os servidores
ocupantes de cargos em comissão.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeito financeiro, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso,
revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 29 de

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

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº  821/2017

MATRÍCULA N O M E                                             NÍVEL
1645852 Antonio Ferreira dos Santos Filho XV
1645902 Ronyelison Italo da Silva Sousa XV

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 822/2017

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

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Classificar de acordo com a tabela em anexo, os servidores
ocupantes de cargos em comissão.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeito financeiro, a partir do dia 1º de dezembro do ano em curso,
revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 29 de

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

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº  822/2017
          ONOVEMBROUTUBRO

MATRÍCULA N O M E           NÍVEL
1645894 Ely de Cassia da S. Coelho Galvão XI
1645878 Lucimeire Amorim Fonseca XVII
1645860 Luana Martins dos Santos XV
1635333 Geomires Rosário Monteiro XV
1612415 Milton Dias Soares Filho IX
1644004 Gabriel Valeriano S. Tenorio XII
1635358 Janilson Moraes Froz XV
0047951 Ângela Tércia A. da Cunha XV
1637479 Thiago da Silva Sousa X
1634732 Kadja Nobel Sousa Braga XII
1624600 Eliara Soares Carneiro XV
1645837 Gilma Barros Costa Martins XV
1644939 Raimundo Otávio Silva Cerqueira XV
1626514 Walmir Ferreira Alves XV
1641760 Antonio Marcos C. Oliveira XV
1645373 Filipe Aguiar Ferreira Lobo XV
1631522 João Raimundo C. Bezerra XV
1630896 Lais Uchoa da Luz XVII
1645340 James de Oliveira Silva XV
1645506 Josivan Cabral Silva XV
1642271 Karine Valeria Vale P. Oliveira XV
1634203 Antonio Carlos Cruz Amorim XV
1645076 Diego Serra C. de Souza Reis XV
1643972 Magno Moreira P. Júnior XV
1619691 Maria de Jesus M. dos Santos XV
1641000 Cristiana Serra Duarte Cunha XV
1641661 Orlenildo Ferreira da Costa XV
1629492 Clodomir Rabelo Martins XV
1625714 Antonio Ancelmo de Sousa XV

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE, REALIZADA AOS 05 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO
DO ANO DE 2017, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO LÉO FRANKLIN, DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Presidente
DEPUTADA GRAÇA PAZ
DEPUTADO FÁBIO BRAGA
DEPUTADO VINICIUS LOURO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 009/2017 – Emitido ao Projeto de Lei nº 259/2017,

Mensagem Governamental nº 084/2017, que ESTIMA a receita e fixa a
despesa do Estado do Maranhão para o exercício financeiro de 2018.

AUTORIA:   PODER EXECUTIVO
RELATOR:  Deputado GLABERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 06 de dezembro de 2017.

LEIBE PRAZERES BARROS
Secretária da Comissão
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M E S A  D I R E T O R A
P A R E C E R Nº 001/ 2017

RELATÓRIO:
Chega-nos para ser apreciado, o Projeto de Resolução Legislativa

nº 049/2017, de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que altera a
redação de dispositivos da Resolução Legislativa   nº 449, de 24 de junho
de 2004, que dispõe sobre o Regimento Interno da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão.

Nos termos do Presente Projeto de Resolução o art. 10 do
Regimento Interno, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 10 Declarado vago o cargo na Mesa Diretora, nas hipóteses
previstas no art. 75 deste Regimento ou pelo afastamento do
titular para exercício de cargo ou função em outro Poder, a
sucessão dar-se-á da seguinte forma:
 I- Para o cargo de Presidente pelo 1º Vice-Presidente e para este
e os demais obedecidos na ordem de sua sequência, realizando-
se a eleição para os que restarem vagos, no prazo de até 5
(cinco) sessões ordinárias, obedecidas as regras do art. 8º deste
Regimento Interno.
 II- Para o cargo de Secretário, aplica-se a regra de sucessão
prevista no inciso anterior, no prazo de até 5 (cinco) sessões,
nos termos do art. 8º deste Regimento Interno.”

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade, veio-nos para exame e parecer, nos termos do § 2º do art. 273,
do Regimento Interno, que determina, se a proposta de alteração do
Regimento Interno for de iniciativa de Deputado ou Comissão será ouvida
a Mesa Diretora.

A medida proposta pelo presente Projeto de Resolução é
indiscutivelmente oportuna. A matéria constante do projeto de resolução
em tela não nos parece ter o condão de adentrar aos limites da competência
atribuída privativamente à Mesa Diretora. Assim sendo, não há ferimento
ao devido processo legislativo a propositura do presente projeto de
resolução apresentado por deputado, subscrito pela terça parte dos
membros desta Casa, (Art. 272, do Regimento Interno).

Temos, pelas razões acima argüidas, a firme convicção de que a
proposição em análise faz jus à acolhida dos nossos ilustres pares nesta
Casa.

VOTO DO RELATOR:
Em vista do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à

aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 049/2017.
É o voto.

PARECER DA MESA DIRETORA:
Os membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado

do Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa
nº 049/2017, nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de dezembro de 2017.

Deputado Othelino Neto- Presidente
Deputado Ricardo Rios- Relator
Deputado Fábio Macêdo
Deputado Zé Inácio

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Registro de Preços de materiais para vedações internas
(paredes, forros e revestimentos), visando futuras e eventuais aquisições
pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Nos termos do artigo
4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da Lei nº
8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da Resolução Legislativa nº 481/2006;

do artigo 11 da Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 12, § 1º,
da Resolução Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO o resultado do
Registro de Preços objeto do Pregão Presencial nº 054/2017-SRP/CPL/
ALEMA, em conformidade com o Termo de Adjudicação nº 057/2017-
CPL/ALEMA e Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos
autos do Processo Administrativo nº 4159/2017-ALEMA e autorizo a
celebração da Ata de Registro de Preços com a empresa vencedora do
certame a CONSTRULAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com valor
total de R$ 36.353,48 (trinta e seis mil trezentos e cinquenta e três reais e
quarenta e oito centavos), nos termos do Edital, seus anexos e da Proposta
vencedora. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento das normas
legais. São Luís–Ma, 1º de dezembro de 2017. Deputado Othelino Nova
Alves Neto. Presidente em exercício.

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
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