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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08/02/2017 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08.02.2017 –QUARTA-FEIRA

I – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

1. REQUERIMENTO Nº 005/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA CONVOCADO O SECRETÁRIO
DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO, SENHOR CLAYTON
NOLETO, PARA PRESTAR INFORMAÇÕES SOBRE
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RODOVIAS
ESTADUAIS, BEM COMO DO CRONOGRAMA DE
MUNICÍPIOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA “MAIS
ASFALTO”, NO DIA 15 DE FEVEREIRO, ÀS 11h00min, EM
SESSÃO ESPECIAL, SOB PENA DE INCORRER NAS
DISPOSIÇÕES DO ART. 33, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DO MARANHÃO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA SESSÃO ORDINÁRIA DE  07/02/16, PARA A ORDEM DO
DIA DA PRÓXIMA SESSÃO, EM ACORDO COM A
LIDERANÇA DO GOVERNO E O AUTOR DA PROPOSIÇÃO.

2. REQUERIMENTO Nº 007/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR SÉRGIO LIMEIRA, PARABENIZANDO-O PELA SUA
NOMEAÇÃO NO CARGO DE SECRETÁRIO  DE AÇÃO SOCIAL,
NO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ, NO ESTADO DO MARANHÃO,
OCORRIDO NO DIA 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

3. REQUERIMENTO Nº 008/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR ASSIS FILHO, PARABENIZANDO-O PELA SUA
NOMEAÇÃO NO CARGO DE SECRETÁRIO  NACIONAL DE
JUVENTUDE (SNJ), NO GOVERNO DE MICHEL TEMER.

4. REQUERIMENTO Nº 009/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES A EXCELENTÍSSIMA
SENHORA ANNA GRAZIELA NEIVA, PARABENIZANDO-A
PELA SUA NOMEAÇÃO NO  CARGO DE  SUPERINTENDENTE
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO (EBC) NO
MARANHÃO.

5. REQUERIMENTO Nº 010/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR TIAGO FERNANDES, PARABENIZANDO-O PELA
SUA NOMEAÇÃO NO CARGO DE SECRETÁRIO DE SAÚDE,
NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, NO ESTADO DO
MARANHÃO, OCORRIDO NO DIA 01 DE JANEIRO DO
CORRENTE ANO.

6. REQUERIMENTO Nº 011/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE

DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR CLEOMAR TEMA, PARABENIZANDO-O PELA SUA
ELEIÇÃO COMO PRESIDENTE DA FAMEM, OCORRIDA NO
DIA 16 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

7. REQUERIMENTO Nº 012/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADO
VOTO DE APLAUSO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOSÉ
RIBAMAR D’OLIVEIRA COSTA JÚNIOR, JUIZ ELEITORAL E
DIRETOR DO FÓRUM ELEITORAL DA COMARCA DE SÃO
LUÍS, NO ESTADO DO MARANHÃO.

8. REQUERIMENTOS NºS 013 E 014/2017, DE AUTORIA
DOS DEPUTADOS EDUARDO BRAIDE E WELLINGTON DO
CURSO, REQUEREM QUE DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO,
SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE APLAUSOS E
CONGRATULAÇÕES AO DEPUTADO ANDRÉ FUFUCA (PP),
ELEITO NO DIA 02 DE FEVEREIRO COMO 2º VICE-
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.

9. REQUERIMENTO Nº 015/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR JOÃO ALBERTO (PMDB), PARABENIZANDO-O
PELA SUA ELEIÇÃO AO CARGO DE 2º VICE-PRESIDENTE DO
SENADO.

10. REQUERIMENTO Nº 016/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR EUNÍCIO DE OLIVEIRA, PARABENIZANDO-O PELA
SUA ELEIÇÃO AO CARGO DE PRESIDENTE DO SENADO.

11. REQUERIMENTO Nº 017/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES À NOVA CORONEL DO
MARANHÃO, AUGUSTA ANDRADE, QUE SE TORNOU A
SEGUNDA MULHER NA HISTÓRIA A ALCANÇAR A PATENTE
DE CORONEL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO.

12. REQUERIMENTO Nº 018/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANA DO GÁS, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PARABÉNS
AO SINDICATO DOS GRÁFICOS PELA PASSAGEM DO DIA 07
DE FEVEREIRO, DATA EM QUE É CELEBRADA O DIA DESTE
IMPORTANTE PROFISSIONAL.

13. REQUERIMENTO Nº 019/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANA DO GÁS, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PARABÉNS
AO SINDICATO DOS RADIALISTAS E ÀS EMISSORAS DE
RÁDIO DO ESTADO DO MARANHÃO, PELA PASSAGEM DO
DIA 13 DE FEVEREIRO, QUE É CELEBRADO O DIA DESTE
IMPORTANTE INSTRUMENTO DE COMUNICAÇÃO DE
MASSAS, SÍMBOLO MAIOR DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO.

14. REQUERIMENTO Nº 020/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANA DO GÁS, REQUER DEPOIS QUE DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA AOS CLUBES ESPORTIVOS
PROFISSIONAIS DO ESTADO DO MARANHÃO, MENSAGEM
DE PARABÉNS PELA PASSAGEM DO DIA 10 DE FEVEREIRO,
DATA QUE HOMENAGEIA TODAS AS PESSOAS QUE FAZEM
DO ESPORTE A SUA PROFISSÃO, CONFORME PRECONIZA A
LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1988 QUE RECONHECEU O
ATLETA COMO UMA PROFISSÃO NO BRASIL.

15. REQUERIMENTO Nº 021/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA PARA A CÂMARA DOS
DEPUTADOS A PRESENTE MENSAGEM DE APOIO À
APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 7.922, DE 2014, QUE
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DISPÕE SOBRE A ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE
CARREIRAS E CARGOS DOS SERVIDORES DA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, FIXA O VALOR DE SUAS
REMUNERAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

II – REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DA MESA

16. REQUERIMENTO Nº 022/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
PESAR À FAMÍLIA DA POLICIAL CIVIL IRAN CERQUEIRA
SANTOS, POR OCASIÃO DO SEU FALECIMENTO NO DIA 02
DO MÊS EM CURSO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 08/02/2017 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 005/17, de autoria da Senhora

Deputada Ana do Gás, que obriga todos os reintos fechados localizados
no Estado do Maranhão a utilizarem espumas acústicas de isolamento
antichamas, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI N° 006/17, de autoria da Senhora
Deputda Ana do Gás, que Cria o Programa “Pulseira Legal” que objetiva
a colocação de pulseiras de identificação nos menores de 12 (doze)
anos de idade em eventos nos Estádios de Futebol, Ginásios
Poliesportivos, Shows, Espetáculos Culturais de grande concentração
popular, Shopping Centers, Parques de Diversões e em locais
específicos das praias de grande frequência de pessoas no Estado do
Maranhão e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI N° 007/17, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que obriga os restaurantes, lanchonetes, bem
como as praças de alimentação dos Shopping Centers e outros
estabelecimentos do setor gastronômico, reservares cinco por cento de
lugares para idosos, portadores de deficiência e gestantes nos feriados
e datas festivas e/ou comemorativas, e dá outras providências.

PRIORIDADE  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 001/17, enviado através da Mensagem

Governamental nº 121/16, que institui o Projeto “Remição pela Leitura”
no âmbito dos Estabelecimentos Penais do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 002/17,  de autoiria do Poder
Judiciário, enviado através da Mensagem nº 01/17, que altera a tabela
de vencimentos dos cargos efetivos do quadro único de pessoal do
Poder Judiciário do Maranhão, constante do anexo IV da lei nº 8.715,
de 19 de novembro de 2007, acrescenta o art. 10-C à Lei nº 8.032, de 10
de dezembro de 2003, cria funções gratificadas e extingue cargos efetivos
e em comissão no âmbito do Poder Judiciário.

ORDINÁRIA  2ª  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 003/16, de autoria do Senhor

Deputado Eduardo Braide, que dispõe sobre a Instituição do “Dia
Estadual de Portugual, de Camões e das Comunidades Portuguesas” e
dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 004/17, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que inclui o Espetáculo religioso Via Sacra
realizado no bairro Cohatrac, em São Luis, no Calendário Turístico do
Estado.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 001/17,
de autoria do Senhor Deputado Adriano Sarney, que concede Medalha
“Jackson Lago” à Dra. Maria do Socorro Bispo.

ORDINÁRIA  3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 236/16, de autoria do Senhor

Deputado Zé Inácio, que dispõe sobre a contratação de vigilância armada
para atuar 24h(vinte e quatro horas) por dia nas Agências Bancárias
Públicas e Privadas e nas Cooperativas de Créditos, inclusive em finais
de semana e feriados, e dá outras proviências.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 044/16,
de autoria da Senhora Deputada Valéria Macedo, que concede o Título

de Cidadão Maranhense ao Senhor Anselmo Castelli, de nacionalidade
italiana.

ORDINÁRIA  4ª   E  ULTIMA  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 235/16, de autoria do Senhor

Deputado Junior Verde, que estabelece diretrizes para o combate de
circulação de pessoas nas dependências dos órgãos da administração
pública estadual direta e indireta no Maranhão(Lei do Acesso Livre).

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 043/16,
de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que concede o Título de
Cidadão Maranhense ao cineasta Breno Ferreira, natural de São Paulo-
SP.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  07/02/17.

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

Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Othelino

Neto.
Às nove horas e trinta minutos presentes os Senhores

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

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
iniciamos os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer
a leitura do Texto Bíblico e da Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO OTHELINO NETO (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer
a leitura do Expediente.

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

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 005 / 17

Obriga todos os recintos fechados localizados no
Estado do Maranhão a utilizarem espumas
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acústicas de isolamento antichamas, e dá outras
providências.

Art. 1º - Obriga todos os recintos fechados localizados no
Estado do Maranhão a utilizarem espumas acústicas de isolamento
antichamas.

Parágrafo Único- Entende-se por recinto fechado, todos os
estabelecimentos que realizam shows, como restaurantes, casas
noturnas, buffets e similares.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o
estabelecimento infrator as seguintes penalidades:

I - notificação de advertência para sanar a irregularidade no
prazo de 15 (quinze) dias, na primeira infração;

II - multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) diários, se decorrido
o prazo previsto no inciso I, persistir a irregularidade.

III - multa prevista no inciso II cobrada em dobro, nas
reincidências subsequentes.

Parágrafo Único – Para os efeitos do disposto no caput,
considera-se reincidência o cometimento da mesma infração a cada
período de trinta dias após a aplicação da multa prevista no inciso II.

Art. 3º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
30 (trinta) dias contados da data de publicação.

Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.
Deputada Ana do Gás - PC do B - MA.

JUSTIFICATIVA

A presente propositura tem por objetivo, inibir a ocorrência
de incêndios nos recintos fechados do Estado do Maranhão.

Infelizmente, não raro, ocorrem tragédias em casas noturnas
em todo o País, e esta medida pretende minimizar o risco como da
emblemática tragédia ocorrida na boate Kiss, em Santa Maria, onde
mais de 200 jovens perderam suas vidas e tiveram inúmeros feridos.

Grande parte dos óbitos foi ocasionado por asfixia mecânica
vez que, na ocasião, as faíscas de um sinalizador pirotécnico teriam
atingido a espuma de isolamento acústico, proporcionando o incêndio
no local.

  Desta feita, nos resta evitar que tragédias como esta se repita.
Certamente, a utilização de isolamento acústico antichamas pelas casas
noturnas e similares, em muito contribuirá para a inibição de incêndios,
motivo pelo qual peço o apoio dos nobres colegas para a aprovação do
desta proposição.

PROJETO DE LEI Nº 006 / 17

Cria o Programa “Pulseira Legal” que objetiva a
colocação de pulseiras de identificação nos
menores de 12 (doze) anos de idade em eventos
nos Estádios de Futebol, Ginásios Poliesportivos,
Shows, Espetáculos Culturais de grande
concentração popular, Shopping Centers, Parques
de Diversões e em locais específicos das praias de
grande frequência de pessoas no Estado do
Maranhão e dá outras providências.

Art. 1º - Cria o Programa “Pulseira Legal” que objetiva a
colocação de pulseiras de identificação nos menores de 12 (doze) anos
de idade em eventos nos Estádios de Futebol, Ginásios Poliesportivos,
Shows, Espetáculos Culturais de grande concentração popular,
Shopping Centers, Parques de Diversões e em locais específicos das
praias de grande frequência de pessoas no Estado do Maranhão.

Art. 2º - A pulseira deverá ser antialérgica, de fácil visualização
e será distribuída de forma gratuita pelo Executivo Estadual.

Parágrafo único: Nos locais que cobram valores para o
ingresso de pessoas, as pulseiras serão disponibilizadas gratuitamente
pelo organizador do evento, sem qualquer custo adicional, bem como,

nos Shoppings-Centers e Parques de Diversões fechados e abertos, os
custos deverão ficar com a administração destes espaços.

Art. 3º - Dentre outras informações importantes, deverão
conter nas pulseiras, o nome do responsável e seu telefone, bem como
o nome e o endereço do menor.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
60 (sessenta) dias contados da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
Deputada Ana do Gás - PC do B - MA.

JUSTIFICATIVA

Só quem vive a perda, o desaparecimento de uma criança, sabe
que a dor é imensa. No Brasil não há a cultura de identificar as crianças.
No entanto, sempre que circulamos em locais de grande movimentação
é importante que elas estejam identificadas de alguma forma, pois só
assim a administração do espaço privado ou o poder público, conseguirão
de uma maneira mais fácil e rápida, localizar os pais ou responsáveis
pelo menor.

Para se ter uma ideia do problema, uma pesquisa feita em 2014
pelo O Globo, em 19 estados, aponta que a cada 11 minutos, uma
criança desaparece no Brasil. Foram mais de 141 registros diários,
realizados em delegacias de polícia, totalizando cerca de 40 mil
desaparecimentos ao ano.

Por isso, as pulseiras para identificação de crianças são
extremamente importantes, principalmente por se tratar de crianças,
uma vez que garante aos menores e aos familiares, a possibilidade de
evitar um sumiço repentino.

O alcance social do referido Projeto de Lei por si só dispensa
maiores justificativas, portanto, espero dos Nobres pares a aprovação
desta proposta por entender que esta iniciativa visa dar segurança aos
pais e responsáveis pelas nossas crianças em locais de grande
concentração de pessoas. É o que realmente espero!

PROJETO DE LEI Nº 007 / 17

Obriga os restaurantes, lanchonetes, bem como,
as praças de alimentação dos Shopping Centers e
outros estabelecimentos do setor gastronômico,
reservarem cinco por cento de lugares para idosos,
portadores de deficiência e gestantes nos feriados
e datas festivas e/ou comemorativas, e dá outras
providências.

Art. 1º – Obriga os restaurantes, lanchonetes, bem como, as
praças de alimentações dos Shopping Centers e outros
estabelecimentos do setor gastronômico, reservarem cinco por cento
de lugares para idosos, portadores de deficiência e gestantes nos feriados
e datas festivas e/ou comemorativas.

Parágrafo Único: Os lugares reservados deverão ser
identificados por avisos ou por alguma característica que os diferencie
dos assentos destinados ao público em geral.

Art. 2º – Entende-se como idoso para efeitos dessa Lei os
cidadãos maiores de 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº
10.741/2003, que dispõe sobre Estatuto do Idoso.

Art. 3º – O não cumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o
infrator às sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor, Lei
Federal nº 8.078/1990.

Art. 4º – Os estabelecimentos mencionados no art. 1º terão o
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação
desta Lei, para adaptarem-se.

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
Deputada Ana do Gás - PC do B - MA.
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JUSTIFICATIVA

Cabe inicialmente ressaltar que a presente propositura prevê a
reserva de lugares para idosos, pessoas portadoras de deficiência e
gestantes em restaurantes, praças de alimentação de shopping centers,
galerias, lanchonetes e demais estabelecimentos do setor gastronômico,
no Estado do Maranhão.

Determina o projeto que 5% (cinco por cento) dessas vagas
sejam destinadas a estes cidadãos. Os lugares reservados deverão ser
identificados por avisos ou por alguma característica que os diferencie
dos assentos destinados ao público em geral.

Os estabelecimentos alcançados pela Lei terão o prazo de 60
(sessenta) dias, contados a partir da publicação da Lei, para realizarem
todas as adaptações necessárias ao cumprimento da norma. Em caso
de não cumprimento, os estabelecimentos empresariais ficarão sujeitos
a penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Importante mencionar que a família, a sociedade e o Estado
têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania,
garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade,
o bem-estar e o direito à vida.

Neste sentido, por se tratar de medida de fundamental
importância para resguardar os direitos desses cidadãos, submeto minha
proposta a esta Casa Legislativa e conto com a presença dos meus
pares sua aprovação.

Deputada Ana do Gás - PC do B – MA.

REQUERIMENTO N° 007 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido o Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações ao
Excelentíssimo Sr. SÉRGIO LIMEIRA, parabenizando-o pelo seu cargo
de Secretário na Secretária de Ação Social, no Município de Grajaú, no
Estado do Maranhão, ocorrido no dia 09 de janeiro do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12 de fevereiro de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.02.17
EM: 07.02.17

REQUERIMENTO N° 008 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido o Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações ao
Excelentíssimo Sr. ASSIS FILHO, parabenizando-o pelo seu cargo de
Secretário na Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) no governo de
Michel Temer.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12 de fevereiro de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.02.17
EM: 07.02.17

REQUERIMENTO N° 009 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de

ouvido o Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações a
Excelentíssima Srª. ANNA GRAZIELLA NEIVA, parabenizando-a pelo
novo cargo na Superintendência da Empresa Brasil de Comunicação
(EBC) no Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 13 de fevereiro de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.02.17
EM: 07.02.17

REQUERIMENTO N° 010 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido o Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações ao
Excelentíssimo Sr. TIAGO FERNANDES, parabenizando-o pelo seu
cargo de Secretário na Secretária de Saúde, no Município de São José
de Ribamar, no Estado do Maranhão, ocorrido no dia 01 de janeiro do
corrente ano.

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

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.02.17
EM: 07.02.17

REQUERIMENTO N°  011 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido o Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações ao
Excelentíssimo Sr. CLEOMAR TEMA, parabenizando-o sua eleição
como Presidente da FAMEM, ocorrido no dia 16 de janeiro do corrente
ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de fevereiro de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.02.17
EM: 07.02.17

REQUERIMENTO N° 012 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
solicito a Vossa Excelência, que após ouvido o plenário, seja
encaminhado  voto de aplauso ao Excelentíssimo Senhor JOSÉ
RIBAMAR D’OLIVEIRA COSTA JÚNIOR, juiz Eleitoral, e Diretor
do Fórum Eleitoral da Comarca de São Luís, no Estado do Maranhão.

O presente Voto de Aplauso se justifica em virtude de
parabenizar ao Excelentíssimo Senhor JOSÉ RIBAMAR
D’OLIVEIRA COSTA JÚNIOR, que exerceu e cumpriu o seu papel
a função de julgador de forma brilhante durante a campanha eleitoral
do ano de 2016.

Filho de José Ribamar d’Oliveira Costa (Zezico) e Terezinha
de Jesus Pereira Costa nasceu em 30 de maio de 1964, recebendo na
pia batismal o mesmo nome do pai. Assim, criado entre os dez irmãos,
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desde cedo o novo integrante da família passou a ser identificado como
“Costa Júnior”.

No município de Viana, iniciou o 2° Grau na Escola Nossa
Senhora da Conceição em 1979, retornando depois ao Antônio Lopes,
onde optou pelo curso técnico de Contabilidade. Visando a etapa
seguinte de acesso à Universidade, Costa Júnior mudou-se para São
Luís, concluindo o curso de Contabilidade na Escola de Comércio
Centro Caixeiral, em 1981.

Aprovado no vestibular para Administração de Empresas
(UEMA), o jovem universitário decidiu abandonar o curso dois anos
depois e submeter-se a um novo vestibular, desta feita para Direito, na
UFMA, bacharelando-se em 1987. Uma vez graduado, aos 25 anos,
iniciou a vida profissional como Delegado de Polícia, depois de
aprovado em concurso público.

Como juiz de Direito trabalhou nas comarcas de Cururupu,
Poção de Pedras, Barreirinhas, São José de Ribamar e Imperatriz,
antes de tornar-se juiz auxiliar de 4ª entrância, em São Luís, desde
2009.

De todas essas comarcas por onde passou o exercício da função
jurisdicional em Imperatriz, segundo seu próprio depoimento: “foi de
fundamental importância para minha vida profissional e pessoal, uma
espécie de segundo laboratório forense, devido à complexidade das
causas que me proporcionou o aprimoramento de meus conhecimentos
jurídicos, além de ter conquistado naquela cidade grandes amigos”.

Ainda em Imperatriz foi Juiz Eleitoral da 92ª zona e diretor do
Fórum da Justiça Comum. Em 2003, recebeu ali a medalha de “honra
ao mérito” do Tribunal de Justiça do Maranhão pelos seus dez anos de
bons serviços prestados à magistratura.

Costa Júnior é pós-graduado em Direito Processual Civil pela
Universidade de Santa Catarina (UNISUL) e Direito Constitucional
pela Universidade Dom Bosco (UNDB). É também autor de artigos
jurídicos publicados em revistas especializadas, além de algumas
crônicas publicadas em jornais de Imperatriz e São Luís. Até
recentemente foi coordenador dos cursos de formação continuada da
Escola Superior da Magistratura do Maranhão (ESMAM).

Em 2016, exerceu o cargo de juiz e Diretor do Fórum Eleitoral
em São Luís, do Maranhão.

Ante o exposto, solicito dos meus ilustres pares a necessária
aprovação para este requerimento, pois reconhecer a atuação do
Excelentíssimo Senhor JOSÉ RIBAMAR D’OLIVEIRA COSTA
JÚNIOR, Juiz Eleitoral, e Diretor do Fórum Eleitoral da Comarca de
São Luís, no Estado do Maranhão, e deixa o cargo de Diretor do Fórum
Eleitoral com a missão de dever cumprido, em relação ao Poder Judiciário
Eleitoral.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 18 de fevereiro de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.02.17
EM: 07.02.17

REQUERIMENTO Nº 013 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada Mensagem de Aplausos e
Congratulações ao Deputado André Fufuca (PP), eleito no dia 02 de
fevereiro como 2º Vice-Presidente da Câmara dos Deputados.

Este é um momento de grande importância não somente para o
Deputado, como para todo o Maranhão, que conta assim com mais
representatividade no Parlamento Federal.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 03 DE FEVEREIRO DE
2017. - EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.02.17
EM: 07.02.17

REQUERIMENTO Nº 014 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
solicito a Vossa Excelência, que após ouvido o plenário, seja
encaminhado  voto de aplauso ao Excelentíssimo Senhor ANDRÉ
FUFUCA, eleito o 2ª Vice-Presidente da Câmara dos Deputados.

O presente Voto de Aplauso se justifica em virtude de
parabenizar ao Excelentíssimo Senhor ANDRÉ FUFUCA, Deputado
Federal pela eleição ocorrida no dia 02 de fevereiro do corrente ano.

André Luiz Carvalho Ribeiro nasceu Santa Inês, no Estado do
Maranhão, médico. Em 2010 foi eleito deputado Estadual com apenas
21 anos pelo PSDB, enquanto ainda cursava medicina, naquele ano foi
considerado o deputado estadual mais jovem do Brasil.

Durante o mandato de deputado estadual, André Fufuca
presidiu a Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento
Regional (em que ganhou notoriedade pela defesa do municipalismo) e
Comissão de Saúde.

Em 2014, André Fufuca se elegeu deputado federal pelo PEN,
obtendo 56.879 votos. Já no primeiro ano de mandato, assumiu a
relatoria da CPI da Máfia das Órteses e Próteses no Brasil.

No segundo ano de mandato, tornou-se o mais jovem
coordenador de bancada da história do Brasil. Em 06 de maio de 2015,
votou a favor do texto-base da MP 665, que endurecia as regras de
seguro-desemprego e abono salarial.

Em 16 de abril de 2016, o Deputado André Fufuca assumiu o
diretório estadual do Partido Progressista (PP) no Maranhão. Foi
classificado como o melhor parlamentar do Maranhão e o 18º na
classificação nacional, em avaliação feita pelo site Políticos. Entre os
deputados federais, Fufuca teve um desempenho ainda melhor, ficando
na décima colocação.

Ante o exposto, solicito dos meus ilustres pares a necessária
aprovação para este requerimento, pois reconhecer a atuação do
Excelentíssimo Senhor ANDRÉ LUIZ CARVALHO RIBEIRO, pela
eleição de 2ª Vice-Presidente da Câmara dos Deputados.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de fevereiro de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.02.17
EM: 07.02.17

REQUERIMENTO N° 015 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido o Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações ao
Excelentíssimo Sr. João Alberto (PMDB), parabenizando-a eleição ao
cargo de 2° vice-presidente do Senado.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de fevereiro de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.02.17
EM: 07.02.17
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REQUERIMENTO N°  016 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido o Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações ao
Excelentíssimo Sr. EUNÍCIO DE OLIVEIRA, parabenizando-a eleição
ao cargo de Presidente do Senado.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de fevereiro de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.02.17
EM: 07.02.17

REQUERIMENTO Nº 017 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada Mensagem de Aplausos e
Congratulações à nova Coronel do Maranhão, Augusta Andrade, que
se tornou a segunda mulher na história a alcançar a patente de Coronel
da Polícia Militar do Estado.

Este é um momento de grande importância tanto para a Coronel
Augusta Andrade e toda a sua família, bem como a todas as mulheres
do Maranhão.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE
2017. - EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.02.17
EM: 07.02.17

REQUERIMENTO Nº 018 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
solicito a Vossa Excelência que seja enviado mensagem de parabéns ao
Sindicato dos Gráficos pela passagem do dia 07 de Fevereiro, data em
que é celebrado o dia deste importante profissional.

Em 7 de Fevereiro de 1923, aconteceu uma grande greve dos
gráficos em São Paulo, liderada por João da Costa Pimenta. Estes
profissionais estavam protestando por melhores salários e condições
de trabalho. O sucesso deste movimento foi tamanho que marcou
também o nascimento do sindicato dos Gráficos. Johan Guttenberg
(1400 – 1468), o “pai da imprensa”, é considerado por muitas pessoas
como o primeiro gráfico, e foi ele que imprimiu a primeira Bíblia.

Deputada Ana do Gás - PC do B – MA.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.02.17
EM: 07.02.17

REQUERIMENTO Nº 019 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
solicito a Vossa Excelência que seja enviado mensagem de parabéns ao
sindicato dos radialistas e as emissoras de rádio do Estado do Maranhão,

pela passagem do dia 13 de Fevereiro, que é celebrado o dia deste
importante instrumento de comunicação de massas, símbolo maior da
liberdade de expressão.

Esse instrumento de comunicação ainda é o que atinge as maiores
audiências, continuando a adaptar-se às novas tecnologias e aos novos
equipamentos. O rádio funciona seja como uma ferramenta de apoio ao
debate e comunicação, na promoção cultural ou em casos de emergência
social.  A rádio esteve presente acompanhando os principais
acontecimentos históricos mundiais e hoje continua a ser um meio de
comunicação fundamental.

O Dia Mundial do Rádio é comemorado em 13 de
Fevereiro em homenagem a primeira transmissão de um programa
da United Nations Radio (Rádio das Nações Unidas), em 1946.  Esta
data foi criada e oficializada em 2011, pela Organização das Nações
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). O
primeiro Dia Mundial do Rádio foi celebrado apenas em 2012.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.02.17
EM: 07.02.17

REQUERIMENTO Nº 020 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
solicito a Vossa Excelência que seja enviado aos Clubes Esportivos
Profissionais do Estado do Maranhão, Mensagem de Parabéns pela
passagem do dia 10 de fevereiro, data que homenageia todas as pessoas
que fazem do esporte a sua profissão, conforme preconiza a lei nº
9.615, de 24 de março de 1998 que reconheceu o atleta como uma
profissão no Brasil.

Deputada Ana do Gás - PC do B – MA.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.02.17
EM: 07.02.17

REQUERIMENTO Nº 021 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, após ouvido o
Plenário desta Casa, seja enviada PARA A CÂMARA DOS
DEPUTADOS a presente MENSAGEM DE APOIO À
APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº. 7.922, DE 2014, QUE
DISPÕE SOBRE A ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE
CARREIRAS E CARGOS DOS SERVIDORES DA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, FIXA O VALOR DE SUAS
REMUNERAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Defensoria Pública tem como função precípua promover os
direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial,
dos direitos individuais e coletivos, o fazendo de forma integral e
gratuita aos necessitados, atuando como expressão e instrumento do
regime democrático, conforme prevê o texto constitucional.

Após a edição da Emenda Constitucional nº 80/2014, tornou-
se obrigatória a instalação de seções da Defensoria Pública em todas as
unidades jurisdicionais da federação, devendo dar-se atendimento
prioritário às regiões com maiores índices de exclusão social e
adensamento populacional.

No Maranhão, a Justiça Federal mantém uma seção judiciária
(em São Luís) e quatro subseções judiciárias (em Imperatriz, Caxias,
Balsas e Bacabal), no entanto a Defensoria Pública da União possui
apenas um órgão de atuação na capital, que representa cobertura de
20% das seções/subseções judiciárias. Além disso, para suprir toda a
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demanda, conta com somente 03 (três) servidores efetivos, 35 (trinta e
cinco) estagiários e mais servidores requisitados.

Desta feita, é imperiosa a aprovação do Projeto de Lei nº.
7.922, de 2014, de modo a possibilitar a interiorização da DPU,
permitindo que esta possa cumprir adequadamente suas funções,
promovendo assistência jurídica, judicial e extrajudicial para que os
cidadãos que comprovem insuficiência de recursos possam contar com
seus serviços gratuitos.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de fevereiro 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. 08.02.17
EM: 07.02.17

REQUERIMENTO N.º 022 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o artigo 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada mensagem de pesar à família da policial civil, Iran Cerqueira
Santos, por ocasião do seu falecimento no dia 02 do mês em curso.

Nesse momento de grande consternação, lamentamos a morte
prematura da Sra. Iran Santos, chefe de captura da Delegacia de Roubos
e Furtos do Maranhão, covardemente assassinada em uma emboscada
no bairro do Araçagy, em São Luís, tornando-se mais uma vítima da
criminalidade.

Pelo exposto, é com imenso pesar que externamos os nossos
mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos da policial civil,
colocando-nos solidários a todos neste momento tão difícil.  Do mesmo
modo, que lamentamos pela perda prematura de uma policial exemplar
que serviu com muita honra a Policia Civil do Maranhão, e a toda
sociedade maranhense, protestamos também contra a violência em
nosso Estado.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, EM 06 DE FEVEREIRO DE
2017. - JUNIOR VERDE - Deputado Estadual - PRB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 08.02.17
EM: 07.02.17

REQUERIMENTO N° 023 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvido a Mesa, seja encaminhado convite ao Superintendente Regional
do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)
no Maranhão o senhor GERARDO DE FREITAS FERNANDES,
para ser realizado em dia a ser especificado ESCLARECIMENTO
SOBRE A ATUAL SITUAÇÃO DA BR-135, ESPECIFICAMENTE,
DO TRECHO QUE PASSA PELA CIDADE DE PRESIDENTE
DUTRA E, AINDA, TRECHO PRÓXIMO AO POSTO DA
POLICIA RODOVIÁRIA  FEDERAL, NO POVOADO SÃO
FRANCISCO, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS
VÁRIOS BURACOS E CRATERAS JÁ EXISTENTES NAS VIAS.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 30 de janeiro de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE Á
COMISSÃO DE OBRAS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
EM: 07.02.17

REQUERIMENTO N° 024 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeremos a Vossa Excelência a
realização de uma VISTORIA EM DATA A SER DESIGNADA E
COM A PARTICIPAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO DNIT A
FIM DE COMPROVAR A NECESSIDADE DE OBRAS DE
RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA NA BR-135, ESPECIFICAMENTE,
NOS TRECHOS PRÓXIMOS AO POSTO DA POLICIA
RODOVIÁRIA FEDERAL, NO POVOADO SÃO FRANCISCO
E, AINDA, DA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA.

O presente pleito se justifica em virtude dos vários buracos e
crateras presentes nas vias, bem como as várias denúncias e reclamações
da população que sofre com a falta de infraestrutura há anos.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 30 de janeiro de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE Á
COMISSÃO DE OBRAS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
EM: 07.02.17

REQUERIMENTO Nº 025 / 17

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso I), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
a Mesa, seja realizada uma Audiência Pública, em data a ser definida,
na Assembleia Legislativa, com a participação do Ministério Público,
da Prefeitura de São Luís, da Delegacia de Meio Ambiente, Sociedade,
da Universidade Estadual do Maranhão, acadêmicos da área da Saúde,
das “ONG’s” Bicho Feliz, Felinos Urbanos, dentre outros, objetivando
discutir sobre o assassinato de animais e a postura do Poder Público,
bem como a efetivação dos serviços do Centro de Controle de Zoonoses,
ressaltando os serviços de vacinação, abrigo temporário, adoção
responsável etc.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12 de janeiro de 2017. –
Wellington do Curso – Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE Á
COMISSÃO DE SAÚDE PARA AS PROVIDÊNCIAS.
EM: 07.02.17

INDICAÇÃO Nº 005 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder,
requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente a ANAC, solicitando-
lhes que adote providências, no sentido de evitar A DIMINUIÇÃO
DE VOOS COM ORIGEM E DESTINO PARA A CIDADE DE
IMPERATRIZ, NO ESTADO DO MARANHÃO.

A presente solicitação tem por várias denúncias recebidas.
Cumpre destacar que, muito viajam para o Município de Imperatriz, e
essa semana tivemos uma notícia de que a LATAM vai diminuir suas
atividades para o município de Imperatriz com a retirada dos voos,
que operam nos seguintes trechos: Brasília/Imperatriz e Imperatriz/
Brasília.

Cumpre ressaltar que os vôo foram retirado do  município de
Imperatriz, a seguinte preocupação com a redução da malha aérea e os
consequentes prejuízos que esta  decisão impõe a Imperatriz, cidade
polo, tradicional prestadora de serviços e maior centro de comércio
regional entre os estados do Maranhão, Pará, Tocantins e até do Piauí.

Ao fundamentar a doutrina do risco, João De Matos Antunes
Varela leciona: “[ ...] quem introduz na empresa elementos cujo
aproveitamento tem os seus riscos; numa palavra, quem cria ou
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mantém um risco em proveito próprio, deve suportar as consequências
prejudiciais do seu emprego, já que deles colhe o principal benefício.”.
Logo, não há motivo para atrelar à população o prejuízo por algo que
não foi por ela admitido, sendo, no entanto, essencial que, por essa
mesma população, que os vôo continuem operando no Município.

Ante o supracitado, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa,
requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente a ANAC, solicitando-
lhes que adote providências, no sentido de evitar A DIMINUIÇÃO
DE VOOS COM ORIGEM E DESTINO PARA A CIDADE DE
IMPERATRIZ, NO ESTADO DO MARANHÃO.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de fevereiro de
2017. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº  006 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência,
que após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA,
Jefferson Portela, e à delegada do meio ambiente, Bianca Almada,
SOLICITANDO BREVIDADE NAS INVESTIGAÇÕES, A FIM
DE DESCOBRIR A IDENTIDADE DE QUEM PROVOCOU A
MATANÇA DOS GATOS, EPISÓDIO QUE OCORREU NO DIA
10 DE JANEIRO DE 2017 E, TAMBÉM, NO DIA  23 DE
NOVEMBRO DE 2016, EM SÃO LUÍS.

A presente indicação tem por escopo os últimos acontecimentos
ocorridos em São Luís. Vários gatos foram mortos na manhã do dia 10
de janeiro de 2017 em uma praça situada próxima a Avenida Vitorino
Freire, no bairro Areinha, em São Luís. Conhecida como “Praça dos
Gatos”, a região abriga atualmente animais domésticos que são
abandonados por seus donos.

Bem se sabe que a principal suspeita é de que teria sido um
cachorro de um morador, ainda não identificado pela a polícia, das
proximidades da praça que teria atacado e matado os felinos.

Essa não é a primeira vez que os gatos deste espaço são alvo de
agressões. No dia 23 de novembro de 2016, mais de 30 gatos morreram
atacados por cães na Avenida dos Africanos, em São Luís.

Em menos de 45 dias, tem-se a segunda chacina. Diante disso,
tem-se a presente solicitação, a fim de que se possa combater a
impunidade e, por consequência, tais atos de crueldade.

Sabendo-se que todos os animais merecem respeito, mesmo
aqueles que estão nas ruas em estado de abandono, requeiro a Vossa
Excelência que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA,
Jefferson Portela, e à delegada do meio ambiente, Bianca Almada,
SOLICITANDO BREVIDADE NAS INVESTIGAÇÕES, A FIM
DE DESCOBRIR A IDENTIDADE DE QUEM PROVOCOU A
MATANÇA DOS GATOS, EPISÓDIO QUE OCORREU NO DIA
10 DE JANEIRO DE 2017 E, TAMBÉM, NO DIA  23 DE
NOVEMBRO DE 2016, EM SÃO LUÍS.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 12 de janeiro de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 007 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Maranhão, FLÁVIO DINO,

solicitando QUE APRECIE A POSSIBILIDADE DE ESTABELECER
PARCERIA COM A PREFEITURA DE SÃO LUÍS EM RELAÇÃO
ÀS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE QUE
INTERLIGUE O BAIRRO VILA ITAMAR AO RECANTO VERDE,
DA ZONA RURAL DE SÃO LUÍS, OBJETIVANDO SUBSTITUIR
A ATUAL PONTE DE MADEIRA EXISTENTE.

Após visita realizada pelo Gabinete Móvel, atendendo as
solicitações dos moradores dos bairros Vila Itamar e Recanto Verde,
tem-se a presente proposição. No local, constatou-se a precariedade e
a falta de infraestrutura

Observou-se ainda que o referido local possui um fluxo intenso
de pessoas, já que é “caminho” para os moradores que saem de um
bairro e vão a outro. Sendo assim, tem-se a necessidade de se construir
uma ponte que interligue os referidos bairros.

Bem sabemos que a construção de obras como a referida é
atribuição da Prefeitura. No entanto, ainda assim, levando-se em
consideração a relevância da obra, solicita-se a possibilidade de parceria
entre Governo do estado e Prefeitura, a exemplo do que foi feito na
Ponte Pai Inácio, que liga o Turu ao Parque Vitória.

Ante o supracitado, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Maranhão, FLÁVIO DINO, solicitando QUE
APRECIE A POSSIBILIDADE DE ESTABELECER PARCERIA
COM A PREFEITURA DE SÃO LUÍS EM RELAÇÃO ÀS OBRAS
DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE QUE INTERLIGUE O
BAIRRO VILA ITAMAR AO RECANTO VERDE, DA ZONA
RURAL DE SÃO LUÍS, OBJETIVANDO SUBSTITUIR A ATUAL
PONTE DE MADEIRA EXISTENTE.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de janeiro de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 008 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Sr. Prefeito de São Luís, EDIVALDO HOLANDA
JÚNIOR, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar o
PROGRAMA DE PROTEÇÃO ANIMAL, A FIM DE REALIZAR
CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, ADOÇÃO RESPONSÁVEL,
PARALELO À IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DE
ACOLHIMENTO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE
CAMPANHAS ENTRE AS ONG’S E O PODER PÚBLICO.

O Programa de Proteção Animal será um programa da Prefeitura
Municipal de São Luís, a exemplo do que já existe em Curitiba, que
envolve vários agentes públicos, da iniciativa particular e do terceiro
setor, na busca de melhores condições de vida para a fauna da cidade e
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que oferece um Sistema de Cadastramento e de Identificação Animal
(SIA) através da utilização de microchips.

Tem-se por objetivo estabelecer medidas para atuar na
conservação ambiental, em especial na defesa e proteção animal e no
controle de populações, para atingir o equilíbrio ambiental e o convívio
mais harmonioso dos munícipes com os animais, quer sejam cães,
gatos, cavalos, pombos ou outras espécies que possam vir a interferir
desfavoravelmente nesta relação.

Dentre os objetivos, tem-se:
· buscar o maior equilíbrio na população animal, diminuindo o
índice de abandono e maus-tratos de modo a prevenir agravos
à saúde pública e as agressões ao meio ambiente.
· Desenvolver ações de Educação Ambiental sobre a fauna
junto à sociedade, buscando-se criar consciência sobre a
responsabilidade da guarda dos animais e a necessidade de
conservação e respeito à fauna urbana.
· Instituir um sistema de identificação e cadastramento de
animais no município.
· Fomentar ações para  a adoção responsável de animais
abandonados na cidade.
· Instituir mecanismos de coerção e de fiscalização das ações
dos cidadãos em relação aos seus animais, através de arcabouço
legal específico e ou fazendo-se cumprir a legislação vigente
sobre o tema.
· Elaborar e desenvolver projetos de investigação em parceria
com instituições de ensino, pesquisa e de proteção aos animais,
para a busca de alternativas ao controle populacional da fauna
na cidade, entre outras.
Sabendo-se que todos os animais merecem respeito, mesmo

aqueles que estão nas ruas em estado de abandono, requeiro a Vossa
Excelência que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Sr. Prefeito de São Luís, EDIVALDO HOLANDA
JÚNIOR, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar o
PROGRAMA DE PROTEÇÃO ANIMAL, A FIM DE REALIZAR
CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, ADOÇÃO RESPONSÁVEL,
PARALELO À IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DE
ACOLHIMENTO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE
CAMPANHAS ENTRE AS ONG’S E O PODER PÚBLICO.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 12 de janeiro de 2017. -
Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 009 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência,
que após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente a PRESIDENTE
DA COMISSÃO DE DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DA
OAB,  CAMILA DA MAIA, SOLICITANDO BREVIDADE NAS
INVESTIGAÇÕES, A FIM DE DESCOBRIR A IDENTIDADE DE
QUEM PROVOCOU A MATANÇA DOS GATOS, EPISÓDIO
QUE OCORREU NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2017 E, TAMBÉM,
NO DIA  23 DE NOVEMBRO DE 2016, EM SÃO LUÍS.

A presente indicação tem por escopo os últimos acontecimentos
ocorridos em São Luís. Vários gatos foram mortos na manhã do dia 10
de janeiro de 2017 em uma praça situada próxima a Avenida Vitorino
Freire, no bairro Areinha, em São Luís. Conhecida como “Praça dos
Gatos”, a região abriga atualmente animais domésticos que são
abandonados por seus donos.

Bem se sabe que a principal suspeita é de que teria sido um
cachorro de um morador, ainda não identificado pela a polícia, das
proximidades da praça que teria atacado e matado os felinos.

Essa não é a primeira vez que os gatos deste espaço são alvo de
agressões. No dia 23 de novembro de 2016, mais de 30 gatos morreram
atacados por cães na Avenida dos Africanos, em São Luís.

Em menos de 45 dias, tem-se a segunda chacina. Diante disso,
tem-se a presente solicitação, a fim de que se possa combater a
impunidade e, por consequência, tais atos de crueldade.

Sabendo-se que todos os animais merecem respeito, mesmo
aqueles que estão nas ruas em estado de abandono, requeiro a Vossa
Excelência que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente a
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DEFESA E PROTEÇÃO DOS
ANIMAIS DA OAB,  CAMILA DA MAIA, SOLICITANDO
BREVIDADE NAS INVESTIGAÇÕES, A FIM DE DESCOBRIR
A IDENTIDADE DE QUEM PROVOCOU A MATANÇA DOS
GATOS, EPISÓDIO QUE OCORREU NO DIA 10 DE JANEIRO
DE 2017 E, TAMBÉM, NO DIA  23 DE NOVEMBRO DE 2016, EM
SÃO LUÍS.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 16 de janeiro de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 010 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência,
que após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Prefeito de
São Luis, EDIVALDO HOLANDA, a Secretária de Saúde, Dra.
HELENA DUAILIBE, solicitando-lhe em caráter de urgência que
apreciem a possibilidade de AMPLIAR O NÚMERO DE GATIS,
DIANTE DAS CONSTANTES CHACINAS DE ANIMAS NA
PRAÇA DOS GATOS.

A presente indicação tem por escopo os últimos acontecimentos
ocorridos em São Luís. Vários gatos foram mortos na manhã do dia 10
de janeiro de 2017 em uma praça situada próxima a Avenida Vitorino
Freire, no bairro Areinha, em São Luís. Conhecida como “Praça dos
Gatos”, a região abriga atualmente animais domésticos que são
abandonados por seus donos.

Segundo informações repassadas a da Secretaria de Segurança
Pública do estado Maranhão (SSP-MA), a principal suspeita é de que
teria sido um cachorro de um morador, ainda não identificado pela a
polícia, das proximidades da praça que teria atacado e matado os felinos.

Essa não é a primeira vez que os gatos deste espaço são alvo de
agressões. No dia 23 de novembro de 2016, mais de 30 gatos morreram
atacados por cães na Avenida dos Africanos, em São Luís.

Em menos de 45 dias, tem-se a segunda chacina. Diante disso,
tem-se a presente solicitação, a fim de que os gatos ali presentes tenham
um espaço. Para tanto, há a necessidade de ampliação de gatis da
Unidade de Vigilância de Zoonoses, que atualmente é de apenas 10.

Sabendo-se que todos os animais merecem respeito, mesmo
aqueles que estão nas ruas em estado de abandono, requeiro a Vossa
Excelência que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Prefeito de São Luis, EDIVALDO HOLANDA, a Secretária de Saúde,
Dra. HELENA DUAILIBE, solicitando-lhe em caráter de urgência que
apreciem a possibilidade de AMPLIAR O NÚMERO DE GATIS,
DIANTE DAS CONSTANTES CHACINAS DE ANIMAS NA
PRAÇA DOS GATOS.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 12 de janeiro de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 011 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência,
que após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
PROMOTOR DO MEIO AMBIENTE, Dr.º Luis Fernando Cabral
Barreto Junior, SOLICITANDO MANIFESTAÇÃO POR PARTE
DA PROMOTORIA ESPECIALIZADA A FIM DE DESCOBRIR A
IDENTIDADE DE QUEM PROVOCOU A MATANÇA DOS
GATOS, EPISÓDIO QUE OCORREU NO DIA 10 DE JANEIRO
DE 2017 E, TAMBÉM, NO DIA  23 DE NOVEMBRO DE 2016, EM
SÃO LUÍS.

A presente indicação tem por escopo os últimos acontecimentos
ocorridos em São Luís. Vários gatos foram mortos na manhã do dia 10
de janeiro de 2017 em uma praça situada próxima a Avenida Vitorino
Freire, no bairro Areinha, em São Luís. Conhecida como “Praça dos
Gatos”, a região abriga atualmente animais domésticos que são
abandonados por seus donos.

Bem se sabe que a principal suspeita é de que teria sido um
cachorro de um morador, ainda não identificado pela a polícia, das
proximidades da praça que teria atacado e matado os felinos.

Essa não é a primeira vez que os gatos deste espaço são alvo de
agressões. No dia 23 de novembro de 2016, mais de 30 gatos morreram
atacados por cães na Avenida dos Africanos, em São Luís.

Em menos de 45 dias, tem-se a segunda chacina. Diante disso,
tem-se a presente solicitação, a fim de que se possa combater a
impunidade e, por consequência, tais atos de crueldade.

Sabendo-se que todos os animais merecem respeito, mesmo
aqueles que estão nas ruas em estado de abandono, requeiro a Vossa
Excelência que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
PROMOTOR DO MEIO AMBIENTE, Dr.º Luis Fernando Cabral
Barreto Junior, SOLICITANDO MANIFESTAÇÃO POR PARTE
DA PROMOTORIA ESPECIALIZADA A FIM DE DESCOBRIR A
IDENTIDADE DE QUEM PROVOCOU A MATANÇA DOS
GATOS, EPISÓDIO QUE OCORREU NO DIA 10 DE JANEIRO
DE 2017 E, TAMBÉM, NO DIA  23 DE NOVEMBRO DE 2016, EM
SÃO LUÍS.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 12 de janeiro de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 012 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de São Luís, EDIVALDO HOLANDA
JÚNIOR, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Obras e Serviços
Públicos da cidade de São Luís, ANTÔNIO ARAÚJO, solicitando que
aprecie a possibilidade de realizar OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA NA RUA SÃO SEBASTIÃO, DO BAIRRO
JANAÍNA.

A presente solicitação é resultado de visitas realizadas pelo
Gabinete Móvel, atendendo solicitações de moradores. Trata-se de
demanda referente à Rua São Sebastião, do bairro Janaína, que está em
condições intrafegáveis, repleta de buracos.

A situação supracitada acaba por prejudicar diretamente os
moradores do bairro, principalmente agora, com o período chuvoso.
No local, foi possível constatar que, diante da precária situação da rua,
os próprios moradores tiveram que colocar “entulhos”, a fim de atenuar
os buracos.

Diante do exposto, requeiro que, após ouvido a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de São
Luís, EDIVALDO HOLANDA JÚNIOR, e ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Obras e Serviços Públicos da cidade de São Luís,
ANTÔNIO ARAÚJO, solicitando que aprecie a possibilidade de
realizar OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA SÃO
SEBASTIÃO, DO BAIRRO JANAÍNA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 16 de janeiro de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 013 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de São José de Ribamar, LUÍS
FERNANDO SILVA, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo,
ANDRÉ FRANKLIN DUAILIBE DA COSTA, solicitando que aprecie
a possibilidade de realizar OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO VIVA
DA MAIOBINHA.

O Viva da Maiobinha é um espaço destinado ao lazer dos
moradores, especificamente, dos bairros da Maiobinha e adjacentes, a
exemplo da Cidade Operária. Infelizmente, o local está abandonado e,
ao invés de encontrar pessoas, o espaço tem servido de palco para
acúmulo de lixo e excesso de mato.

O direito ao lazer é assegurado a todos os cidadãos brasileiros
na Constituição da República Federativa do Brasil em seu artigo 6º, o
que estabelece ao Estado uma ordem para que possa proporcionar a
todos a satisfação deste direito. Sendo assim, tem-se a relevância de se
fomentar ações que permitam a revitalização do Viva da Maiobinha.

Mediante o exposto, requeiro que seja encaminhado expediente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de São José de Ribamar, LUÍS
FERNANDO SILVA, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo,
ANDRÉ FRANKLIN DUAILIBE DA COSTA, solicitando que aprecie
a possibilidade de realizar OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO VIVA
DA MAIOBINHA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 16 de janeiro de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 014 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de São José de Ribamar, LUÍS
FERNANDO SILVA, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo,
ANDRÉ FRANKLIN DUAILIBE DA COSTA, solicitando que aprecie
a possibilidade de realizar OBRAS DE  PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA DA AVENIDA NORTE EXTERNA, que liga a Maiobinha
à Cidade Operária, especificamente, o trecho próximo ao Viva da
Maiobinha, diante das várias crateras que inviabilizam a passagem de
ônibus e carros.

A Avenida Norte Externa possui um trecho, especificamente o
próximo ao Viva da Maiobinha,  totalmente esburacado, em uma
situação intrafegável, que liga a Maiobinha à Cidade Operária.
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Tal via possui um intenso fluxo de carros, por onde passam

muitos ônibus, a exemplo do Kiola e Nova Terra. Apesar de ser uma
via que dá acesso a bairros populosos, os moradores padecem com a
falta de infraestrutura, em decorrência da falta de asfalto no local.

Com a chegada do período chuvoso, os transtornos só
aumentam e é por isso que a presente solicitação reveste-se de grande
relevância, a fim de evitar eventuais problemas. Sendo assim, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de São
José de Ribamar, LUÍS FERNANDO SILVA, e ao Excelentíssimo
Senhor Secretário de Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos
e Urbanismo, ANDRÉ FRANKLIN DUAILIBE DA COSTA,
solicitando que aprecie a possibilidade de realizar OBRAS DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA NORTE EXTERNA,
que liga a Maiobinha à Cidade Operária, especificamente, o trecho
próximo ao Viva da Maiobinha, diante das várias crateras que
inviabilizam a passagem de ônibus e carros.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 16 de janeiro de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 015 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de São Luís, EDIVALDO HOLANDA
JÚNIOR, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Obras e Serviços
Públicos da cidade de São Luís, ANTÔNIO ARAÚJO, solicitando que
adotem providências A FIM DE REALIZAR PODA PREVENTIVA
DE ÁRVORES NA CAPITAL NO PERÍODO CHUVOSO, EM SÃO
LUIS, NO ESTADO DO MARANHÃO.

Cumpre ressaltar que sem conservação, algumas árvores dos
canteiros centrais de avenidas de São Luís, representam risco para o
tráfego e a população. Em diversos pontos da capital, é possível ver
árvores com o caule torto ou totalmente ressecado, indicando risco de
queda. Quem passa pelo local teme um acidente, sobretudo em dias de
chuva, por causa dos ventos fortes, já que é comum uma árvore cair em
dias de temporal.

Com o aumento das chuvas vários transtornos causados à
população. Faz-se necessário uma ação preventiva de arvores em São
Luís, evitando assim possíveis acidentes.

Dessa forma, trata-se de uma medida que busca a preservação
e conservação desse patrimônio municipal, considerando ainda que os
galhos das árvores estão atingindo a rede de iluminação pública, para
esta medida que se faz necessária.

É necessário adotar uma medida de segurança para moradores,
transeuntes e motoristas de veículos que trafegam pelo local. Os galhos
estão encostando na fiação dos postes existentes na região, podendo, a
qualquer momento, acontecer um acidente. Acredito que seria melhor
prevenir.

Ante o supracitado, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito de São Luís, EDIVALDO HOLANDA JÚNIOR, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Obras e Serviços Públicos da cidade
de São Luís, ANTÔNIO ARAÚJO,  solicitando que adotem
providências A FIM DE REALIZAR PODA PREVENTIVA DE
ÁRVORES NA CAPITAL NO PERÍODO CHUVOSO, EM SÃO
LUIS, NO ESTADO DO MARANHÃO.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 17 de janeiro de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 016 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo SENHOR PREFEITO DE SÃO LUÍS, EDIVALDO
HOLANDA JÚNIOR solicitando que adote providências a fim de
RETOMAR AS OBRAS E GARANTIR A ENTREGA DO ESTÁDIO
NHOZINHO SANTOS, DIANTE DAS VÁRIAS COMPETIÇÕES
ESPORTIVAS QUE ACONTECERÃO NA CAPITAL, A EXEMPLO
DO CAMPEONATO MARANHENSE, DA COPA NORDESTE,
COPA DO BRASIL E, AINDA, CAMPEONATO BRASILEIRO.

Em 2017, o Maranhão será palco de várias competições
esportivas. No dia 21 de janeiro, por exemplo, começou o Campeonato
maranhense com o jogo do Sampaio e Santa Quitéria. Além desse, há
ainda a Copa do Nordeste que começará no dia 26 de janeiro, com jogo
do  Moto Clube; a Copa do Brasil que tem início previsto para o dia 09
de fevereiro e, ainda, o campeonato brasileiro, que começará em abril
contando com Sampaio e Moto na Série C e, ainda, Mac e Cordino.
Apesar da grande demanda, os jogos contam tão somente com o estádio
Castelão.

Sabe-se que o estádio foi interditado desde outubro de 2015 e,
ao que parece, não há prazo para reinauguração. Diante da necessidade
de se ter um outro espaço, principalmente, diante das várias
competições, tem-se a relevância da solicitação por ora apresentada.

Frisa-se ainda que esta foi uma faz afirmações feita pelo atual
gestor de São Luís, quando em campanha eleitoral, garantiu que
entregaria o estádio aos desportistas no início de 2017. Sendo assim,
certos de que a Prefeitura de São Luís compreende o lazer enquanto
um direito social e, ainda, prioriza o esporte, requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo SENHOR PREFEITO DE SÃO LUÍS, EDIVALDO
HOLANDA JÚNIOR solicitando que adote providências a fim de
RETOMAR AS OBRAS E GARANTIR A ENTREGA DO ESTÁDIO
NHOZINHO SANTOS, DIANTE DAS VÁRIAS COMPETIÇÕES
ESPORTIVAS QUE ACONTECERÃO NA CAPITAL, A EXEMPLO
DO CAMPEONATO MARANHENSE, DA COPA NORDESTE,
COPA DO BRASIL E, AINDA, CAMPEONATO BRASILEIRO.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 23 de janeiro de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 017 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Senhor
Governador do Maranhão, FLÁVIO DINO e ao Secretaria de Estado
de Infraestrutura (SINFRA), CLAYTON NOLETO SILVA, solicitando
que adote providências para solucionar ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA A PROBLEMÁTICA DA FALTA D’ ÁGUA,
NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ  EM AÇÃO CONJUNTA COM
A CAEMA.

É inegável que sem água não há vida na terra, dada à
essencialidade desse elemento. No entanto, por muito tempo se
questionou o caráter fundamental do direito à água potável, já que,
admiravelmente, nenhum documento oficial o reconhecia como tal
expressamente. Recentemente, a sua intima ligação com o direito à
vida e com a dignidade da pessoa humana acabou o elevando a tal
status.

Apesar do caráter fundamental de ter acesso á água, ainda há
municípios que têm a falta d’água como realidade.
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Relatos de moradores de diversos bairros no Município de

Imperatriz denunciaram à falta d’ água. A Caema realizou o serviço de
solda em uma adutora que não resistiu à forca d agua e rompeu, apesar
de equipes da CAEMA ter ido ao local, ainda não conseguiram resolver
o problema.

Mediante o exposto, corroborando um dos compromissos desta
Casa para com o cidadão maranhense, requeiro a Vossa Excelência que,
após ouvido a Mesa,  seja encaminhado expediente ao Senhor
Governador do Maranhão, FLÁVIO DINO e ao Secretaria de Estado
de Infraestrutura (SINFRA), CLAYTON NOLETO SILVA, solicitando
que adote providências para solucionar ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA A PROBLEMÁTICA DA FALTA D’ ÁGUA,
NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ  EM AÇÃO CONJUNTA COM
A CAEMA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 19 de janeiro de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 018 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Senhor
Governador do Maranhão, FLÁVIO DINO e ao Presidente da
CAEMA, SR. DAVI TELLES, solicitando que adote providências no
sentido de SOLUCIONAR A PROBLEMÁTICA DA FALTA D’
ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ.

É inegável que sem água não há vida na terra, dada à
essencialidade desse elemento. No entanto, por muito tempo se
questionou o caráter fundamental do direito à água potável, já que,
admiravelmente, nenhum documento oficial o reconhecia como tal
expressamente. Recentemente, a sua intima ligação com o direito à
vida e com a dignidade da pessoa humana acabou o elevando a tal
status.

Apesar do caráter fundamental de ter acesso á água, ainda há
municípios que têm a falta d’água como realidade.

Relatos de moradores de diversos bairros no Município de
Imperatriz denunciaram à falta d’ água. A Caema realizou o serviço de
solda em uma adutora que não resistiu à forca d agua e rompeu, apesar
de equipes da CAEMA ter ido ao local, ainda não conseguiram resolver
o problema.

Mediante o exposto, corroborando um dos compromissos desta
Casa para com o cidadão maranhense, requeiro a Vossa Excelência que,
após ouvido a Mesa,  seja encaminhado expediente ao Senhor
Governador do Maranhão, FLÁVIO DINO e ao Presidente da
CAEMA, SR. DAVI TELLES, solicitando que adote providências no
sentido de SOLUCIONAR A PROBLEMÁTICA DA FALTA D’
ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 19 de janeiro de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 021 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Maranhão, FLÁVIO DINO, e ao Secretário de
Segurança Pública do Maranhão SR. JEFFERSON MILLER
PORTELA, solicitando a IMPLANTAÇÃO DE UM POSTO
POLICIAL FIXO NO RESIDENCIAL DA RIBEIRA.

Desde a inauguração do Residencial da Ribeira em maio de
2015, os moradores esperam pelos equipamentos sociais prometidos
durante a inauguração, escola com oito salas, posto de saúde, praça
urbanizada, centro comunitário e posto policial.

De lá para cá quase nada foi entregue aos moradores que
reclamam e reivindicam do poder público providências. Uma delas é a
implantação urgente de um posto policial, visto que os moradores
sofrem com a violência e a falta de viaturas fazendo rondas, além da
demora na resposta da Polícia Militar quando acionada.

“É com muita alegria que participamos desse momento
importante para essas pessoas e para a cidade de São Luís. Sabemos
que a política habitacional é uma prioridade do prefeito Edivaldo e o
Estado fará a sua parte, levando serviços públicos para essas dez mil
pessoas que irão morar no residencial. De imediato vamos garantir
o policiamento na área e a segurança dos moradores”

Flávio Dino em 22 de maio de 2015 na entrega  das chaves de
3 mil unidades habitacionais do Residencial Ribeira

Confiantes no compromisso firmado pelo Governador do
Estado no dia da entrega das unidades habitacionais, os moradores
esperam uma resposta positiva por parte do Governo do Estado para
a implantação deste posto policial fixo no Residencial da Ribeira.

Ante o supracitado, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Maranhão, FLÁVIO DINO, e ao Secretário de
Segurança Pública do Maranhão SR. JEFFERSON MILLER
PORTELA, solicitando a IMPLANTAÇÃO DE UM POSTO
POLICIAL FIXO NO RESIDENCIAL DA RIBEIRA..

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 25 de janeiro de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 022 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de São Luís, EDIVALDO HOLANDA
JÚNIOR, e ao Excelentíssima Senhora Secretária de Saúde da cidade
de São Luís, HELENA MARIA DUAILIBE FERREIRA, solicitando
que adotem providências no sentido de implantar UMA UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE NO RESIDENCIAL DA RIBEIRA.

O direito à saúde se insere na órbita dos direitos sociais
constitucionalmente garantidos. Trata-se de um direito público
subjetivo, uma prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade das pessoas. In verbis:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução dos riscos de doença e de outros agravos e o acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação”.

Tal preceito é complementado pela lei 8.080/90, em seu artigo
2º:

“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo
o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício”.

Como é competência do município o nível de atenção básica e
tal região não possui nenhum tipo de estabelecimento desse tipo, os
moradores reclamam que quando precisam de atendimento tem que se
deslocar até a Unidade de Pronto Atendimento da Zona Rural e muitas
vezes demoram a conseguir atendimento.
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Cumpre ressaltar que o Residencial da Ribeira tem mais de 3

mil unidades habitacionais, foi inaugurado em maio de 2015 e até hoje
ainda não recebeu os equipamentos sociais prometidos.

Ante o supracitado, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito de São Luís, EDIVALDO HOLANDA JÚNIOR, e ao
Excelentíssima Senhora Secretária de Saúde da cidade de São Luís,
HELENA MARIA DUAILIBE FERREIRA, solicitando que adotem
providências no sentido de implantar UMA UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE NO RESIDENCIAL DA RIBEIRA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 25 de janeiro de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 023 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Maranhão, FLÁVIO DINO, e ao diretor-presidente da
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA) SR.
DAVI DE ARAUJO TELLES, solicitando que REGULARIZE O
FORNECIMENTO DE ÁGUA nas Ruas Rio São Bento (Quadra 48)
e Rio Prata (Quadra 50) do RESIDENCIAL DA RIBEIRA.

A população do Residencial da Ribeira, zona rural de São Luís,
sofre com o problema da falta de água em algumas ruas há mais de 6
meses. O que revolta ainda mais os moradores dessas ruas é que em
algumas quadras o fornecimento de água é normal e em outras não há.
Esses moradores relatam que os custos para ter água nas suas casas
através de carros pipas e bombas são altíssimos.

Ante o supracitado, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Maranhão, FLÁVIO DINO, e ao diretor-presidente da
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA) SR.
DAVI DE ARAUJO TELLES, solicitando que REGULARIZE O
FORNECIMENTO DE ÁGUA nas Ruas Rio São Bento (Quadra 48)
e Rio Prata (Quadra 50) do RESIDENCIAL DA RIBEIRA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 25 de janeiro de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 024 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de São Luís, EDIVALDO HOLANDA
JÚNIOR, e ao Excelentíssimo Secretário Municipal de Educação,
MOACIR FEITOSA, solicitando que adotem providências a fim de
garantir a AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA A
EDUCAÇÃO BÁSICA.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação
uma dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política,
pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade,
estabelecendo ainda três objetivos:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal)

Indo na contramão do que a Constituição Federal assegura,
nos dias 23 e 24 do atual mês de janeiro, vários pais tiveram que
madrugar em uma fila para conseguir uma vaga para seus filhos. Tal
episódio foi divulgado pela mídia local e ocorreu no bairro do Anjo da
Guarda (Unidade de Ensino Básico Ministro Carlos Madeira)

Após madrugarem em uma fila, nem todos os pais conseguiram
conquistar uma vaga, em virtude da insuficiência da oferta se comparado
à demanda.  Com isso, constatamos que uma lesão ao direito que toda
criança possui de ter acesso à educação enquanto direito social. Por
assim ser, tem-se a presente solicitação, a fim de que haja a ampliação
do número de vagas para a educação básica.

Ante o supracitado, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito de São Luís, EDIVALDO HOLANDA JÚNIOR, e ao
Excelentíssimo SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
MOACIR FEITOSA, solicitando que adotem providências a fim de
garantir a AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA A
EDUCAÇÃO BÁSICA

 Assembleia Legislativa do Maranhão, em 25 de janeiro de
2017. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 025 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de São Luís, EDIVALDO HOLANDA
JÚNIOR, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos, ANTÔNIO ARAÚJO COSTA, solicitando que
aprecie a possibilidade de realizar REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA
DA RIBEIRA.

Segundo a constituição federal:

“São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015)”
Artigo 6º, Constituição Federal.

O Residencial da Ribeira, um dos principais conjuntos
habitacionais de São Luís. É localizado na Zona Rural de São Luís, nas
proximidades da BR 135. O empreendimento consiste em 1.592 casas
e 1.408 apartamentos, que beneficia cerca de 11 mil pessoas e que é
carente de equipamentos urbanos de lazer, saúde, educação e segurança.
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A lei federal 11.977/2009 dispõe sobre o programa minha casa,

minha vida e regulamenta as responsabilidades dos poderes públicos
municipais. Em seu artigo 5º A:

“Art. 5o-A.  Para a implantação de empreendimentos no
âmbito do PNHU, deverão ser observados: (Incluído pela
Lei nº 12.424, de 2011)
I - localização do terreno na malha urbana ou em área de
expansão que atenda aos requisitos estabelecidos pelo Poder
Executivo federal, observado o respectivo plano diretor,
quando existente; (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
II - adequação ambiental do projeto; (Incluído pela Lei nº
12.424, de 2011)
III - infraestrutura básica que inclua vias de acesso,
iluminação pública e solução de esgotamento sanitário e de
drenagem de águas pluviais e permita ligações domiciliares
de abastecimento de água e energia elétrica; (Incluído pela
Lei nº 12.424, de 2011)
IV - a existência ou compromisso do poder público local de
instalação ou de ampliação dos equipamentos e serviços
relacionados a educação, saúde, lazer e transporte público.
(Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)”

Assim, ressaltamos que o Residencial da Ribeira, um importante
conjunto habitacional da ilha de São Luís, que possui um importante
contingente de famílias carentes, necessita desses espaços de lazer
com condições mínimas de uso.

Por isso, a presente solicitação reveste-se de grande relevância.
Sendo assim, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito de São Luís, EDIVALDO HOLANDA JÚNIOR, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos, ANTÔNIO ARAÚJO COSTA, solicitando que aprecie a
possibilidade de realizar REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA
RIBEIRA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 30 de janeiro de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 026 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de São Luís, EDIVALDO HOLANDA
JÚNIOR, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Educação,
MOACIR FEITOSA, solicitando que aprecie a possibilidade de
realizar a RETOMADA DAS OBRAS DA ESCOLA DO
RESIDENCIAL DA RIBEIRA.

Segundo a constituição federal:

“São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015)”
Artigo 6º, Constituição Federal.

O Residencial da Ribeira, um dos principais conjuntos
habitacionais de São Luís. É localizado na Zona Rural de São Luís, nas
proximidades da BR 135. O empreendimento consiste em 1.592 casas
e 1.408 apartamentos, que beneficia cerca de 11 mil pessoas e que é
carente de equipamentos urbanos de lazer, saúde, educação e segurança.

A lei federal 11.977/2009 dispõe sobre o programa minha casa,
minha vida e regulamenta as responsabilidades dos poderes públicos
municipais. Em seu artigo 5º A:

“Art. 5o-A.  Para a implantação de empreendimentos no
âmbito do PNHU, deverão ser observados: (Incluído pela
Lei nº 12.424, de 2011)
I - localização do terreno na malha urbana ou em área de
expansão que atenda aos requisitos estabelecidos pelo Poder
Executivo federal, observado o respectivo plano diretor,
quando existente; (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
II - adequação ambiental do projeto; (Incluído pela Lei nº
12.424, de 2011)
III - infraestrutura básica que inclua vias de acesso,
iluminação pública e solução de esgotamento sanitário e de
drenagem de águas pluviais e permita ligações domiciliares
de abastecimento de água e energia elétrica; (Incluído pela
Lei nº 12.424, de 2011)
IV - a existência ou compromisso do poder público local de
instalação ou de ampliação dos equipamentos e serviços
relacionados a educação, saúde, lazer e transporte público.
(Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) “

Assim, ressaltamos que o Residencial da Ribeira, um importante
conjunto habitacional da ilha de São Luís, que possui um importante
contingente de famílias carentes.

Por isso, a presente solicitação reveste-se de grande relevância.
Sendo assim, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito de São Luís, EDIVALDO HOLANDA JÚNIOR, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Educação, MOACIR
FEITOSA, solicitando que aprecie a possibilidade de realizar a
RETOMADA DAS OBRAS DA ESCOLA DO RESIDENCIAL DA
RIBEIRA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 30 de janeiro de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 027 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de São Luís, EDIVALDO HOLANDA
JÚNIOR, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos, ANTÔNIO ARAÚJO COSTA, solicitando que
aprecie a possibilidade de realizar OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA NA RUA RIO MUNIN, paralela ao Residencial Ribeira.

A Rua Rio Munin é uma importante via de acesso ao
Residencial da Ribeira, um dos principais conjuntos habitacionais de
São Luís. O empreendimento consiste em 1.592 casas e 1.408
apartamentos, que beneficia cerca de 11 mil pessoas.

Com a chegada do período chuvoso, os transtornos só
aumentam e é por isso que a presente solicitação reveste-se de grande
relevância, a fim de evitar eventuais problemas. Sendo assim, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de São
Luís, EDIVALDO HOLANDA JÚNIOR, e ao Excelentíssimo Senhor
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, ANTÔNIO
ARAÚJO COSTA, solicitando que aprecie a possibilidade de realizar
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA RIO MUNIN,
paralela ao Residencial Ribeira.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 30 de janeiro de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 028 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes (DNIT) no Maranhão o senhor GERARDO DE
FREITAS FERNANDES, solicitando a realização de OBRAS DE
RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DA BR-135, KM 080
A KM 090, PRÓXIMO AO POSTO DA POLICIA RODOVIÁRIA
FEDERAL, NO POVOADO SÃO FRANCISCO, ENTRE SANTA
RITA E ENTRONCAMENTO.

A BR-135 é uma das principais rodovias que cortam o estado
do Maranhão, inicia em São Luís – MA e termina na cidade de Belo
Horizonte – MG. Logo em seu trecho inicial, na saída da cidade de São
Luís, observam-se sérios problemas. O intenso fluxo de carros e a sua
infraestrutura ultrapassada são os principais obstáculos enfrentados
pelos motoristas que ali transitam.

Em feriados prolongados ou em época de festividades, os
problemas são ressaltados e viram notícias. Horas de engarrafamento,
assaltos e precariedade na manutenção da rodovia são as reclamações
mais recorrentes.

Apesar das recentes obras realizadas, quem passa pelo local
percebe os inúmeros buracos no trecho especificado. Como
consequência disso, tem-se inúmeros transtornos causados aos que
utilizam a via.

Ante o supracitado, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Superintendente
Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(DNIT) no Maranhão o senhor GERARDO DE FREITAS
FERNANDES , solicitando a realização de OBRAS DE
RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DA BR-135, KM 080
A KM 090, PRÓXIMO AO POSTO DA POLICIA RODOVIÁRIA
FEDERAL, NO POVOADO SÃO FRANCISCO, ENTRE SANTA
RITA E ENTRONCAMENTO.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 30 de janeiro de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 029 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão, FLÁVIO
DINO, e ao Excelentíssimo Senhor Secretária de Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano, FLÁVIA ALEXANDRINA, solicitando que
aprecie a possibilidade de realizar a RETOMADA DAS OBRAS DO
CENTRO COMERCIAL NO RESIDENCIAL DA RIBEIRA.

O Residencial da Ribeira, um dos principais conjuntos
habitacionais de São Luís. É localizado na Zona Rural de São Luís, nas
proximidades da BR 135. O empreendimento consiste em 1.592 casas
e 1.408 apartamentos, que beneficia cerca de 11 mil pessoas e que é
carente de equipamentos urbanos de lazer, saúde, educação e segurança.

O projeto de urbanização que foi planejado para o Residencial
Ribeira contemplaria a instalação de equipamentos sociais como a
construção de um centro comercial com 10 salas, praça, instalação de
aparelhos de academia ao ar livre, playground, pistas para caminhada,
dois quiosques conjugados para venda de lanches, jardinagem e
paisagismo. Porém, o Residencial sofre com o abandono das obras e
com o atraso da entrega desses importantes equipamentos sociais.
Assim, ressaltamos que o Residencial da Ribeira, um importante

conjunto habitacional da ilha de São Luís possui um importante
contingente de famílias carente.

Por isso, a presente solicitação reveste-se de grande relevância.
Sendo assim, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, FLÁVIO DINO, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretária de Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano, FLÁVIA ALEXANDRINA, solicitando que
aprecie a possibilidade de realizar a RETOMADA DAS OBRAS DO
CENTRO COMERCIAL NO RESIDENCIAL DA RIBEIRA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 30 de janeiro de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 030 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes (DNIT) no Maranhão o senhor GERARDO DE
FREITAS FERNANDES, solicitando a realização de obras de
RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DA BR-135 QUE
PASSA PELA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA.

A BR-135 é uma das principais rodovias que cortam o estado
do Maranhão, inicia em São Luís – MA e termina na cidade de Belo
Horizonte – MG. Logo em seu trecho inicial, na saída da cidade de São
Luís, observam-se sérios problemas. O intenso fluxo de carros e a sua
infraestrutura ultrapassada são os principais obstáculos enfrentados
pelos motoristas que ali transitam.

Em feriados prolongados ou em época de festividades, os
problemas são ressaltados e viram notícias. Horas de engarrafamento,
assaltos e precariedade na manutenção da rodovia são as reclamações
mais recorrentes.

Apesar das recentes obras realizadas, quem passa pelo local
percebe os inúmeros buracos no trecho especificado. Como
consequência disso, tem-se inúmeros transtornos causados aos que
utilizam a via.

Ante o supracitado, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Superintendente
Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(DNIT) no Maranhão o senhor GERARDO DE FREITAS
FERNANDES, solicitando a realização de obras de RECUPERAÇÃO
ASFÁLTICA DO TRECHO DA BR-135 QUE PASSA PELA
CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 30 de janeiro de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 031 / 17

Senhor Presidente

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja emitido expediente a Excelentíssima Senhor Governador
Flavio Dino, com cópia ao Sr. Dr. Jeferson Muller Portela,
Secretário de Estado de  Segurança Pública do Estado do Maranhão,
determinando a viabilização de (02) duas Viaturas Policiais para a
delegacia de polícia Civil do Município de Grajaú.

Justifica-se a presente indicação pela necessidade urgente de
reforçar o policiamento neste município, no combate a criminalidade,
oferecendo maior segurança, e consequentemente proporcionando uma
melhor condição de vida para a população.
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SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO MARANHÃO, 02 de Fevereiro de 2017. - RIGO TELES -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 032 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja emitido expediente a Excelentíssima Senhor Governador
Flavio Dino, com cópia ao Cel. José Frederico Gomes, Comandante
Geral de Polícia Militar do Estado do Maranhão, determinando a
viabilização de (02) duas Viaturas Policiais para a Polícia Militar
abrangendo o grupo da Força Tática do Município de Grajaú.

Justifica-se a presente indicação pela necessidade urgente de
reforçar o policiamento neste município, no combate a criminalidade,
oferecendo maior segurança, e consequentemente proporcionando uma
melhor condição de vida para a população.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO MARANHÃO, 02 de Fevereiro de 2017. - RIGO TELES -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 033 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja emitido expediente a Excelentíssima Senhor Governador
Flavio Dino, com cópia ao Cel. José Frederico Gomes, Comandante
Geral de Polícia Militar do Estado do Maranhão, determinando a
viabilização de (01) uma Viatura Policial para o grupamento da Polícia
Militar do Município de Fortaleza dos Nogueiras.

Justifica-se a presente indicação pela necessidade urgente de
reforçar o policiamento neste município, no combate à criminalidade,
oferecendo maior segurança, e consequentemente proporcionando uma
melhor condição de vida para a população.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO MARANHÃO, 02 de Fevereiro de 2017. - RIGO TELES -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 034 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja emitido expediente a Excelentíssima Senhor Governador
Flavio Dino, com cópia ao Cel. José Frederico Gomes, Comandante
Geral de Polícia Militar do Estado do Maranhão, determinando a
viabilização de (01) uma Viatura Policial para o grupamento da Polícia
Militar do Município de Fortuna.

Justifica-se a presente indicação pela necessidade urgente de
reforçar o policiamento neste município, no combate à criminalidade,
oferecendo maior segurança, e consequentemente proporcionando uma
melhor condição de vida para a população.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO MARANHÃO, 02 de Fevereiro de 2017. - RIGO TELES -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 035 / 17

Senhor Presidente

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja emitido expediente a Excelentíssima Senhor Governador
Flavio Dino, com cópia ao Cel. José Frederico Gomes, Comandante
Geral de Polícia Militar do Estado do Maranhão, determinando a
viabilização de (01) uma Viatura Policial para o grupamento da Polícia
Militar do Município de Dom Pedro.

Justifica-se a presente indicação pela necessidade urgente de
reforçar o policiamento neste município, no combate à criminalidade,
oferecendo maior segurança, e consequentemente proporcionando uma
melhor condição de vida para a população.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO MARANHÃO, 02 de Fevereiro de 2017. - RIGO TELES -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 036 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja emitido expediente a Excelentíssima Senhor Governador
Flavio Dino, com cópia ao Cel. José Frederico Gomes, Comandante
Geral de Polícia Militar do Estado do Maranhão, determinando a
viabilização de (01) uma Viatura Policial para o grupamento da Polícia
Militar do Município de Fernando Falcão.

Justifica-se a presente indicação pela necessidade urgente de
reforçar o policiamento neste município, no combate à criminalidade,
oferecendo maior segurança, e consequentemente proporcionando uma
melhor condição de vida para a população.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO MARANHÃO, 02 de Fevereiro de 2017 - RIGO TELES -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 037 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja emitido expediente a Excelentíssima Senhor Governador
Flavio Dino, com cópia ao Cel. José Frederico Gomes, Comandante
Geral de Polícia Militar do Estado do Maranhão, determinando a
viabilização de (01) uma Viatura Policial para o grupamento da Polícia
Militar do Município de Feira Nova.

Justifica-se a presente indicação pela necessidade urgente de
reforçar o policiamento neste município, no combate à criminalidade,
oferecendo maior segurança, e consequentemente proporcionando uma
melhor condição de vida para a população.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO MARANHÃO, 02 de Fevereiro de 2017 - RIGO TELES -
Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 038 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja emitido expediente a Excelentíssima Senhor Governador
Flavio Dino, com cópia ao Cel. José Frederico Gomes, Comandante
Geral de Polícia Militar do Estado do Maranhão, determinando a
viabilização de (01) uma Viatura Policial para o grupamento da Polícia
Militar do Município de Alto Alegre.

Justifica-se a presente indicação pela necessidade urgente de
reforçar o policiamento neste município, no combate à criminalidade,
oferecendo maior segurança, e consequentemente proporcionando uma
melhor condição de vida para a população.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO MARANHÃO, 02 de Fevereiro de 2017 - RIGO TELES -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 039 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja emitido expediente a Excelentíssima Senhor Governador
Flavio Dino, com cópia ao Cel. José Frederico Gomes, Comandante
Geral de Polícia Militar do Estado do Maranhão, determinando a
viabilização de (01) uma Viatura Policial para o grupamento da Polícia
Militar do Município de Arame.

Justifica-se a presente indicação pela necessidade urgente de
reforçar o policiamento neste município, no combate à criminalidade,
oferecendo maior segurança, e consequentemente proporcionando uma
melhor condição de vida para a população.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO MARANHÃO, 02 de Fevereiro de 2017 - RIGO TELES -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 040 / 17
Senhor Presidente

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja emitido expediente a Excelentíssima Senhor Governador
Flavio Dino, com cópia ao Cel. José Frederico Gomes, Comandante
Geral de Polícia Militar do Estado do Maranhão, determinando a
viabilização de (02) duas Viaturas Policiais para a Polícia Militar
abrangendo os grupos Força Tática e GOE do Município de Barra do
Corda.

Justifica-se a presente indicação pela necessidade urgente de
reforçar o policiamento neste município, no combate a criminalidade,
oferecendo maior segurança, e consequentemente proporcionando uma
melhor condição de vida para a população.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO MARANHÃO, 02 de Fevereiro de 2017 - RIGO TELES -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 041 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja emitido expediente a Excelentíssima Senhor Governador

Flavio Dino, com cópia ao Sr. Dr. Jeferson Muller Portela,
Secretário de Estado de  Segurança Pública do Estado do Maranhão,
determinando a viabilização de (02) duas Viaturas Policiais para a
delegacia de polícia Civil do Município de Barra do Corda.

Justifica-se a presente indicação pela necessidade urgente de
reforçar o policiamento neste município, no combate a criminalidade,
oferecendo maior segurança, e consequentemente proporcionando uma
melhor condição de vida para a população.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO MARANHÃO, 02 de Fevereiro de 2017. - RIGO TELES -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 042 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja emitido expediente a Excelentíssima Senhor Governador
Flavio Dino, com cópia ao Cel. José Frederico Gomes, Comandante
Geral de Polícia Militar do Estado do Maranhão, determinando a
viabilização de (01) uma Viatura Policial para o grupamento da Polícia
Militar do Município de Bom Lugar.

Justifica-se a presente indicação pela necessidade urgente de
reforçar o policiamento neste município, no combate à criminalidade,
oferecendo maior segurança, e consequentemente proporcionando uma
melhor condição de vida para a população.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO MARANHÃO, 02 de Fevereiro de 2017 - RIGO TELES -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 043 / 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. Governado do Estado do Maranhão,
Sr. Flávio Dino, ao Secretário de Estado da Segurança Pública,
Sr. Jefferson Portela, ao Secretário de Infraestrutura, Sr. Clayton
Noleto, e ao Comandante Geral da Policia Militar, Cel. José
Frederico Gomes Pereira, solicitando, com a maior brevidade
possível a recuperação da pavimentação asfáltica do Centro de Formação
e Aperfeiçoamento de Praças da Policia Militar do Maranhão.

É sabido que, o mercado de trabalho exige profissionais cada
vez capacitados e aptos para a realização das mais diversas atividades.
A polícia, na condição de zeladora da segurança pública, deve agir de
tal forma, formando e capacitando profissionais preparados para lidar
com as inúmeras situações ligadas ao bem-estar da sociedade.

Para isso, são mantidos locais, centros que possuem a finalidade
de formar, aperfeiçoar e especializar policiais.  A polícia militar do
estado, possui um centro de formação onde são desenvolvidas
atividades, entre eles a realização de cursos, que oferecem qualificação
técnica necessária para a execução das múltiplas tarefas de polícia
ostensiva e de preservação da ordem pública.

Entretanto, o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças
da Policia Militar do Maranhão (CFAP), padece com alguns problemas
de infraestrutura que prejudicam e causam transtornos os que fazem
uso do mesmo, como por exemplo a pavimentação asfáltica, que se
encontra precária, dificultando o acesso de carros e pedestres ao centro.
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Desse modo, considerando a importância do Centro, para

profissionalização e capacitação de policias mais eficiente e
responsáveis na condução da ordem e segurança pública, solicitamos a
recuperação do CFAP, especialmente, a sua pavimentação asfáltica,
justificando a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 02 de fevereiro de 2017 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO N° 044 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a vossa excelência que, depois de
ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Governador
do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando providências junto a
Secretaria de Estado da Mulher, Sra. Laurinda Pinto, para que
disponibilize com maior brevidade possível, a carreta da mulher
maranhense e o mamógrafo móvel, para os municípios de Santa Luzia
do Paruá, Zé Doca e Gov. Newton Bello, objetivando beneficiar a
população feminina dos citados municípios com ações de cidadania e
saúde preventiva, com orientações sobre a importância da prevenção
ao câncer.

A carreta da mulher maranhense contempla uma série de ações
voltadas prioritariamente ao público feminino, na qual são
disponibilizados atendimento médico e psicológico, com a realização
de exames, além da concessão de assistência social - visando o
enfrentamento da violência contra a mulher - e o fomento de informações
para manutenção da saúde preventiva.

Além do ganho socioeducativo, os serviços ofertados vão da
orientação jurídica e sócio-assistencial, trazendo a aplicabilidade da
Lei Maria da Penha e orientações para atendimento das mulheres em
situações de violência doméstica, até os mais diversos serviços para a
saúde, como a realização de exames, tais como Papanicolau, HIV,
hepatites, glicemia, HPV, entre outros.

É de fundamental importância levar aos municípios
maranhenses, sobretudos os mais carentes, ações preventivas que
possibilitem o cuidado com a saúde da mulher, fortalecendo assim, as
garantias dos direitos sexuais e reprodutivos, bem como conceder
acessibilidade à população de localidades mais afastadas da
disponibilidade de atendimento médico específico.

Assim, correspondendo à uma importante medida que
consolida os direitos de cidadania para as mulheres maranhenses, uma
vez que proporciona à população mais desassistida por políticas
públicas, os serviços e informações para saúde preventiva, torna-se
imperiosa a disponibilização da carreta da mulher maranhense e do
mamógrafo móvel ao município acima elencado, materializando a
efetivação de políticas públicas destinadas, sobretudo, ao público
feminino do Estado.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 01 de fevereiro de 2017 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO N° 045 / 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 Secretário de Desenvolvimento Social, Sr.
Neto Evangelista para que proceda, em caráter de urgência, a

construção de um poço artesiano no Povoado Tabaco, município de
Paraibano/MA.

O Povoado Tabaco, fica localizada na zona rural do município
de Paraibano. Trata-se de um povoado que possui alguns anos de
existência, mas que ainda necessita de algumas intervenções, como
construção de escolas, pavimentação asfáltica das principais ruas,
implantação de sistema de abastecimento de água, eis alguns exemplos.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na
qualidade de vida dos moradores do referido povoado, solicitamos por
meio desta Indicação a construção de um poço artesiano para a
comunidade de aproximadamente 300 famílias que, sofrem com as
dificuldades de não possuírem um sistema de abastecimento de água
para consumo em suas casas.

Atualmente, as famílias que habitam na região são submetidas
a uma situação de risco a saúde, uma vez que utilizam água de cacimbas,
sem qualquer tipo de tratamento, sendo expostas ao contato de diversos
agentes biológicos, tais como vírus, bactérias e parasitas causadores de
moléstias

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

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 01 de fevereiro de 2017 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

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

INDICACÃO N° 046 / 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 Construção de
uma Escola de Ensino Fundamental com 06 (seis) salas de aula e
01 (uma) sala de informática para o Assentamento Corjan no
Município de Estreito, neste Estado.

Justifica-se a necessidade do pedido para que sejam concedidos
atendimentos educacionais infantis para dezenas de crianças e
adolescentes residentes naquele Assentamento (com cerca de 135
famílias), visto que a escola atual funciona sem as mínimas condições
pedagógicas, sanitárias e de conforto. Sabe-se que a educação infantil,
através do ensino fundamental, objetiva desenvolver uma rotina
organizada de estudo, pesquisa, disciplina, bons relacionamentos, dentre
outras atividades complementares nas áreas de artes, cultura, esporte,
informática para uma formação global e ampla de experiências,
melhorando bastante o desempenho escolar futuro, enfim, adquirindo
todas aquelas qualidades que, mais tarde, vão ser importantes para o
adulto enfrentar a disputa do competitivo mercado de trabalho.
Sabendo-se da implantação do Programa “Escola Digna”, do Governo
Estadual, com o objetivo de construir escolas acolhedoras,
participativas, inclusivas e geradoras de Educação Cidadã, através do
qual escolas de taipa, barro e palha serão substituídas por estruturas
de alvenaria e, após a conclusão serão repassadas às prefeituras, é que
solicita-se a inclusão, também, do Assentamento Corjan no Programa
respectivo a fim de que sejam oferecidas oportunidades de ensino
infantil satisfatório e de preparação para a vida aos filhos dos moradores
residentes naquela localidade.

São Luís (MA), 01 de fevereiro de 2017. - VALÉRIA
MACEDO - Deputada Estadual PDT
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICACÃO N° 047 / 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 Construção de
uma Quadra Poliesportiva para o Centro de Ensino “Padre Fábio
Bertagnolli”, no Município de Balsas, neste Estado.

Trata-se de um estabelecimento de ensino com centenas de
alunos, não possuindo nenhuma área de lazer adequada para aulas de
educação física ou prática de qualquer modalidade de esporte como
ginástica, basquete, vôlei, futsal, etc. Em vista disso, aqueles jovens
estudantes são obrigados a praticar alguns esportes em espaços
inadequados como chão de terra batida, terrenos baldios, ou seja, locais
que não dispõem de nenhuma estrutura necessária para a prática de
qualquer atividade esportiva. Ressalte-se, ainda, que a construção da
quadra poliesportiva coberta será também de grande aproveitamento
para a realização de eventos sociais coletivos, como congressos, festejos
juninos, dias das mães, dos pais, natal, entre outras festividades. Assim,
a construção da quadra em referência será de considerável importância
para aquela comunidade estudantil e seus familiares, o que virá a
contribuir para uma relevante melhora das condições sociais e de vida
e saúde dos jovens estudantes, e, de modo geral, de seus habitantes.

São Luís (MA), 02 de fevereiro 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° 048 / 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 Construção de
uma Quadra Poliesportiva para o Centro de Ensino “Fortunato
Moreira Neto”, no Município de Porto Franco, neste Estado.

Trata-se de um estabelecimento de ensino com centenas de
alunos, não possuindo nenhuma área de lazer adequada para aulas de
educação física ou prática de qualquer modalidade de esporte como
ginástica, basquete, vôlei, futsal, etc. Em vista disso, aqueles jovens
estudantes são obrigados a praticar alguns esportes em espaços
inadequados como chão de terra batida, terrenos baldios, etc., ou seja,
locais que não dispõem de nenhuma estrutura necessária para a prática
de qualquer atividade esportiva. Ressalte-se, ainda, que a construção
da quadra poliesportiva coberta será também de grande aproveitamento
para a realização de eventos sociais coletivos, como congressos, festejos
juninos, dias das mães, dos pais, natal, entre outras festividades. Assim,
a construção da quadra em referência será de considerável importância
para aquela comunidade estudantil e seus familiares, o que virá a
contribuir para uma relevante melhora das condições sociais e de vida
e saúde dos jovens estudantes, e, de  modo geral, de seus habitantes.

São Luís (MA), 02 de fevereiro 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 049 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que depois
de ouvida a Mesa Diretora, se encaminhe oficio ao Excelentíssimo
Senhor Secretário de Saúde do Estado, Senhor Carlos Lula, solicitando
que seja doada ao município de LUIS DOMINGUES, 01 (uma) Unidade
Móvel de Saúde, para que a Secretaria Municipal de Saúde obtenha
as condições mínimas de atendimento de urgência às suas comunidades
rurais mais distantes, mais isoladas e mais carentes, a exemplo de
Manaus que fica a 32 quilômetros da sede social,  Caxias, Odorico
Mendes e Praia da Boa Vista, que estão separadas da sede por distancias
médias de 12 quilômetros via estradas vicinais.

Rigorosamente, senhor Presidente, a saúde pública de LUIS
DOMINGUES é uma das mais precárias do Estado não apenas na sua
estrutura física, mas principalmente em logística de saúde, haja vista
que possui apenas duas ambulâncias para suprir as demandas de suas
comunidades, que hoje se encontram até quebradas, situação que tem
dificultando enormemente o atendimento aos cidadãos.

Não fora só isso, há que se destacar que o município conta tão
somente com saúde em atenção básica, valendo dizer que o uso de
unidades móveis na complementação do sistema é de fundamental
importância para a operacionalidade, sobretudo nos deslocamentos
dos doentes até sua regional, que é a cidade de Carutapera, distante 27
quilômetros da sede.

Dentro dessa realidade, a doação dos equipamentos de saúde
de que trata esta propositura se impõe como condição sine-qua-non
à continuidade do serviço de atendimento de urgência e emergência,
sem o que, o cidadão estará francamente desguarnecido num dos seus
direitos mais elementares: a assistência à saúde.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 02 de fevereiro de 2017. -
Fábio Braga - Deputado Estadual - SD

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

INDICAÇÃO Nº 050 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que depois
de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado oficio ao Excelentíssimo
Senhor Secretário de Infraestrutura do Estado, Clayton Noleto,
solicitando a implantação de 3(três) quilômetros de asfalto no município
de LUIS DOMINGUES, beneficiando centenas de famílias que vivem
e/ou trabalham naquela comunidade.

O pleito tem por fim atender a uma reivindicação antiga,
sobretudo dos moradores da zona central da cidade, que enfrentam
permanentemente os problemas decorrentes da falta de urbanização de
suas vias públicas, como buracos, poeira e alagamentos nas épocas das
chuvas.

Receptiva ao sofrimento porque passam esses cidadãos e
preocupada em melhorar a qualidade de vida de cada um deles, a
Prefeitura Municipal participará, também, na composição dos custos
operacionais das obras e serviços de asfaltamento, encascalhando as
áreas objeto da intervenção e contribuindo com outros itens da planilha
orçamentária.

Dada a importância dessa intervenção no processo de
urbanização da cidade, a comunidade de LUIS DOMINGUES espera
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que a presente propositura seja aceita por essa mesa diretora e acatada
por sua Excelência, o secretário Estadual de Infraestrutura.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 02 de fevereiro de 2017. -
Fábio Braga - Deputado Estadual - SD

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

INDICAÇÃO Nº 051 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que depois
de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado oficio ao Excelentíssimo
Senhor Secretário de Educação do Estado, Senhor Felipe Camarão,
solicitando a realização de obras e serviços no Ginásio Poliesportivo
Didi Queiroz, localizado na sede social do município de LUIS
DOMINGUES, que se encontra com o piso da quadra danificado; os
banheiros sem condições de uso, com vasos sanitários, pias e
revestimentos quebrados; o alambrado em precárias condições de
proteção e o telhado muito deteriorado, levando risco ao usuário e
impossibilitando à realização de práticas esportivas.

A rigor, essa praça foi construída no ano de 2004, portanto há
quase uma década e meia e, em face de sua estratégica localização,
sempre foi objeto de um calendário de eventos sobremaneira intenso,
nada obstante a Prefeitura Municipal vir dando sua contribuição nas
manutenções de praxe. Ocorre que o excesso de demanda acabou por
deteriorar mais rapidamente a estrutura de serviços do ginásio,
impossibilitando que os eventos permaneçam acontecendo dentro das
margens de segurança recomendáveis, sendo esta – a segurança do
usuário - a razão maior da presente propositura que esperamos, seja
atendida por sua Excelência no mais breve espaço de tempo possível,
de sorte que seu maior usufrutuário – a juventude da cidade – continue
utilizando tão importante equipamento socioesportivo.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 02 de fevereiro de 2017. -
Fábio Braga - Deputado Estadual - SD

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

INDICAÇÃO Nº 052 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que depois
de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado oficio ao Excelentíssimo
Senhor Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Neto
Evangelista, solicitando a implantação de 4 (quatro) poços artesianos
na sede social do município de LUIS DOMINGUES, com a respectiva
ampliação das suas redes de abastecimento domiciliar, intervenção que
beneficiará algo como 4.000 mil moradores dos bairros de Primavera,
Bacuri, Borboletal e Bela Vista.

O pleito é objeto de reivindicações cada vez mais intensas das
populações que vivem naquelas áreas e que sofrem, não apenas com a
falta permanente do produto, mas sobretudo com a baixa qualidade
daquele que é ofertado pela CAEMA, já que, essa baixa qualidade
favorece o aparecimento de doenças infecciosas, como diarreias,
hepatite A, cólera, esquistossomoses, dentre outras patologias,
atingindo principalmente crianças e idosos.

E, o que sustenta a justa reclamação desses moradores é que a
CAEMA, quando começou a implantar o serviço de abastecimento
d’água na cidade, há cerca de 20 anos, existia pouco mais de 4.000
moradores e hoje são 9.000 o que significa uma demanda adicional
superior a 120% apenas no consumo das famílias, afora o consumo de
animais, de atividades comerciais, dentre outras.

Mesmo com esse aumento na curva do consumo, não houve,
paralelamente, qualquer planejamento por parte da companhia em
expandir o serviço resultando nesse colapso: dos poços já implantados
pela CAEMA em toda a cidade, 8 (oito) estão inoperantes e os que
ainda operam possuem baixa vasão, o que explica, em última análise, a
permanente falta d’água para o consumo humano e claro, o que explica
e justifica o crescente nível de insatisfação da população para com a
concessionária d’água.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 02 de fevereiro de 2017. -
Fábio Braga - Deputado Estadual - SD

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

INDICAÇÃO Nº 053 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Maranhão, Flávio Dino, solicitando, em caráter de
urgência, a recuperação asfáltica da via de acesso ao Bairro Tibiri e
comunidades vizinhas - Zona Rural de São Luís.

A adoção da providência acima, além de possibilitar as condições
adequadas de tráfego na via, evitando acidentes, tem como finalidade
acabar com o grande número de assaltos, relatados pelos próprios
moradores, que vem acontecendo na região e que está causando
momentos de intranquilidade.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 03 DE JANEIRO DE 2017.
- EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 054 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário Estadual de Infraestrutura, Clayton Noleto Silva, solicitando,
em caráter de urgência, a recuperação asfáltica da via de acesso ao
Bairro Tibiri e comunidades vizinhas - Zona Rural de São Luís.

A adoção da providência acima, além de possibilitar as condições
adequadas de tráfego na via, evitando acidentes, tem como finalidade
acabar com o grande número de assaltos, relatados pelos próprios
moradores, que vem acontecendo na região e que está causando
momentos de intranquilidade.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 03 DE JANEIRO DE 2017
- EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 055 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário Estadual de Segurança Pública, Jefferson Miller Portela e
Silva, solicitando, em caráter de urgência, o aumento do policiamento
no Bairro Tibiri e comunidades vizinhas - Zona Rural de São Luís.
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A adoção da providência acima, tem como finalidade acabar

com o grande número de assaltos, relatados pelos próprios moradores,
que vem acontecendo na região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 09 DE JANEIRO DE 2017.
- EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 056 / 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, Flávio Dino, solicitando, em caráter de
urgência, a colocação de uma UPA no Conjunto São Raimundo.

A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar
os moradores de um dos bairros mais populosos de São Luís, e que
atualmente precisam se deslocar para outras regiões da cidade para
terem atendimento digno de saúde.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 23 DE JANEIRO DE 2017.
- EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 057 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, solicitando,
em caráter de urgência, o conserto da galeria de água pluvial existente
na Rua Altamira, no Quintas do Calhau, e que se encontra sem tampa.

A adoção da providência acima impedirá que ocorram outros
acidentes no local, conforme já mostrado em reportagens jornalísticas.
Atualmente, com a galeria aberta e ferros expostos bem em cima de
uma calçada, pedestres caem e, alguns deles, acabam feridos gravemente.

Por tratar-se de uma situação de pleno risco, é que solicitamos
agilidade na resolução do problema.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 27 DE JANEIRO DE 2017.
- EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 058 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, solicitando,
em caráter de urgência, a recuperação das Rua do Mocambo, Rua da
Inveja e Rua Antônio Rayol, localizadas no Centro Histórico da Cidade.

A adoção da providência acima tem como finalidade possibilitar
a mobilidade, atualmente comprometida, pelas inúmeras crateras
existentes nesses locais. Além disso, a estrutura danificada das ruas,
põe em risco moradores e pedestres, que diariamente necessitam
transitar por essas vias.

Por tratar-se de uma área turística, localizada no Centro
Histórico da Capital, é que solicitamos agilidade na resolução de
tamanho problema.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 27 DE JANEIRO DE 2017.
- EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 059 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que após
ouvida a mesa, seja enviado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Senhor
Jefferson Miler Portela e Silva, Secretário de Estado de Segurança
Pública – SSP, solicitando que seja encaminhado em regime de urgência
01 (uma) VIATURA para a cidade de SENADOR LA ROCQUE /
MA.

Objetivando a continuidade dos serviços de segurança pública
e visando oferecer melhores condições de trabalho aos policiais militares
que ora trabalham neste município, bem como, visando implantar
políticas públicas de segurança que melhor atenda a necessidade da
população que reside na sede do município e também oferecer a estes
policiais boas condições para executarem o patrulhamento ostensivo,
tanto na sede e especialmente na zona rural do município, que vem
frequentemente sofrendo ataques de meliantes à idosos em diversas
localidades ao longo de toda a cidade, como também, para a diminuição
na propagação do uso de entorpecentes pelos jovens que sem dúvidas
são os mais vulneráveis ao aliciamento de traficantes.

A população do município de Senador La Rocque vive em
situação de emergência ou mesmo a ermo no que tange à segurança
pública, tornando-se necessário urgentemente uma viatura para uso da
Polícia Militar neste município.

A medida que deverá ser tomada pelo órgão competente em
muito minimizará o desconforto e o sofrimento de milhares de moradores
do município de SENADOR LA ROCQUE / MA.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís, 06 de fevereiro de 2017. - RAIMUNDO SOARES
CUTRIM - Deputado Estadual-PCdoB

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

INDICAÇÃO Nº 060/ 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que após
ouvida a mesa, seja enviado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Senhor
Jefferson Miler Portela e Silva, Secretário de Estado de Segurança
Pública – SSP, solicitando que seja encaminhado em regime de urgência
01 (uma) VIATURA para a cidade de SÃO FRANCISCO DO
BREJÃO / MA.

Objetivando a continuidade dos serviços de segurança pública
e visando oferecer melhores condições de trabalho aos policiais militares
que ora trabalham neste município, bem como, visando implantar
políticas públicas de segurança que melhor atenda a necessidade da
população que reside na sede do município e também oferecer a estes
policiais boas condições para executarem o patrulhamento ostensivo,
tanto na sede e especialmente na zona rural do município, que vem
frequentemente sofrendo ataques de meliantes à idosos em diversas
localidades ao longo de toda a cidade, como também, para a diminuição
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na propagação do uso de entorpecentes pelos jovens que sem dúvidas
são os mais vulneráveis ao aliciamento de traficantes.

A população do município de São Francisco do Brejão vive em
situação de emergência ou mesmo a ermo no que tange à segurança
pública, tornando-se necessário urgentemente uma viatura para uso da
Polícia Militar neste município.

A medida que deverá ser tomada pelo órgão competente em
muito minimizará o desconforto e o sofrimento de milhares de moradores
do município de SÃO FRANCISCO DO BREJÃO / MA.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís, 06 de fevereiro de 2017. - RAIMUNDO SOARES
CUTRIM - Deputado Estadual-PCdoB

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

INDICAÇÃO Nº 061 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que após
ouvida a mesa, seja enviado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Senhor
Jefferson Miler Portela e Silva, Secretário de Estado de Segurança
Pública – SSP, solicitando que seja encaminhado em regime de urgência
01 (uma) VIATURA para a cidade de TURIAÇU / MA.

Objetivando a continuidade dos serviços de segurança pública
e visando oferecer melhores condições de trabalho aos policiais militares
que ora trabalham neste município, bem como, visando implantar
políticas públicas de segurança que melhor atenda a necessidade da
população que reside na sede do município e também oferecer a estes
policiais boas condições para executarem o patrulhamento ostensivo,
tanto na sede e especialmente na zona rural do município, que vem
frequentemente sofrendo ataques de meliantes à idosos em diversas
localidades ao longo de toda a cidade, como também, para a diminuição
na propagação do uso de entorpecentes pelos jovens que sem dúvidas
são os mais vulneráveis ao aliciamento de traficantes.

A população do município de Turiaçu vive em situação de
emergência ou mesmo a ermo no que tange à segurança pública,
tornando-se necessário urgentemente uma viatura para uso da Polícia
Militar neste município.

A medida que deverá ser tomada pelo órgão competente em
muito minimizará o desconforto e o sofrimento de milhares de moradores
do município de TURIAÇU / MA.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís, 07 de fevereiro de 2017. - RAIMUNDO SOARES
CUTRIM - Deputado Estadual-PCdoB

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

INDICAÇÃO Nº 062 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que após
ouvida a mesa, seja enviado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Senhor
Jefferson Miler Portela e Silva, Secretário de Estado de Segurança
Pública – SSP, solicitando que seja encaminhado em regime de urgência
01 (uma) VIATURA para a cidade de SÃO JOÃO DO CARU / MA.

Objetivando a continuidade dos serviços de segurança pública
e visando oferecer melhores condições de trabalho aos policiais militares
que ora trabalham neste município, bem como, visando implantar
políticas públicas de segurança que melhor atenda a necessidade da
população que reside na sede do município e também oferecer a estes
policiais boas condições para executarem o patrulhamento ostensivo,

tanto na sede e especialmente na zona rural do município, que vem
frequentemente sofrendo ataques de meliantes à idosos em diversas
localidades ao longo de toda a cidade, como também, para a diminuição
na propagação do uso de entorpecentes pelos jovens que sem dúvidas
são os mais vulneráveis ao aliciamento de traficantes.

A população do município de São João do Caru vive em situação
de emergência ou mesmo a ermo no que tange à segurança pública,
tornando-se necessário urgentemente uma viatura para uso da Polícia
Militar neste município.

A medida que deverá ser tomada pelo órgão competente em
muito minimizará o desconforto e o sofrimento de milhares de moradores
do município de SÃO JOÃO DO CARU / MA.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís, 06 de fevereiro de 2017. - RAIMUNDO SOARES
CUTRIM - Deputado Estadual-PCdoB

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

INDICAÇÃO Nº 063 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo
Senhor Doutor Flávio Dino, Governador do Estado, solicitando
providências no sentido de determinar, por meio da Secretaria Estadual
de Educação a construção de UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO
EM TEMPO INTEGRAL no município de Buriticupu, neste estado.

JUSTIFICATIVA

Por ser um modelo de escola de tempo integral, seria oportuno
que o município de Buriticupu fosse, também, agraciado com a
construção de uma escola deste porte afim de oferecer melhores
oportunidades de aprendizado e de tarefas afins aos jovens daquela
cidade.

Sendo assim estaremos dando todo o apoio para a juventude
buriticupuense galgar mais conhecimentos advindo deste modelo de
ensino integral que os ajudará na sua futura formação escolar e posterior
graduação.

Plenário “Dep. Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 06 de fevereiro de 2017. - FRANCISCA PRIMO
- Deputada Estadual/PCdoB

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

INDICAÇÃO N° 064 / 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. Governador do Maranhão, senhor
Flávio Dino, solicitando, em caráter de urgência, a implantação da
COORDENADORIA ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE
DROGAS no âmbito do Estado do Maranhão.

Nosso pedido se justifica pela crescente necessidade de
fiscalização, desenvolvimento de projetos e pleno exercício de um
setor dentro da organização do Estado, que seja responsável por discutir
e aplicar ações de políticas públicas que visem o enfrentamento às
drogas em nível estadual. A essência desta preposição é contribuir para
o fortalecimento de ações articuladas entre órgãos públicos federais,
estaduais e municipais e também com a sociedade civil organizada, no
sentido de promover a população prevenção ao uso, bem como o
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cuidado integral humanizado as famílias e às pessoas que desenvolveram
dependência química.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 02 de fevereiro de 2017. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

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

INDICAÇÃO Nº 065 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito a Vossa Excelência, após
apreciação da Mesa, que seja encaminhado ofício ao Senhor Secretário
de Estado da Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva, solicitando
que sejam adotadas, pela Secretaria de Estado de Infraestrutura -
SINFRA, as medidas legais e administrativas para conclusão das obras
de melhoria e pavimentação asfáltica do trecho da MA 036,
compreendido entre os Municípios de Passagem Franca e Lagoa do
Mato.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 02 de fevereiro de 2017. - NINA MELO -
Deputada Estadual

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Não há orador inscrito. Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha os
nossos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
internautas, telespectadores que acompanham através da TV
Assembleia. Senhor Presidente, quero fazer um registro, mesmo no
período de recesso, das atividades que desenvolvemos no mês de janeiro.
E faço referência à última semana na Região Tocantina, onde tivemos a
oportunidade de aproximação, bem como de um aprimoramento das
nossas ações e atividades na Região Tocantina. Nós estivemos em
Imperatriz, estivemos na cidade de Ribamar Fiquene e na cidade de
Porto Franco. Então fazer referência às três cidades, da última para a
primeira. Na cidade de Porto Franco, nós tivemos contato com o
médico, o novo prefeito de Porto Franco, doutor Nelson, amigo de
longa data. Acreditamos que a cidade de Porto Franco terá
desenvolvimento e acredito que a prefeitura de Porto Franco está em
boas mãos, nas mãos do doutor Nelson. E a gente esteve na cidade de
Porto Franco, verificamos algumas obras e uma obra que está em
andamento, que é uma creche na cidade de Porto Franco, e também
alguns buracos nas ruas principais de Porto Franco. E já solicitamos
uma indicação, tanto ao prefeito como ao secretário de infraestrutura,
para que possa estender o Mais Asfalto até a cidade de Porto Franco.
Na belíssima cidade de Ribamar Fiquene, nós verificamos duas obras
que estão paradas, uma quadra e uma creche. E o mais interessante é
que a creche era pra ter sido concluída em 2012 e até hoje as instalações
estão totalmente abandonadas. Uma creche abandonada e quem padece
com isso é a população. Estamos fazendo não só uma indicação ao

Governo do Estado, à Secretária de Educação, mas estamos fazendo
também a denúncia aos órgãos de fiscalização e controle. E por último,
na cidade de Imperatriz, fizemos algumas anotações, algumas denúncias
da população. Mas eu quero me ater a duas situações na cidade de
Imperatriz. Primeiro, com relação a BR-010. A BR- 010 tem um trecho
totalmente danificado nas imediações, nas proximidades da cidade de
Imperatriz. Já fizemos solicitação ao DNIT, como já havíamos feito,
na semana passada para a cidade de Presidente Dutra, solicitação de
informações do DNIT. E vamos manter esse contato com o DNIT. Já
fizemos o convite para que ele venha à Assembleia Legislativa e
solicitamos também uma visita in loco, para que nós possamos verificar
no local esses buracos, essas crateras, principalmente na cidade de
Presidente Dutra. Mas identificamos também um trecho danificado na
cidade de Imperatriz. E por último, na manhã de hoje, faço ressalva
ainda ao incidente na cidade de Imperatriz que foi denunciado pela
população. Nós fomos até o local, que é no Bairro Parque Buriti, onde
há mais ou menos 22 dias estourou uma adutora. A adutora foi
consertada. A CAEMA consertou a adutora, só que até o momento não
foi feito nenhum reparo nas imediações, na área próxima ao local onde
a adutora estourou. E aí nós estivemos lá a pedido do senhor Manoel,
que é um comerciante lá da área próxima, que fez um relato, fez um
apelo dramático porque há 22 dias a Secretaria de Infraestrutura e a
CAEMA consertaram o problema da água e abandonaram o local. Há
22 dias que não dão mais as caras lá. Há 22 dias que sumiram do local.
E eu trago aqui esse apelo à CAEMA, ao Secretário de Infraestrutura.
Nós fizemos um levantamento no local, conversamos com o senhor
Manoel, o comerciante que está sendo prejudicado e que solicita que a
CAEMA e a Secretaria de Infraestrutura possam fazer o reparo nas
ruas e imediações. Vou depois disponibilizar as fotos, o vídeo e o
testemunho de Seu Manoel que nos procurou, nos ligou, e fomos até
ele fazer essa denúncia e solicitar ao governo do estado, da CAEMA e
do secretário de Infraestrutura que possam fazer os reparos, o
capeamento asfáltico nas imediações onde foi consertado o problema
na adutora. Além disso, estamos concluindo em nosso relatório e
levantamento do problema da falta d’água na cidade de Imperatriz e
apresentaremos a esta Casa, apresentaremos à CAEMA,
apresentaremos ao governo do estado no momento oportuno. Era o
que eu tinha para o momento. Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra, o deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Excelentíssimo Senhor Presidente, em nome de quem quero
saudar aqui todos os nobres parlamentares, também cumprimentando
a imprensa, a galeria e todos que nos acompanham em todo o estado do
Maranhão. Que Deus os abençoe. Senhor presidente, hoje mais uma
vez eu reitero aqui o que iniciamos ontem falando em segurança pública,
a necessidade de ações mais efetivas, enérgicas, que possam fortalecer
o sistema como um todo que visa dar paz à sociedade maranhense. Nós
não podemos perder este norte de investimentos, de ações efetivas
que possam melhorar, acima de tudo, o entendimento que temos, que
é a necessidade de reforçar a segurança pública no estado do Maranhão.
São muitas que fazem o conjunto necessário de ações que possam
implementar o fortalecimento da segurança pública no Estado. No
caso em questão, nós temos já desenvolvida uma série de iniciativas
através de requerimentos, indicações e projetos de lei. Ontem eu iniciei
falando de algumas ações, inclusive destaquei alguns elos desse processo
que vão desde os investimentos na nomeação de mais policiais para
que possamos realmente ter a presença sensível da polícia nas ruas da
capital maranhense e de todos os municípios maranhenses deste estado.
Nós precisamos fortalecer a segurança, até porque nós temos que ter
policiamento nas ruas, que é o policiamento ostensivo. Nós temos que
ter um reforço na condição investigativa, que é a Polícia Civil, por
exemplo, que faz um grande trabalho. Eu destaquei isso ontem.
Precisamos dar equipamentos, isso é necessário, não só com mais
viaturas, com mais armamentos que possam estar de igual para o
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combate à criminalidade, por exemplo, da modalidade da qual
infelizmente, no ano passado, fomos muito vítimas que de assalto a
bancos. Então, precisamos efetivar ainda mais ações. Durante o nosso
recesso, e aqui eu quero fazer esse destaque, nós tivemos a oportunidade
de conhecer o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da
Polícia Militar do Maranhão – CEFAP. Mesmo em recesso, nós fizemos
várias visitas a municípios maranhenses. Depois vou ter a oportunidade
de falar da nossa agenda que tivemos no interior do estado, mas eu
queria iniciar um conjunto de falas ligadas à segurança pública. Eu não
poderia deixar de perder esse norte, falando aqui, reiterando, por
exemplo, a necessidade de nós desenvolvermos ainda mais o centro de
formação, não só da Polícia Militar, mas também da Polícia Civil. Nós
precisamos qualificar bem os nossos policiais. Nós temos que ter
policiais mais bem preparados para o combate à violência no estado do
Maranhão. Para isso o centro de formação é essencial. Nós temos que
ter um centro de excelência que possa realmente formar homens e
mulheres aptos a defender, no dia a dia, a sociedade maranhense, e nós
não temos dúvidas de que o CEFAP, que é esse centro de formação, já
faz um grande trabalho. Aqui eu quero destacar inclusive o trabalho
que está sendo feito pelo coronel que é hoje o baluarte, eu diria, como
entusiasta do sistema de segurança fazendo um grande trabalho naquele
centro de excelência que já está sendo desenvolvido. Tivemos a
oportunidade de ser recepcionados naquele centro e lá pudemos perceber
que o trabalho que está sendo realizado já é um trabalho que está sendo
vocacionado realmente ao fortalecimento desse centro, mas que precisa
do apoio do governo. Nós precisamos, por exemplo, melhorar a
infraestrutura do centro quando se refere, por exemplo, ao asfaltamento
da via de acesso dentro do próprio centro de aperfeiçoamento. Nós
precisamos desenvolver iniciativas que possam, por exemplo, melhorar
as instalações. E aqui eu quero destacar a parceria que está sendo feita
que é público-privada. O comandante daquele centro de
aperfeiçoamento já tem feito um trabalho nesse sentido de poder
fortalecer. Estão sendo melhoradas as estruturas não só de refeitório,
mas também da logística realmente ligada ali ao centro de formação.
Nós precisamos melhorar ainda mais. Na oportunidade em que tivemos
lá, nós percebemos que o trabalho que está sendo feito precisa de
apoio e é por isso que nós estamos entrando com uma indicação, que já
foi formalizada e eu acredito que já esteja no Diário Oficial, justamente
para que nós possamos melhorar ainda mais aquele Centro de Formação
e assim qualificar os nossos policiais militares para o exercício das
suas atividades no estado do Maranhão. Destaco essa necessidade por
entender que o treinamento, o aperfeiçoamento é essencial. E nesse
sentido queremos fazer com que aquele centro seja de fato um centro
de excelência de formação e para isso precisamos dar prioridade,
inclusive o próprio governo pode pensar na autonomia daquele centro
como gestão financeira para que ele possa se autogerir no sentido de
poder. Os pequenos investimentos que ali estão sendo feitos possam
ser mais efetivos. E é nesse sentido que solicitamos ao governador do
estado do Maranhão, ao secretário de Segurança, ao secretário de
Infraestrutura Clayton Noleto, ao comandante da Polícia Militar, o
coronel Pereira, que possam realmente já encaminhar recursos para
aquele Centro de Formação, que possam melhorar aquela infraestrutura
para que possamos ter policiais ainda mais bem preparados. Então
fica aqui essa nossa solicitação e esperamos fazer com que realmente
aquele centro atinja seu objetivo que é formar bons policiais não só no
preparo na questão educacional, mas também na questão física e já
também para o combate à criminalidade no Estado. Muito obrigado e
Deus nos abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Rogério Cafeteira com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa. Senhor Presidente, serei bastante breve nas minhas
palavras. Na verdade eu vim tratar, deputado Bira, de um Requerimento
de Convocação apresentado salvo engano pelo deputado Edilázio, para

que compareça aqui à Assembleia o secretário Clayton Noleto. E aqui
já peço à bancada que negue. Mas antes disso, deputado Edilázio, eu
quero fazer um compromisso com V. Exa, até porque no fim do ano
passado o secretário Clayton me procurou e se colocou à disposição.
Inclusive ontem eu falei até com o deputado Alexandre Almeida sobre
o assunto, que o secretário Clayton pediu apenas que marcássemos
um local e a data, que ele viria para tratar de qualquer assunto. Na
época já tinha sido apresentado e negado um requerimento, deputado
Edilázio, sobre as aplicações do BNDES, salvo engano. Então ele disse
que viria, basta fazermos a marcação da data e local e ele virá para
tratar de qualquer assunto de interesse dos deputados. Então aqui
antes da votação já quero colocar essa situação, acabei de falar com o
secretário Clayton Noleto e ele está à inteira disposição de vir. E se não
veio antes, deputado, aqui queria até fazer mea-culpa, minha, porque
ele já tinha se colocado desde o final do ano passado à nossa disposição.
Muito obrigado a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Cabo Campos com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) - Deus seja louvado e o nome do Senhor exaltado. Senhores, o
nosso cordial bom dia. É um prazer estar aqui com os senhores
novamente, todos da TV Assembleia, internautas, pessoas da imprensa,
o secretário Marcelo Tavares que está aqui conosco também, meus
irmãos e minhas irmãs que fazem a segurança da Casa. Creio que temos
muitos temas para falar, mas o tempo é curto, eu vou falar somente de
uma das atividades que tivemos durante o período do recesso, que
foram os 60 anos de uma irmandade que tem prestado excelentes
serviços à sociedade maranhense e que tem tido muito orgulho da
gente, nós temos tido muito orgulho dela que são os 60 anos da
irmandade chamada Alcoólicos Anônimos. Nós temos aqui a doutora
Nina, temos aqui o doutor Levi Pontes que sabem da importância
dessa tão grande irmandade que tem salvados vidas. A irmandade dos
Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que
compartilham as suas experiências, forças e esperanças a fim de resolver
o seu problema comum e ajudar a outros a se recuperarem do alcoolismo.
O único requisito para se tornar membro dos Alcoólicos Anônimos é o
desejo de parar de beber. Em Alcoólicos Anônimos (AA) não há taxas
ou mensalidades, somos autossuficientes graças às nossas próprias
contribuições. Alcoólicos Anônimos não está ligado a nenhuma seita
ou religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou
instituição, não deseja entrar em quaisquer controvérsias, não apoia e
nem combate quaisquer causas, nosso propósito primordial é nos
manter sóbrios e ajudar outros alcoólicos ao alcançarem a sobriedade.
Queridos, e na FIEMA, no dia 03, Alcoólicos Anônimos fez 60 anos.
Fizeram um seminário para os profissionais de Saúde, por isso que
citei aqui o nome da doutora Nina, do doutor Levi Pontes que sabem
da importância dessa irmandade. E aqui tivemos, dentre outros
participantes, além dos profissionais de Saúde, aqueles que também
trabalham com a prevenção, que aqui posso destacar Sargento
Lourdilene, o sargento Walbernilson, que trabalham com PROERD
onde deram também parte de uma... tiveram uma fala e foi muito
importante. Lembrando que o Maranhão foi o terceiro estado brasileiro
a receber a mensagem de alcoólicos anônimos depois do Rio de Janeiro
e da Bahia. O evento além de debates e painéis especiais voltados ao
tema, também contou com a entrega de certificados para todos os
participantes. Senhoras e senhores, Alcoólicos Anônimos têm salvado
vidas no mundo inteiro. E cabe aqui a este Parlamento saudar todos os
membros dos Alcoólicos Anônimos. Tivemos aqui a presença da
custódia de Alcoólicos Anônimos, dra. Jaira. O que é a custódia? É
aquela que representa Alcoólicos Anônimos sem necessariamente ser
um membro da irmandade, haja vista que o próprio nome está dizendo:
Alcoólicos Anônimos. Eles não podem dar o nome, então tem
necessidade de um representante  e vem a custodia dra. Jaira, que
muito bem representou Alcoólicos Anônimos aqui durante o período
de tempo que ela passou aqui. Dia 03 de janeiro foi um grande dia,
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parabéns aos Alcoólicos Anônimos. E em todo final das reuniões eles
fazem duas coisas. Eles fazem a oração da serenidade que diz assim:
“concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas
que nós não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que
podemos e sabedoria para distinguir uma das outras.” E a outra  coisa
que eles fazem é perguntar para aqueles que estão ingressando: você já
pensou que poderia aproveitar muito melhor a vida se não bebesse?
Parabéns, Alcoólicos Anônimos, 60 anos em homenagem a essa grande
irmandade e também em memória do meu pai. Que Deus abençoe a
todos, em nome de Jesus.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia,
internautas que nos assistem. Senhor Presidente, não é novidade a
ninguém, Deputada Francisca Primo, que o VLT (Veículo Leve sobre
Trilhos) aqui em São Luís, que foi até agora recentemente objeto de
matéria de veiculação nacional, está parado há mais de cinco anos. Não
é novidade para ninguém também que o custo de paralisação desse
veículo já é maior do que o custo do próprio veículo, Deputado
Wellington do Curso. Então eu venho aqui a esta tribuna parabenizar e
defender a ideia do prefeito de Santa Rita, Hilton Gonçalo, em fazer
com que esse veículo seja retirado do galpão onde está só consumindo
dinheiro dos contribuintes, e seja colocado nos trilhos para que possa
fazer o transporte de passageiros do município de São Luís até o
Município de Santa Rita, passando pelo município de Bacabeira,
Deputado Alexandre Almeida. Um estudo já foi encomendado nesse
sentido e nada mais propício do que, nesse momento em que se discute
a implantação da região metropolitana de São Luís, da qual fazem
parte São Luís, Bacabeira e Santa Rita, discutir a vida útil do VLT. Eu
tive oportunidade, Deputado Alexandre Almeida, quando da visita ao
Estado do Rio de Janeiro, de utilizar o Veículo Leve sobre Trilhos que
foi implantado no Rio de Janeiro. Um veículo moderno, confortável e
que atende de forma considerável hoje a população ali do Centro
Histórico do município do Rio de Janeiro, deputada Nina Melo. Então
fica aqui o pleito para que esse projeto possa ser analisado pelo governo
do estado para que a prefeitura de São Luís, se não consegue colocar o
VLT nos trilhos, que não atrapalhe a sua implantação pelo governo do
estado em parceria com as prefeituras de Santa Rita e de Bacabeira.
Para que vocês tenham uma ideia, deputado Josimar, ao funcionarem
esses dois vagões que existem em São Luís, você vai poder transportar
em média 400 pessoas num trajeto que se faz de São Luís até Santa
Rita. A velocidade média do Veículo Leve sobre Trilhos é de 40
quilômetros por hora, mas podendo chegar até 100 quilômetros por
hora. O estudo feito pelo DNIT, assim como pela Polícia Rodoviária
Federal, diz que qualquer veículo que tenta se deslocar hoje do
município de São Luís até o município de Santa faz esse percurso com
12 quilômetros por hora. Deputado Alexandre Almeida, V. Ex.ª, que
constantemente se dirige ao município de Timon, sabe a dificuldade da
saída da nossa capital até o município de Santa Rita. E o mais importante
de tudo, não é segredo para ninguém, deputada Graça Paz, a implantação
e a negociação para implantação de uma refinaria no município de
Bacabeira, assim como um polo petroquímico que está sendo negociado
com o Irã e com a Índia para que já a partir do ano que vem possa ser
dado início à construção. Então mais do que nunca será preciso um
transporte de massa para que possam ser levados os trabalhadores da
região que queiram se deslocar de São Luís até o município de Bacabeira
e até mais a frente, no município de Santa Rita. Assim também, se nós
não tivermos esse veículo de massa, deputada Nina Melo, e essas
obras começarem, ficará praticamente intrafegável a nossa BR-135.
Então eu venho a esta tribuna parabenizar o prefeito de Santa Rita, o
Hilton Gonçalo, por essa proposta e dizer que eu sou um defensor a
partir de hoje dessa proposta, pois é muito melhor ver esse veículo,
deputado Max Barros, nos trilhos e carregando o povo do Maranhão

do que vê-lo jogado, sendo motivo de chacota em rede nacional com o
dinheiro público gasto para nenhuma utilização. Fica, portanto, aqui o
nosso pleito. Acho que esse é o primeiro ponto que deve ser discutido
pela Agência Metropolitana que deverá ser criada pelo governo do
estado. E nada é mais justo, uma vez que Santa Rita e Bacabeira fazem
parte da lei que instituiu a Região Metropolitana de São Luís da qual
eu tive a felicidade de ser o relator nesta Casa. E um sonho eu tenho
que é a certeza de ver esse bem que foi adquirido com recursos públicos
através da prefeitura de São Luís e que estampa as manchetes nacionais
como motivo de vergonha, mas que possam servir como motivo de
transporte para o povo do Maranhão e principalmente o povo da
Região Metropolitana de São Luís. Então é o que eu cobrarei como
deputado, mas assim também ajudarei para que esse projeto saia do
povo e entre para a realidade da vida dos maranhenses, senhor
presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputada Nina Melo.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO (sem revisão da
oradora) – Bom dia a todos. Senhoras e senhores deputadas e deputados,
galeria, imprensa, servidores da Casa. Senhor Presidente, eu quero
registrar, nesta segunda sessão ordinária de 2017, a minha alegria em
retornar a este Plenário, em falar para este Parlamento e principalmente
em falar para o povo do meu Estado. Com ainda mais entusiasmo
retorno a esta Casa e aos trabalhos para cumprir mais uma etapa com
a convicção que continuarei dando o meu melhor, cuidando e defendendo
os interesses do povo do Maranhão. Quero agradecer aos colegas pela
distinção do meu nome para compor a Mesa Diretora, ao tempo que
me honra aumenta a minha responsabilidade com todos aqueles que
confiaram e confiam em mim para exercer um cargo de deputada aqui
na Assembleia Legislativa. Esta mesma Assembleia tão bem
administrada pelas mãos competentes do Presidente Humberto, ao
lado da doutora Cleide que com dinamismo e respeitando a
individualidade de cada um de nós vêm levando à frente e colocando a
nossa Casa nos trilhos cumprindo a missão que deve ser cumprida.
Senhor Presidente, o cumprimento também por isso. O Parlamento
cresce quando os deputados emitem seus pensamentos e ideias
democraticamente e faço minhas as palavras do Presidente Sarney:
“Não há Democracia sem Parlamento livre”. Confio que continuaremos
buscando a liberdade, Presidente, desta Casa, só assim teremos uma
grande Assembleia. Quero pedir permissão nesta minha fala inicial
para falar sobre uma grande preocupação, uma queixa do Médio Sertão.
Trata-se da MA-036 a qual as obras foram interrompidas. E há três
anos faço Requerimento, e peço a colaboração dos meus colegas para
ser aprovada essa Indicação, para que retorne as obras dessa MA tão
importante que liga Passagem Franca a Lagoa do Mato, chegando a
Parnarama e finalmente dando acesso ao município de Teresina, capital
do Piauí. Essa cidade que nos socorre, a todos nós do Médio Sertão, e
que nos ajuda a resolver os nossos problemas, por estarmos tão longe
da capital do nosso Estado, São Luís. É uma obra de vital importância
para o desenvolvimento dessa região e solicito a sensibilidade do
secretário Clayton Noleto que reative essa obra o quanto antes, tamanha
a importância. Tenho ao meu lado para reivindicar por essa obra os
prefeitos de toda aquela região, principalmente o doutor Alex Duarte,
prefeito da Lagoa do Mato, que é um dos únicos municípios do estado
do Maranhão que não tem acesso pelo asfalto. Registro essa
reivindicação e solicito, como eu já disse, pela terceira vez, terceiro ano
consecutivo que essa obra seja reiniciada, seja concluída para tão logo
possamos trafegar e desenvolver toda aquela região. A mais, senhoras
e senhores, eu reitero meu compromisso com tudo que for bom e for
para o bem do Maranhão. Pela atenção. Obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Vinícius Louro.
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O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão

do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz a esta
tribuna é para falar que fizemos no município de Pedreiras, a pedido da
deputada federal Eliziane Gama, uma audiência pública no combate às
drogas. Convidamos todas as pessoas da Sociedade Civil, Ministério
Público, juízes, como foi o caso do doutor Marcos Adriano que
compareceu à Câmara Municipal de Pedreiras; a Câmara de Vereadores,
onde eu quero agradecer o Presidente da Câmara, Bruno Corvina, por
doar e apoiar esta Audiência, na Câmara Municipal de Pedreiras.
Convidamos os sindicatos, associações, Conselhos Tutelares tanto de
Pedreiras, Trizidela do Vale, Bernardo do Mearim, Lima Campos
também, como todos os secretários e secretárias de Assistência Social
desses municípios; também compareceu o Prefeito Municipal de
Pedreiras, Antônio França, como a Prefeita, Eudina, de Bernardo do
Mearim. E nós como parlamentares, Senhor Presidente, estamos muito
preocupados com essa questão das drogas. Principalmente porque
vem destruindo famílias, vem acabando com o sonho dos nossos jovens.
E nós aceitamos participar dessa audiência pública. E eu quero
aproveitar aqui a presença do Secretário da Casa Civil, Marcelo Tavares,
e pedir para o Secretário Marcelo Tavares que, através da nossa
Indicação, nós pedimos que seja criada a Coordenadoria Estadual de
Políticas sobre Drogas, porque não tem nenhum ente, nenhuma
entidade, nenhuma secretaria específica de combate às drogas. E nós
propomos isso para que realmente seja criada essa coordenadoria.
Essa coordenadoria não vai trazer nenhum prejuízo ao Estado, não vai,
vamos dizer assim, ter que inviabilizar recursos para que seja criada
uma secretaria, gerando despesas ao Estado, podem ser utilizados
funcionários da educação, funcionários da saúde e mesmo da segurança.
E isso fazendo com que essa coordenadoria venha combater, Senhor
Presidente, realmente esse mal que vem acabando com nossas famílias,
esse mal que vem acabando com os nossos jovens. E através dessa
coordenadoria iremos fazer política, tanto de combate a drogas, como
de incentivo ao esporte, de incentivo para que realmente os jovens
tenham que estar mais intensos na questão dos colégios, nas escolas. E
isso viabilizando que ele possa sair das drogas. Isso é um pleito muito
importante. Eu peço apoio desta Casa, de todos os deputados, para
que a gente possa aprovar, como eu fiz aqui a Indicação ao Projeto de
Lei da criação da Coordenadoria Estadual de Combate às Drogas. Então
são essas as minhas palavras, muito obrigado, Senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, há pouco eu falei da tribuna sobre esse primeiro item da
Ordem do Dia. E aqui eu queria fazer um apelo ao Deputado Edilázio,
para que a gente pudesse retirar de pauta. Eu marcaria hoje, Deputado
Edilázio, com o Secretário Clayton Noleto. Nós marcaríamos a data e
não precisaríamos fazer a convocação. E aí eu ainda faço uma sugestão.
Deputado, e aí fica ao seu critério, que a gente pudesse trazê-lo,
Presidente, pela comissão, pelo seguinte motivo, aqui no plenário. Ele
vindo, Deputado, não pode haver o debate. O Deputado faz a pergunta,
o Secretário responde e não pode haver a réplica. Então eu sugeriria
que a gente fizesse uma marcação de data. V. Ex.ª até poderia pensar já
e sugerir. E me comprometo de até amanhã na hora da sessão trazer a
data para V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
Presidente, só para responder ao Deputado Rogério. Na verdade,
Deputado, no próprio Requerimento aqui já tem data e hora. Então
acaba sendo inócuo retirar, uma vez que aqui está pedindo para ser no
dia 15 de fevereiro. Então tem uma boa antecedência, às onze horas. É
uma quarta-feira, às onze horas. Eu acho que como o próprio

Governador falou, que o Secretário é para estar aqui toda semana. O
Secretário Marcelo Tavares já está aqui essa semana, já está cumprindo,
então semana que vem já vem o Secretário Clayton Noleto aqui para
ser sabatinado por todos nós. Eu prefiro aqui o plenário uma vez que
é mais amplo, dá para ter mais deputados que possam sabatinar e tirar
algumas dúvidas com o Secretário. Então eu mantenho, dessa forma, o
Requerimento uma  vez  que  o que  Vossa  Excelência  está pedindo que
é  para  marcar  a  data  e  hora  aqui  já  estão  marcados a data, hora  e
local.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Deputado
Edilázio,  eu queria fazer  uma  ponderação  com Vossa  Excelência.  Eu
acho  importante  a vinda  de  Secretários  à Assembleia  e  ser  usual
para  debater  os  assuntos  de  sua  pasta,  já que  nós  aqui representamos
a  população do Maranhão. É nosso dever estarmos  atualizados e
questionar, inclusive,  políticas  que  estão  sendo aplicadas.   Agora é
praxe dentro do Parlamento,  desde  que as  palavras  efetivamente
sejam  cumpridas, que  o  primeiro passo para chamar  um  Secretário
seja  o convite. Então  a proposta  que  eu  faço  a Vossa  Excelência  é
que  já  que  não é  uma  data sugerida  por  parte  do convidado, até
porque  quando  um  secretário é  convocado  me parece  que  ele  tem
direito, inclusive,  de  marcar  a data  de  comum  acordo.   Então, eu
sugeriria a Vossa  Excelência  que  não fosse  retirado de  pauta,  fosse
colocado  na pauta  de  amanhã  e o  líder  do Governo, sem ser  tirado
de  pauta  esse  assunto,  amanhã  marcaria a  data  e a  hora  para que
houvesse  esse  debate.  Nós  faríamos  um debate  civilizado,  uma
proposta  civilizada.  E  a  Assembleia  seria  contemplada,  porque  o
Secretário estaria  presente  aqui para  fazer o debate, que é o mais
importante  nessa  questão.   E eu faço uma ponderação já  que o líder
do Governo não tem a  data  ainda,  que  permanecesse  na  pauta de
amanhã,  quando  o líder  do governo proporia  a  data  para  ele vir e  aí
nós  teríamos  uma  data  agendada.  Seria  retirado de  pauta  e  faria  a
reunião  como  Vossa  Excelência  propõe  com muita  propriedade  e
que  nós  fomos a  favor  da  proposta  de  Vossa  Excelência.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA -
Deputado  Edilázio, Deputado  Max,  agradeço suas  palavras,
Deputado  Max.  E  aqui eu  não descarto dia  15, Deputado  Edilázio.
Não é que  eu pretenda  que  a gente prolongue,  mas é só para  que a
gente faça  uma  adequação de  agenda.  Eu  acho que  não tem nenhum
problema  ele  vir dia  15.    E aí  eu pediria a  Vossa   Excelência  que  a
gente  pudesse  atender a  sugestão do Deputado  Max de  transferir
para amanhã, caso eu não lhe trouxer a confirmação, aí se colocaria em
votação.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Vamos fazer
o seguinte, Deputado Rogério, nós deixamos em pauta vamos colocar
em votação amanhã. Se Vossa Excelência não trouxer a data em que o
Secretário virá, eu posso contar com o voto de Vossa Excelência pela
convocação dele?

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Pode
contar.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Então tudo
bem. Está retirado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - O Requerimento 005/2017, de autoria do Deputado
Edilázio Júnior, foi retirado de pauta por sua autorização. Requerimento
002/2017, de autoria da Deputada Nina Melo. Deferido. Requerimento
003/2017, de autoria do Deputado Othelino Neto. Deferido.
Requerimento 004/2017, de autoria do Deputado Othelino Neto.
Deferido. Requerimento 006/2017, de autoria do Deputado Othelino
Neto. Deferido. Estão inclusos para a sessão de amanhã Requerimentos
nº 007, 008, 009, 0010, 011, 012, 014, 015, 016/2017, de autoria do
Deputado Wellington do Curso; Requerimento nº 013, 017 de autoria
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do Deputado Eduardo Braide; Requerimento nº 018, 019, 020, de
autoria da Deputada Ana do Gás; Requerimento 021/2017, de autoria
do Deputado Bira do Pindaré; Requerimento nº 022/2017, de autoria
do Deputado Júnior Verde.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Professor Marco Aurélio, 30 minutos com
direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, deputados, deputadas,
imprensa, a todos que acompanham transmissão desta Sessão, eu utilizo
este tempo do Grande Expediente, um tempo de até 30 minutos, e
mesmo sendo um tempo relativamente grande, mas este tempo é
pequeno para falar dos investimentos que Imperatriz está recebendo
neste momento. Esse período de recesso, eu fiquei plenamente em
minha cidade, visitando, dialogando com a comunidade, todos os dias,
viajei apenas para os municípios da região e percorri toda aquela grande
região, percebendo os grandes investimentos que o Governo do Estado
tem feito, percebendo, recebendo também as expectativas da população
da nossa grande região, vistoriando obras na nossa região, sobretudo,
na nossa grande Imperatriz. E venho pautar com grande alegria a
conquista da UEMASUL. A UEMASUL que esta Casa aprovou por
unanimidade é uma realidade. Dias atrás, o Governador Flávio Dino
esteve em Imperatriz, no mês de janeiro, onde deu posse à reitora, a
primeira reitora da UEMASUL, professora doutora Elizabeth Nunes,
também ao vice-reitor, professor Expedito Barroso, também aos pró-
reitores, nas mais diversas áreas. E foi muito emblemático porque o
auditório do Palácio do Comércio estava lotado com grande expectativa,
porque a UEMASUL não foi só uma universidade que foi criada, mas
ela representa exatamente o sonho de emancipação, o sonho de
empoderamento da nossa Região Tocantina. E, desde que aprovamos a
lei que criou a UEMASUL, aqui nesta Casa, deputado Bira, vieram os
passos que o próprio projeto de lei já tratava, a instituição de uma
comissão de transição que correu normalmente, a comunidade acadêmica
indicou, o Executivo indicou pessoas ilibadas, a própria UEMA indicou
também para compor esse quadro de transição e ocorreu tudo
tranquilamente. A UEMA colaborou de modo que eu venho
cumprimentar o Reitor Dr. Gustavo, colaborou e neste primeiro ano
haverá um termo de cooperação, inclusive o vestibular será realizado
pela própria UEMA e várias cooperações foram feitas no sentido de
garantir a criação da UEMASUL. Reitora empossada, desde 1º de
janeiro de 2017, a UEMASUL existe de fato e de direito e já consegue
perceber os investimentos do Governo do Estado. Neste exato momento
em que vos falo, o secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton
Noleto, está lá no prédio da UEMASUL, em Imperatriz. Neste exato
momento, ele está lá, onde está sendo feito investimento de mais de
três milhões de reais numa reforma e ampliação do campus da
UEMASUL, em Imperatriz. Mais de três milhões de reais e, além
disso, já está para ser iniciada agora a construção do novo campus da
UEMASUL, Imperatriz, terreno que foi cedido pelo Sinrural, um
investimento em torno de quinze milhões de reais, algo nunca antes
visto pela nossa cidade, pelo ensino superior da nossa região. E dias
atrás eu estava lá na UEMASUL, fazendo uma visita, dialogando - já
tenho levado várias lideranças para dialogar com a Reitora Elizabeth -
e enquanto a gente estava ali conversando, eu vi um grupo de estudantes,
mais ligados ao DCE, fazendo uma manifestação, querendo um apoio
para ir à bienal da UNE. E eu percebi coimo isso é importante. Os
manifestantes, os estudantes, fazendo manifestação direto para a reitora,
que estava bem ali perto deles. E ela só falou: Deputado, me dê só uma
licença aqui, um minutinho. Foi lá, conversou com eles. Olha a diferença,
a presença da Reitoria lá na nossa cidade, lá na nossa região. Um acesso
direto para resolver os problemas da comunidade acadêmica, para
fortalecer o nosso ensino superior. De modo que a UEMASUL foi
definida por decreto. 22 municípios, que compreendem desde Itinga,

Açailândia, Bom Jesus das Selvas, vai até a rota de São Pedro da Água
Branca, vai até o Município de Estreito, passando também por Lajeado
Novo, Montes Altos, Sítio Novo, Amarante, toda aquela grande região
integra a UEMASUL. E investimentos serão feitos com toda certeza
por toda nossa região. De modo que eu cumprimento este sonho que o
Governador Flávio Dino conseguiu concretizar com a participação
importante desta Casa de Leis. E a UEMASUL assim é uma realidade.
Quero mencionar também um investimento muito importante que está
sendo feito na Av. Pedro Neiva de Santana, que liga Imperatriz a João
Lisboa. Esses cerca de 10 Km da via têm sido recorrentes o número de
acidentes ali, parte por imprudência, excesso de velocidade e grande
parte também pela insegurança da falta da iluminação, foi feito no
governo passado, mas não funcionou e o governo Flávio Dino chamou
para si essa responsabilidade e falou: nós vamos fazer. Buscou à época
uma parceria com a Prefeitura de Imperatriz, por meio de um convênio,
Ministério Público recomendou que fosse feita uma nova licitação,
assim foi feita, e demorou um pouco este processo, mas obra já iniciou,
com um investimento de três milhões e quatrocentos mil reais, que,
além da iluminação vai ser feito também toda parte de sinalização
eletrônica da via, para garantir assim uma segurança melhor, para reduzir
os números de acidentes, de modo que a Pedro Neiva de Santana, em
poucos meses, terá uma nova perspectiva, além das intervenções diretas
que o Governo do Estado faz para garantir a manutenção da via. A
Avenida Beira Rio, um ambiente que está decadente hoje, um ambiente
que infelizmente não consegue atrair mais a atenção da nossa população
e ficou abandonada ao longo de muitos anos. Mas o governo Flávio
Dino, por meio da Secretaria Estadual da Infraestrutura, está fazendo
a Avenida Beira Rio, um projeto ousado, um projeto arrojado, um
projeto que muita gente pensou até que não poderia ir para Imperatriz,
mas algo tão grandioso Imperatriz merece, e o Governo do Estado tem
priorizado a nossa cidade. Para você ter uma ideia, só um espaço, só
em um espaço de entretenimento, de lazer, dos grandes eventos
culturais. Só no espaço que será feito uma concha acústica com grande
espaço para eventos culturais, religiosos será o dobro da Praça Maria
Aragão. Então neste momento o governo avança na obra de contenção
e erosão ali às margens do Rio Tocantins, uma contenção de erosão em
um trabalho que envolve uma tecnologia do mais alto nível, um trabalho
que não é paliativo é um trabalho definitivo que resolverá o problema
da contenção de erosão, pois avançará no aspecto urbanístico. De
modo que a gente se alegra bastante com esse investimento da Avenida
Beira Rio que será o mais belo cartão postal do Maranhão, valorizando
assim o nosso Rio Tocantins, valorizando assim a nossa população e
valorizando as famílias, isso que é o mais importante. Eu destaco
também, senhores e senhoras, um investimento importantíssimo que a
Caema faz em Imperatriz. Nós tivemos sim um problema em que a
cidade ficou 04 dias sem abastecimento de água. E como foi ruim,
como foi sofrível. E eu estava lá, inclusive acompanhando toda a questão
da obra que foi feita, porque a gente não foge dos problemas da nossa
cidade, eu estava lá, e como eu sempre estou, mas perceber 04 dias da
cidade sem água, sem abastecimento de água. A cidade na verdade ficou
um caos por esses 04 dias que estivemos com esse problema de
abastecimento de água. Mas por outro lado faço também uma reflexão,
que inúmeros bairros de Imperatriz, há muitas décadas, todos os dias
estão sem água. Todos os dias estão sem água. Vila Vitória tem um
problema seríssimo de abastecimento, Parque Alvorada, Vilinha, Parque
Anhanguera e tantos outros bairros de Imperatriz e o Governo Flávio
Dino não tem ignorado essa necessidade. Tanto é que desde o início do
governo as providências estavam sendo tomadas. Esse problema que
houve de falta de água em Imperatriz foi decorrente de uma falha
humana, no operador da máquina, fazendo investimento importante
também para o nosso bairro do Bacuri, que participei também dessa
conquista, que é da instalação de 11 km de rede coletora de esgoto. Ou
seja, o governo estava trabalhando em um investimento importantíssimo
de mais de R$ 2 milhões para a nossa cidade. Onde é que se faz rede de
esgoto? O governo Flávio Dino faz. E houve essa falha, a cidade ficou
sem água, mas os problemas foram resolvidos. E mais do que isso, o
Governo do Estado já iniciou um investimento de R$ 20 milhões em
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abastecimento de água na nossa grande Imperatriz. Hoje, exatamente
hoje o Presidente da Caema, Davi Telles, está em Imperatriz fazendo e
acompanhando os investimentos. Esses investimentos começam pela
adutora que interliga o Jardim Tropical até o reservatório da FACIP. E
ali esse reservatório pleno já irá ajudar a melhorar o sistema de
abastecimento da Vila Ayrton Senna, da Vila Palmares e que inclusive o
Governo do Estado fez um investimento em expansão de rede de água,
um investimento que atendeu todas essas comunidades, desses bairros
que mencionei, um investimento de quase R$ 1 milhão. Quer dizer, o
governo está trabalhando muito em todas as regiões da nossa grande
Imperatriz e esse investimento de água irá com toda certeza resolver o
problema da falta de água em nossa cidade. Nós temos dialogado
constantemente com a nossa comunidade, tenho acompanhado desde a
elaboração do projeto até agora no período em que já está em execução
esse investimento de 11 milhões de reais para expansão de rede de
abastecimento de água que melhorará também o sistema de captação de
água do nosso Rio Tocantins e também algumas estações de tratamento
de esgoto da nossa cidade. Quero destacar um programa decisivo ao
qual só consegue dar o verdadeiro valor quem de fato ama a educação e
sabe a importância que ela tem, que é o programa que trata da reforma
e reconstrução de escolas. Ao mesmo tempo em que o governo Flávio
Dino construiu, depois de 20 anos que o Estado havia construído uma
escola em Imperatriz, o governador Flávio Dino construiu uma escola
lá no Parque Alvorada, inclusive fruto de emenda minha de um milhão
de reais, uma escola de 10 salas, a Escola Amaral Raposo cujas aulas
iniciaram ontem. Ao mesmo tempo em que ele constrói escolas e
alimenta os sonhos dos estudantes, ele também reforma a rede escolar,
reconstrói e recupera. Neste momento inúmeras escolas da nossa grande
Imperatriz estão em obras, a exemplo da Escola Nova Vitória...

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Deputado
Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Só um instante, deputado Bira. A exemplo da Escola Nova Vitória, no
Conjunto Vitória, fruto também de uma emenda minha no valor de 424
mil reais, está sendo concluída agora a reforma desta escola. A exemplo
da escola União, lá na grande Cafeteira, a Escola União estava destruída,
acabada, a autoestima dos alunos vai lá para baixo com uma escola com
um ambiente que já agride diretamente. Uma escola sem climatização,
uma sala muito baixa, uma quentura insuportável, um ambiente que
não propiciava a aprendizagem, já está concluindo, a Escola União já
está concluindo. Ao mesmo tempo em que o Governo Flávio Dino já
concluiu a reforma da Escola CAIC, ali no grande Bom Sucesso, já
concluiu a escola Vespasiano Ramos que virou uma linda escola, uma
bela escola. Eu estava lá no dia da inauguração e que alegria por parte
dos alunos. Ao mesmo tempo em que o governo faz isso, o governo
valoriza diretamente a nossa comunidade estudantil de Imperatriz e
ainda menciono as cidades, igual João Lisboa, que tiveram duas escolas
reconstruídas. Amarante, a única escola de ensino médio de lá, a Escola
Padre João Batista Teixeira ou Escola Bandeirantes, será reconstruída
agora pelo Governo do Estado. Reconstruída, e que sonho que será
realizado por toda aquela comunidade. Porque a cidade toda estuda
naquela escola, a cidade abraça aquela escola. Aquela escola foi construída
há mais de 50 anos e agora recebe esse investimento por parte do
Governo Flávio Dino. Será construída uma nova escola para substituir
esse prédio atual que está nessa circunstância. Concedo um aparte ao
deputado Bira.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (aparte) -
Deputado Marco Aurélio, primeiro registrar o reconhecimento pelo
trabalho de V. Exa, sobretudo na defesa das causas da Região Tocantina,
de Imperatriz e da região. Vossa Excelência traz essa temática da
UemaSul, que eu aqui juntamente com V. Exa somamos força na defesa
dessa proposição de suma importância não só para a Região Tocantina,
mas também para o Estado do Maranhão e eu não tenho dúvida
nenhuma, que a UemaSul ainda será reconhecida pelos seus méritos,

por que a potencialidade e a vocação natural de Imperatriz na Região
permite que esta universidade ela possa nascer nesse momento com
muita força, mas crescer com uma celeridade imensa. Essa é a minha
expectativa e a minha previsão. Portanto, em breve nós vamos estar
aqui comemorando não só a implantação, mas também os resultados
desse trabalho que está sendo feito com a criação da UemaSul na região
de Imperatriz e que diga-se de passagem, reforça ainda mais o trabalho
que o Governo já está fazendo, V. EXª cita as inúmeras ações que o
Governo realiza ali nas escolas, o hospital que colocou em
funcionamento, todo o trabalho de um Governador que está presente
em Imperatriz que não mede esforços de estar naquela cidade, tratando
diretamente com a população e com suas autoridades e assim tem sido,
portanto, eu acho que Imperatriz está de parabéns, a Região Tocantina
está de parabéns, tanto pelas conquistas como também pela sua
representação na Sua pessoa aqui que tem sido um defensor
incondicional, perseverante em relação as causas da Região Tocantina.
Parabéns a V. EXª.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, deputado Bira, V. Exª toca num ponto importante que é o
Hospital Macrorregional. Eu quero tratar aqui da maneira como o
hospital macrorregional tem contribuído com a nossa Região Tocantina.
O Hospital Macrorregional será referência para o tratamento do câncer
envolvendo toda a Região Tocantina até A Região Sul. A área do
tratamento oncológico está sendo finalizada e será algo que contribuirá
imensamente para aquelas duas grandes regiões. Mas eu quero falar
também do trabalho que este hospital que o Governo do Estado
concluiu, mas mais do que concluir um prédio mas que o Governo do
Estado mantém serviços essenciais, a exemplo do serviço de cirurgias
eletivas. O Governo do Estado conseguiu acabar com a demora no
tratamento para quem precisava fazer cirurgias eletivas. O governo
conseguiu atender com uma celeridade, com mutirões permanentes de
cirurgias eletivas nas mais diversas áreas e tem conseguido atender
toda essa nossa grande região. Mas quero dizer também de outro
trabalho inédito que o Governo Flávio Dino implantará em Imperatriz,
que diz respeito diretamente à valorização de comunidades que
comumente são esquecidas. Eu falo dos indígenas. Dias atrás a Secretaria
Estadual de Saúde enviou uma equipe a uma aldeia de um município da
nossa Região Tocantina e essa equipe fez coleta de material no que diz
respeito à prevenção de câncer e fez coleta com sete índias e pasmem,
senhores e senhoras, dessas sete índias, cinco estavam com diagnóstico
de câncer. Das sete índias, cinco estavam com diagnóstico de câncer. E
as outras duas já estavam com estado avançado na questão do HPV. E
isso fez o Estado tomar uma providência imediata de criar uma ala e já
está iniciando esse processo de criar uma ala para tratamento dos
índios. No hospital macrorregional terá uma ala específica, algo inédito,
para tratamento da saúde do indígena e isto para resgatar a dignidade
de uma forma tão forte, tão forte...

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO - Deputado
Marco Aurélio, me conceda um aparte?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputada, pois não.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (aparte) -
Deputado Marco Aurélio, eu quero parabenizá-lo por subir à tribuna
mais uma vez nesta Casa, trazendo a todos nós e a toda população do
Maranhão as ações do Governo do Estado do Maranhão, do nosso
governador Flávio Dino. São muitas ações. São tantas que às vezes não
tem a divulgação necessária. Quer dizer, tem mas às vezes não tem o
alcance de todos os maranhenses. São muitas MAs recuperadas, muitas
escolas no estado do Maranhão que há anos não via recuperação e
sendo recuperadas, refeitas, mobiliadas e colocando também em
condições, vamos dizer, climáticas favoráveis ao aprendizado dos
nossos alunos no Maranhão, a climatização das escolas. Nós vivemos
em uma região muito quente, a região Sul do Estado. Em todo o estado
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do Maranhão tem sido climatizado. Tem as Escolas Dignas que estão
sendo construídas, substituídas as escolas de taipas, enfim, sem
condições salubres. E V. Exa tocou em vários assuntos, a questão da
UemaSul que é um sonho antigo, a Universidade Estadual do Maranhão
do Sul do Maranhão. Sabemos que Imperatriz se consolida como polo
educacional, há vários anos vem se consolidando e a UemaSul vem
realmente fazer, sedimentar mais uma vez esse polo educacional que
está se tornando Imperatriz e isso traz o desenvolvimento. A região
Sul do Maranhão está se desenvolvendo muito com a vinda das fábricas,
dos empreendimentos. Mas, claro, sem educação não vamos chegar a
lugar algum, porque não vão ter as pessoas capacitadas para assumir
os cargos das empresas, os cargos nos empreendimentos que estão se
instalando na região. Então a UemaSul realmente é uma ação
importantíssima do governador Flávio Dino para a nossa região, isso
quer dizer que ele valoriza o que é de mais básico que é a educação, a
questão também da infraestrutura do Programa Mais Asfalto que veio
para todo o estado, todos os municípios do nosso estado. O senhor
está falando agora de uma coisa essencial que é uma luta realmente que
tenho desde o meu primeiro mandato, levantando essa questão do
tratamento do câncer na Região Tocantina em Imperatriz, desde 2011,
no primeiro pronunciamento que eu fiz já falava da questão da
implantação do hospital macrorregional de tratamento do câncer. O
senhor tem conhecimento como todos aqui da Assembleia, que eu sou
enfermeira, mas fui secretária municipal de Saúde de um polo e também
fui diretora do Hospital Municipal de Imperatriz. O Socorrão era
referência para todos os municípios daquela região e como secretária e
também como diretora do hospital de referência nós víamos muito e
assisto até hoje ao sofrimento de muitos pacientes do Maranhão que
precisam ir a outros estados para fazer o tratamento do câncer. Nós
vimos, no início do mandato, dessa legislatura, nós sempre levando
essa pauta ao secretário de Estado da Saúde, levando essa questão do
câncer ao governo, a questão do convênio com a Oncorádium, a questão
do tratamento da radioterapia que era uma deficiência que havia em
Imperatriz e, portanto, todos os pacientes dos municípios referenciados
para Imperatriz. O governador, logo, de pronto, nos primeiros três
meses, assinou esse convênio. Agora, com a implantação do Hospital
Macrorregional de Imperatriz, que atende toda a região, são mais de 30
municípios e quase 50 municípios do estado do Pará, ele implanta
sedimentando também o tratamento do câncer em Imperatriz e agora
ampliando para o tratamento dos povos indígenas, que o senhor está
acabando de falar. A implantação, eu vi a matéria, a presença da visita
dos indígenas no hospital ali conhecendo como tratar o câncer, como
fazer a prevenção do câncer também, porque o exame da HPV é feito a
través da prevenção do colo do útero que se detecta o vírus da HIV, que
causa o câncer de colo uterino e mata tantas pessoas, principalmente
as pessoas mais vulneráveis de baixa renda que vivem nos povoados,
nos municípios, como são os povos indígenas que vivem nas suas
aldeias. Então é um trabalho muito sensível, um trabalho que tem um
alcance muito grande, atingindo as pessoas das camadas mais carentes
do nosso estado, as mulheres que ainda hoje morrem muito de câncer,
a grande maioria pelo câncer de mama e o câncer de colo uterino que
poderiam ser evitados. Então, o governador está fazendo, através da
sua gestão do secretário Carlos Lula e de toda a sua equipe, esse
trabalho de sedimentar, em Imperatriz, tanto a questão da educação
como a questão da saúde, implementando e trazendo ações essenciais
e necessárias como é o tratamento do câncer. Eu tenho certeza também
de que ele vai ampliar esse tratamento na questão dos exames das
biópsias que o governo já está disponibilizando para o tratamento,
ampliando esse número de exames, o que era uma dificuldade no
processo de detecção do câncer. Demorava muitos dias, a fila era grande,
e só pode fazer o tratamento depois da biópsia, o que já está sendo
agilizado. Então realmente o governador está de parabéns, o secretário
Carlos Lula, toda esta Casa que apoia esses projetos para a nossa
região. Nós que somos votados nessa região só temos que realmente a
parabenizar o governador e agradecer. Nós precisamos agora avançar
na questão do tratamento da do câncer infantil na nossa região, que é
também uma grande necessidade. As nossas crianças sofrem muito

ainda tendo que buscar tratamento em São Paulo, em Fortaleza, no
Piauí, em outros estados. Nós temos muitas crianças com câncer na
nossa região. É também uma grande necessidade, as nossas crianças
sofrem muito ainda, tendo que ir buscar tratamento em São Paulo, em
Fortaleza, em outros estados, no Piauí. E nós temos muitas crianças
com câncer na nossa região, em todo o Maranhão e a fila do tratamento
no Aldenora Belo ainda é muito grande, morrem muitas crianças e
muitos jovens à espera do tratamento. Então, eu tenho certeza de que
isso também a Secretaria de Estado da Saúde está pensando, é uma
reivindicação nossa que eu tenho cobrado desde o início, porque
conheço e sempre estou ajudando essas pessoas nesse tratamento a se
deslocar porque somos procurados, somos do interior, temos esse
acesso, somos da área da saúde e eu tenho certeza de que o governador
da forma que ele tem feito no tratamento do câncer ele vai avançar mais
ainda. Porque ele realmente está investindo na saúde, nos locais certos,
nesses tratamentos que são essenciais à vida. O tratamento do câncer
é questão de dias, se não fizer, não tem alternativa a não ser realmente
a morte. Então, a gente vê que ele está tocando bem, as dificuldades são
muitas, financeiramente, mas a gente vê que ele está priorizando essas
questões. Então, parabéns ao nosso governador, a sua fala que está
pontuando essas ações importantes do Governo do Estado na nossa
região, no Maranhão como um todo, mas em especial a nossa região.
Eu espero está usando a tribuna esses dias para pontuar também
algumas questões que são importantes para ajudar, para servir de
sugestão e ajudar o nosso governador a ampliar mais esse serviço.
Obrigado, deputado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, deputada Valéria. Eu sou testemunha da sua luta nesta
causa, da busca por um tratamento do câncer digno, lá na nossa região
Tocantina. E quero informar a V. Ex.ª que dias atrás o secretário de
Saúde esteve em Imperatriz, nesse mês de janeiro, eu encaminhei uma
reunião junto com a AMPARE, que é a Associação de Apoio aos
Pacientes de Câncer da nossa região, V. Ex.ª, muito bem conhece, e essa
reunião foi muito deliberativa, foi muito importante, o secretário disse
que vai avançar e vai resolver o problema do tratamento da oncologia
infantil na nossa região. De modo que, daqui a alguns dias, será marcada
uma reunião onde a AMPARE virá aqui a São Luís, já com uma
proposta, e eu quero convidar V. Exa.  a participar conosco, afinal de
contas, nós temos causas comuns.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (aparte) -
Me avise, Deputado, eu faço questão.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Está certo, obrigado! Volto aqui já para finalizar minha fala, o tempo
está encerrando, no quesito da saúde, o apoio que o Governo do Estado
deu à Prefeitura de Imperatriz que garantiu a inauguração, a abertura da
UPA do São José. A UPA do São José é municipal, foi inaugurada no
aniversário da cidade, em julho do ano passado, destinei uma emenda
de um milhão e cento e cinquenta mil reais, o Governador Flávio Dino
completou, deu os equipamentos, o Estado doou os equipamentos
para a Prefeitura de Imperatriz e entrou com o apoio no custeio que foi
decisivo para garantir assim a inauguração e o funcionamento da UPA
do São José, que está atendendo a uma grande população do grande
Santa Rita, são mais de 10 bairros que são atendidos diretamente naquela
Unidade de Saúde. Programa Mais Asfalto realizado pela Secretaria
Estadual de Infraestrutura, por meio do Secretário Clayton Noleto,
somente em Imperatriz foram quase 50 Km de pavimentação asfáltica
até agora, quase 50 Km. A última agora foi a via que dá acesso ao
conjunto Habitacional Sebastião Regis, são quase 8 mil pessoas
beneficiadas diretamente  e o Estado chegou e fez. Além de trabalhos
emergenciais que o Estado vem apoiando o município de Imperatriz,
mesmo não sendo sua atribuição necessariamente, mas o exemplo da
operação tapa-buracos que o Estado tem feito para reforçar a cidade, a
exemplo de limpeza dos riachos, que não é uma atribuição precípua do
Estado, entretanto, o Estado vem fazendo de forma a contribuir com o
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município e isto é a rotina do governo do estado. Finalizo falando do
Projeto Travessia. Pelo Projeto Travessia, as vans já estão em
Imperatriz fazendo um trabalho que resgata diretamente a autoestima
da pessoa com deficiência. O Projeto Travessia envolve os municípios
da nossa região de Imperatriz, João Lisboa, Senador La Rocque,
Davinópolis e Governador Edison Lobão. Nesses municípios, o usuário
de cadeiras de rodas pode fazer o agendamento e ir para o destino que
quiser sem nenhum tipo de custo porque o Estado faz o financiamento
desse projeto importante que é realizado pela Agência de Mobilidade
Urbana através do doutor Artur Cabral. De modo, senhores e senhoras,
que eu quero reforçar que em meio à grande dificuldade, há meia hora
falei aqui, cada ação dessas foi um grande esforço que contribuiu para
um grande resultado em determinada área da nossa grande Imperatriz,
que hoje é um canteiro de obras no qual o governo do estado faz
trabalhos sérios em toda nossa cidade. Imperatriz hoje consegue levar
serviços públicos que atendam diretamente a comunidade mais carente.
Imperatriz hoje é a cidade que tem uma esperança muito forte no
ensino superior através da criação da UEMASUL. Como representante
legítimo da nossa região Tocantina, eu só tenho a agradecer pelo apoio
incansável do governador Flávio Dino a nossa grande cidade, a nossa
grande região.  Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Bloco Parlamentar de Oposição. Deputada Andréa.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente em Exercício, senhoras e senhores
deputados, galeria, imprensa, acompanhei a nota emitida pela Secretaria
de Estado da Saúde sobre a denúncia que fiz ontem sobre as
irregularidades que o Secretário Carlos Lula fez e classificou como
absurdas sobre a compra de medicamentos contra câncer que ele
comprou com um preço superfaturado. Infelizmente, assim como um
Deputado aqui nesta Casa, a nota não nos deu o devido esclarecimento
do que realmente eu denunciei, Deputado Rogério, aqui. A SES explica
apenas a contratação direta para a aquisição do medicamento
Temozolomida, enquanto eu denunciei 49 dispensas de licitações para
compra de medicamentos, sendo que em 2016 estavam vigentes duas
atas de registros de preços. Mas a nota assume que adquiriu o
medicamento em caráter de urgência nos meses de setembro e outubro,
a própria nota assume que adquiriu o medicamento em caráter de
urgência nos meses de setembro e outubro, porque só conseguiu iniciar
em agosto o processo de contratação com a vencedora do pregão de
janeiro. Esse processo de contratação findou em novembro, conforme
o contrato nº 139 de 2016, entre a Emserh e a Oncorrio. Agora vejam
bem! Segundo o contrato, que foi destacado na nota da SES, celebrado
em novembro - e está comigo esse contrato e está em minhas mãos o
contrato - o valor unitário dos medicamentos Temozolomida de 100 e
20 miligramas foram semelhantes à contratação de janeiro. Ou seja, eu
vou relembrar a todos os preços praticados pela Emserh durante 2016
na aquisição desses dois medicamentos. A própria CCL registrou os
preços em janeiro e abril nos valores de R$ 67,00 e R$ 67,20. Em
novembro ela acelerou um contrato com a Oncorrio no valor de R$
67,00. Resta saber por que a Emserh contratou a Certa Medicamentos
de forma emergencial em setembro para adquirir esse mesmo
medicamento ao preço unitário de R$ 390, 67. Sendo que em novembro
contrata a empresa Oncorrio ao valor de R$ 67 reais. Isso mesmo, a
EMSERH contratou a Certa Medicamentos de forma emergencial em
setembro para adquirir esse mesmo medicamento ao preço unitário de
R$ 390,67, sendo que em novembro contrata a empresa Oncorio ao
valor de R$ 67,00. Entendam! Eu vou repetir aqui: o Estado registrou
no começo do ano medicamento pelo preço de R$ 67,00, em novembro
contratou pelo preço de 67. Então por que em setembro e outubro por
dispensa por R$ 390,67? É isso que o Secretário classifica de absurda
a acusação da Deputada Andréa Murad e fez um deputado fazer um
papelão nessa tribuna aqui ontem. Não é uma discrepância? É uma
acusação absurda, como diz Carlos Lula! E para ratificar esse absurdo,
Deputado Wellington, a própria nota do Secretário informa que está

abrindo uma sindicância para verificar o erro. Só essa compra
emergencial desse remédio gerou um prejuízo aos cofres públicos de
R$ 582.606,00. O Governo passou de janeiro a novembro todo
praticando o valor de 67 através de pregões eletrônicos e no meio do
ano a EMSERH compra por dispensa, sabe-se lá por que no valor de
390. Existem provas, provas que eu trouxe, que estão em minhas
mãos. Qualquer deputado aqui pode chegar para mim e pedir que eu
entrego com o maior prazer. Existem contratos, os valores estão lá e a
EMSERH precisa nos explicar por que comprou nesse valor da Certa
Medicamentos. Não questiono aqui a necessidade do medicamento,
até porque a vida de um paciente em qualquer circunstância deve ser
priorizada, seja por qual valor for, deputado Wellington, mas chega a
ser uma discrepância usar uma vida, um paciente com câncer para
justificar de um superfaturamento do medicamento quase 500% a mais
do valor comprado pela própria EMSERH, antes e depois da contratação
emergencial. Usar a vida das pessoas para poder justificar
superfaturamento de preços, utilizar a vida das pessoas para roubar e
desviar dinheiro público. Então eu pergunto, por que a EMSERH
contratou a Certa Medicamentos em setembro via dispensa de licitação
ao preço unitário de R$ 390,00 e sendo que em janeiro, abril e novembro
contratou através de pregão eletrônico pelo valor de R$ 67,00, secretário
Carlos Lula? Por que o remédio não foi comprado através da Ata de
Registro n.º 20/2016... Peço o tempo da liderança, senhor Presidente.
No valor de R$ 67,20 ou através da Ata de Registro de Preços n.º 50/
2016 solicitada pela própria EMSERH ao preço unitário de R$ 67,00.
Existem duas atas com esses valores, porque compraram por
contratação direta no preço de R$ 390,67. Para ratificar esse
superfaturamento, a EMSERH contratou a Oncorio em novembro de
2016, ou seja, depois da contratação direta ela assume que o valor do
remédio, que deve ser praticado, é R$ 67,00 porque viu a discrepância
daquilo tudo, o escândalo que seria. E até hoje compra por esse valor,
o valor correto e não o superfaturado. Conclusão, eu quero informar
que trouxe aqui apenas um exemplo dos diversos outros casos que já
apuramos, deputado Wellington, de valores discrepantes. Que é bom
que a Secretaria analise, porque eu já os analisei. Quero informar ainda
que entraremos com uma ação popular e uma representação na
Procuradoria Geral de Justiça para investigar esse superfaturamento,
notoriamente denunciado e documentado aqui por mim. E a nota da
SES eu acho que não vale nem apenas ler aqui, é bom rasgar porque ela
não diz absolutamente nada com nada. Em relação à fala de deputados
que diz respeito à minha família, eu vou novamente reafirmar pela
milésima vez aqui nesta Assembleia. Qualquer deputado que falar de
qualquer familiar meu, e isso vai de minhas irmãs, minha mãe a meu
pai, não ficará sem resposta. Se quiser falar do meu pai, tenha a coragem
e seja homem para chamá-lo aqui para se defender. E nunca foram
homem para chamá-lo aqui e falar cara a cara, porque na hora que o
chamarem, ele vem com maior prazer, ele vem dar um show em cada
um de vocês, ele vem calar a boca de cada um de vocês. Quanto à
Polícia Federal, até hoje não houve uma prova, apenas investigações.
O seu governador está sendo investigado pela Lava Jato, então feche a
sua boca antes de falar de investigações. Meu pai sempre teve um lugar
nesta Casa, nunca precisou ser governo para ter lugar nesta Assembleia.
Meu pai tem vários mandatos de deputado estadual assim como a
minha mãe. Meu pai nunca precisou de dinheiro para ter mandato aqui
nesta Assembleia e continuará tendo, sendo governo ou não, porque
existe uma grande diferença entre ter dinheiro e ter voto, e voto meu
pai tem. Então quem tem que provar o que diz é quem acusa. Acho que
não faz nem ideia do que significa um bilhão de reais. Se houvesse
desvio de um bilhão de reais, o que existe construído por aí não existiria.
A família do meu pai e de minha mãe sempre teve posses e, muito pelo
contrário, meu pai sempre gastou o que tinha na política. Eu já disse e
já repeti: quer falar sobre política, fale de política, mas partir para o
lado pessoal eu não vou admitir. Se nem a polícia afirma que meu pai é
ladrão, não vai ser um deputado medíocre como Vossa Excelência que
vai abrir a boca para chamar o meu pai de ladrão. Vossa Excelência, que
se diz professor, aprenda a falar a palavra averiguar primeiro antes de
ficar com o analfabetismo aqui em cima dessa tribuna.
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O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputado, é pela Liderança do Governo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Cinco minutos, deputado professor Marco Aurélio.
Quero registrar a presença do ex-deputado e prefeito de Timon, Luciano
Leitoa. Seja bem-vindo.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhores deputados, senhoras deputadas,
eu não sei por qual motivo a deputada Andréa Murad saiu do plenário,
não há motivo para ela sair, afinal de contas, eu a ouvi com toda
atenção, de modo que o descontrole é muito claro da parte dela quando
bate em feridas que não têm como cicatrizar, sobretudo feridas que
tiraram diretamente direitos e até vida de pessoas. Existem pessoas
que são profissionais no que fazem e costumam não deixar marcas.
Existem pessoas que são profissionais, são difíceis de serem pegas,
mas um dia serão. Eu acredito na justiça de Deus e também na justiça
dos homens, de modo que quando fala que a polícia nunca chamou, não
terminou! A coisa está em curso, deputado Bira, o processo está em
curso, de modo que não cabe a mim fazer aqui qualquer tipo de juízo.
O certo é que há investigação nesse sentido de desvios no valor de um
bilhão de reais, investigações que são notórias, toda a população
maranhense conhece. Houve situações muito na cara, a exemplo do
Hospital de Chapadinha que mais de um milhão de reais foi pago sem
nada ter sido feito, e tantas outras situações, de modo que eu não vou
chamá-lo aqui não, pois cabe à polícia chamá-lo. Eu não vou chamá-lo.
Qual é a autoridade que ele tem hoje para que eu o convoque? Qual é a
representatividade que ele tem? Ele é secretário? Ele é deputado? Não
é. Para que vou chamá-lo? Quem vai chamá-lo é a polícia, quem vai
chamá-lo é a Justiça. Se ele conseguir provar que é inocente, está
provado, de modo que nunca agredi e nunca agredirei a sua família de
forma pessoal, nunca agredirei de forma pessoal, entretanto a fala que
faço é uma fala fundamentada na pauta que foi colocada no que diz
respeito a recursos públicos, desse contraponto de alguém que vem
colocar uma desconfiança agora em todo mundo negando tudo que teve
no passado, e nesse sentido eu coloco. Ontem a deputada Andréa disse
que eu não sabia nem falar o nome do remédio, hoje ela não soube
também não, o nome é difícil. O nome é difícil e ela também não soube
falar, mas eu não a julgo por isso, deputada, vá ler melhor também. Vá
ler melhor já que V. Exa disse que eu não sabia falar o nome do remédio,
é preciso V. Exa decorar bem o nome desse remédio, porque o nome é
complicado mesmo. Quero, portanto, dizer que eu fui vereador de
Imperatriz por dois anos, vereador mais votado e para deputado estadual
fui também o deputado estadual mais votado, foram quase 22 mil
votos somente em Imperatriz e algo que me orgulha muito, deputado
Bira, o meu povo, a minha cidade e que não nasci lá, mas a cidade que
me abraçou e me deu todas as oportunidades de servir. Eu sou professor
de Matemática e através do ensino eu consegui ajudar muitas pessoas
a alcançarem seus sonhos de universidade, de um concurso público, de
modo que tenho orgulho sim. Não sou medíocre, eu trabalho bastante,
o mandato que exerço é um mandato muito produtivo para a nossa
Região Tocantina. Eu tenho uma rotina de trabalho que é difícil alguém
conseguir essa rotina de trabalho que eu tenho, porque já cresci
trabalhando. Com menos de sete anos de idade eu vendia abacate na
rua, eu vendia geladinho na rua, eu vendia picolé na rua, eu engraxava
sapato. Vendi jornal até os meus 14 anos. Passei por todo esse tipo de
trabalho nas ruas para ajudar minha mãe, para ajudar minha família.
Isso é um orgulho tão grande. Me deu uma vontade de trabalhar, porque
eu não sei o que é minha vida sem trabalho. E no mandato que exerço
também. Portanto o mandato que eu exerço é um mandato muito útil à
nossa Região Tocantina, que é minha causa maior, diferente de alguém
que a única coisa que sabe fazer é gritar, é perder o controle, é xingar
quando ofendem os interesses, de modo que eu estou tranquilo nas
defesas que faço. Eu encerro, Senhor Presidente, somente fazendo uma
leitura de uma nota da Secretaria Estadual de Saúde. “Após ata de

registro de preço publicada em 04 de abril de 2016, foi aberto o Processo
nº 102.558/2016 para consumo da Ata em 16 de maio de 2016, seguindo
todo o tramite do Decreto nº 31.553/2016. Esse processo tratava de
todas as atas do Pregão nº 07/2016 e enviado a CCL para adjudicação.
Nesse momento, foi verificado pela CCL que deveríamos abrir processo
por Ata. Tivemos que abrir novos processos para consumo das Atas.
Isso demandou tempo. Foram mais de cem processos abertos
concomitantemente para consumir das Atas. Desta feita, foi aberto o
processo nº 183.267/2016, que formalizou o contrato de nº 139/2016.
Em que pese a Ata a ser publicada no Diário Oficial do Estado, temos
que abrir processo de consumo individual das Atas, pois tínhamos
mais de cem Atas de registro de preço, paralelo aí o Hospital do Câncer
do Maranhão não poderia parar o tratamento dos seus pacientes. O
que culminou no emergencial. A demanda do medicamento
Temozolomida é muito alta e a Secretaria tinha que tomar as
providências. A Ata da CCL não permite que imediatamente compremos
por ela, a EMSERH pede adesão. A CCL manda a empresa para então
aderir que não se trata de um processo simples. Portanto, a Secretaria
Estadual de Saúde fez tudo dentro do processo que é legal, na total
transparência e está disposta a responder qualquer questionamento.
Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Partido Verde. Bloco Parlamentar Democrático,
Deputado Vinícius? Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão,
Deputado Max?

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Sem oradores.

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

Sessão Solene de Instalação dos Trabalhos da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, realizada no dia dois de fevereiro do ano de dois mil
e dezessete.

Presidente, Senhor Deputado Humberto Coutinho.

Às dez horas e trinta minutos presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás, Antônio
Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi
Pontes, Edilázio Júnior, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo,
Francisca Primo, Graça Paz,  Humberto Coutinho, Josimar de
Maranhãozinho, Júnior Verde, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto,
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio
Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius Louro,
Wellington do Curso e Zé Inácio. “Em nome do povo e invocando a
proteção de Deus”, o Presidente Deputado Humberto Coutinho,
declarou aberta a Sessão Solene de instalação dos trabalhos da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
convidando para compor a Mesa dos Trabalhos as seguintes
autoridades: o Senhor Flávio Dino, Governador do Estado do Maranhão;
o Senhor Cleones Carvalho Cunha, Presidente do Tribunal de Justiça
do Maranhão; o Senhor Professor Júlio Pinheiro, Vice-Prefeito de São
Luís, neste ato representando o Prefeito de São Luís, o Senhor Edivaldo
Holanda Júnior; o Senhor José de Ribamar Caldas Furtado, Presidente
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, o Senhor Luiz Gonzaga
Martins Coelho, Procurador Geral de Justiça; o Senhor Wether de
Morais Lima, Defensor Público Geral do Estado. Na sequência foi
executado o hino maranhense entoado pelo Terceiro Sargento da Policia
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Militar Elmo Costa Mendonça.  Posteriormente, a palavra foi concedida
ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino para fazer a leitura da
mensagem governamental, nos termos do art. 64, inciso VII, da
Constituição Estadual. Por fim, o Senhor Presidente Deputado
Humberto Coutinho fez suas considerações finais e encerrou a
solenidade lembrando da sessão ordinária do dia seis de fevereiro de
dois mil e dezessete, no horário regimental. Para constar, foi lavrada a
presente Ata, que lida e considerada aprovada será devidamente assinada.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Beckman, em
São Luís, 02 de fevereiro do ano de 2017. Deputado Humberto Coutinho
- Presidente. Deputado Ricardo Rios - 1º Secretário. Deputado Stênio
Rezende - 2º Secretário.

Terceira Sessão Solene de Instalação dos Trabalhos da
Décima Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia dois de fevereiro do ano de dois
mil e dezessete.

Presidente, Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário, Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário, Senhor Deputado Stênio Rezende.

Às dez horas e trinta minutos presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás, Antônio
Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi
Pontes, Edilázio Júnior, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo,
Francisca Primo, Graça Paz,  Humberto Coutinho, Josimar de
Maranhãozinho, Júnior Verde, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto,
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio
Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius Louro,
Wellington do Curso e Zé Inácio. “Em nome do povo e invocando a
proteção de Deus”, o Presidente Deputado Humberto Coutinho,
declarou aberta a Terceira Sessão Solene de instalação dos trabalhos da
Décima Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão convidando para compor a Mesa dos Trabalhos as seguintes
autoridades que se encontravam no Plenário: o Senhor Flávio Dino de
Castro e Costa, Governador do Estado do Maranhão; o Senhor Cleones
Carvalho Cunha, Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão; o
Senhor Professor Júlio Pinheiro, Vice-Prefeito de São Luís, neste ato
representando o Prefeito de São Luís, o Senhor Edivaldo Holanda
Júnior; o Senhor José de Ribamar Caldas Furtado, Presidente do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, o Senhor Luiz Gonzaga
Martins Coelho, Procurador Geral de Justiça; o Senhor Wether de
Morais Lima, Defensor Público Geral do Estado; o Senhor Deputado
Ricardo Rios, Primeiro Secretário da Mesa Diretora e o Senhor
Deputado Stenio Rezende, Segundo Secretário da Mesa Diretora. Na
sequência foi executado o hino maranhense entoado pelo Terceiro
Sargento da Policia Militar Elmo Costa Mendonça.  Posteriormente, o
Presidente concedeu a palavra ao Excelentíssimo Governador do Estado,
Senhor Flávio Dino de Castro e Costa que convidou todos os presentes
a fazerem um minuto de silêncio pelo falecimento da ex-primeira-
dama, Marisa Letícia Lula da Silva, esposa do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva e em seguida fez a leitura da mensagem governamental de
abertura dos trabalhos legislativos, nos termos do art. 64, inciso VII,
da Constituição do Estado do Maranhão. Por fim, o Senhor Presidente
Deputado Humberto Coutinho fez suas considerações finais. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão
Solene, lembrando as senhoras e senhores deputados da sessão ordinária
do dia seis de fevereiro de dois mil e dezessete, no horário regimental.
Para constar, foi lavrada a presente Ata, que lida e considerada aprovada
será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio
Manoel Beckman, em São Luís, 02 de fevereiro do ano de 2017.
Deputado Humberto Coutinho - Presidente. Deputado Ricardo Rios -
1º Secretário. Deputado Stênio Rezende - 2º Secretário.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

1 – RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 067/2017, de 18 de janeiro de 2017, nomeando MARIANA

LAGO BELLO DE ARAÚJO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado-1 de Subprocurador Institucional, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 146/2017, de 06 de fevereiro de 2017, exonerando
ADAUTO AMAZAK CORDEIRO OLIVEIRA, do Cargo em
Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 147/2017, de 06 de fevereiro de 2017, nomeando MARINA
RIBEIRO GONÇAVES PINTO DE ALENCAR, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 148/2017, de 06 de fevereiro de 2017, exonerando
BERNARDO DE CLARAVAL DA SILVA, do Cargo em Comissão,
Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 149/2017, de 06 de fevereiro de 2017, nomeando
MARCELO LUIZ ARAUJO DE FIGUEIREDO, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 150/2017, de 06 de fevereiro de 2017, exonerando JORGE
HENRIQUE DE VIVEIROS VIEIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 151/2017, de 06 de fevereiro de 2017, nomeando
ROSIANE CHAVES FERNANDES, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 152/2017, de 07 de fevereiro de 2017, exonerando JOSÉ
RODRIGUES DA SILVA NETO, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 153/2017, de 07 de fevereiro de 2017, exonerando LILIAN
DA SILVA COUTINHO, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de
Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
fevereiro do ano em curso.

Nº 154/2017, de 07 de fevereiro de 2017, nomeando GABRIEL
CAMPOS FACUNDES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4
de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
fevereiro do ano em curso.

Nº 155/2017, de 07 de fevereiro de 2017, exonerando JOSÉ
JANCINEY ALVES LIMA, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Técnico Parlamentar Especial; SALOMÃO VAZ E SILVA, do Cargo
em Comissão, Símbolo DGA Assessor Especial Legislativo;
DEMERSON DE LIMA SILVA, do Cargo em Comissão Símbolo
DANS-1 de Coordenador Parlamentar e FRANCISCO FERREIRA
LIMA FILHO, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Motorista
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do
ano em curso.

Nº 156/2017, de 07 de fevereiro de 2017, nomeando JOSUÉ
ALVES DOS SANTOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Técnico Parlamentar Especial; CLEANY VELOSO FREITAS, para
o Cargo em Comissão, Símbolo DGA Assessor Especial Legislativo;
DEMERSON DE LIMA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DGA Assessor Especial Legislativo; SALOMÃO VAZ E SILVA  para
o Cargo em Comissão Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar
e AIRTON OLIVEIRA BRUZACA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAI-4 de Motorista do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 157/2017, de 07 de fevereiro de 2017, nomeando
BÁRBARA SEYCHELLE PIRES ARAÚJO, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar; ANDRÉ
RICARDO DOS SANTOS GONÇALVES,  para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, LUIS
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FELIPE DINIZ GOMES, para o Cargo em Comissão Símbolo DAS-
3 de Secretário Executivo e NATALIA COELHO SILVA, para o Cargo
em Comissão, Símbolo DAI-4 de Oficial de Gabinete, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 159/2017, de 07 de fevereiro de 2017, exonerando
SUHARTO CRUZ TORRES, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 160/2017, de 07 de fevereiro de 2017, exonerando
RAIMUNDA LIMA GUIMARÃES CALDAS, do Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 161/2017, de 07 de fevereiro de 2017, nomeando
SUHARTO CRUZ TORRES, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 162/2017, de 07 de fevereiro de 2017, nomeando
MANOEL DE JESUS MORAES ANDRADE, para o Cargo em
Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 163/2017, de 07 de fevereiro de 2017, exonerando
FRANCISCA BINA DE SOUSA, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 164/2017, de 07 de fevereiro de 2017, nomeando
LUDMILLA DIANA TORRES MEDEIROS, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano
em curso.

Nº 165/2017, de 07 de fevereiro de 2017, nomeando
GARDENIA MARIA SANTOS CASTELO RIBEIRO
GONÇALVES, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado-1 de
Diretor Adjunto Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 166/2017, de 07 de fevereiro de 2017, exonerando
DARLINDA DE JESUS PEREIRA DA SILVA, do Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado-1 de Assessor Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 167/2017, de 07 de fevereiro de 2017, nomeando HELY
CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado-1 de Assessor Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5631/2016-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão, sob a forma Presencial, de nº 003/2017-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata da contratação de serviços de análises físico-químicas e
microbiológicas das amostras de esgoto bruto e tratado da Estação de
Tratamento de Efluentes (ETE), da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão. O recebimento e abertura dos envelopes de Proposta de
Preços e de Documentação de Habilitação será em Sessão Pública a ser
realizada às 09:30 horas do dia 21 de fevereiro de 2017, na Sala de
Licitações da CPL, localizada no térreo do prédio da sede da Assembleia,
sito no Palácio Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n,
Sítio Rangedor, Calhau, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados, na sala da Comissão Permanente de
Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser
consultados e obtidas cópias gratuitamente. Esclarecimentos adicionais
deverão ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no
horário de expediente. O Aviso de Licitação assim como cópia do
Edital estarão disponíveis também para consulta, no site da ALEMA
www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São Luís, 06 de fevereiro de
2017. CATARINA DELMIRA BOUCINHAS.
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