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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09/02/2017 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09.02.2017 – QUINTA-FEIRA

I – REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DA MESA

1. REQUERIMENTO Nº 028/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA CONSIGNADA NOS ANAIS DA CASA
MENSAGEM DE PESAR PELO FALECIMENTO DA SENHORA
JOANA DELZUÍTA FERREIRA BRAGA, NATURAL DO
MUNICÍPIO DE BEQUIMÃO, CUJO ÓBITO OCORREU NESTA
CAPITAL NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2017.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 09/02/2017 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1.PROJETO DE LEI Nº 008/17, de autoria do Senhor

Deputado Eduardo Braide, que considera Utilidade de Pública a
Organização Filantrópica sócio política do Maranhão – OFISP-MA.

2.PROJETO DE LEI Nº 009/17, de autoria da Senhora
Deputada Francisca Primo, que institui no Estado do Maranhão o
Programa Jovem Consciente, que tem por objetivo a educação para o
exercício da cidadania.

ORDINÁRIA  2ª 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  3ª SESSÃO E ÚLTIMA 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  3ª  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  4ª SESSÃO e ÚLTIMA 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  08/02/17.

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

Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Eduardo

Braide.
Segundo Secretário, Senhor Deputado Stênio Rezende.

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

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 da Ata da Sessão anterior e do Texto Bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.
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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 EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 114 / 16

São Luís, 27 de dezembro de  2016.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 43, V
e 47, caput, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, por
padecer de vício de inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei nº
049/2016, que cria Semana Estadual de Conscientização da manutenção
preventiva de veículos automotores e da Responsabilidade no Trânsito.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 049/2016, que
cria Semana Estadual de Conscientização da
manutenção preventiva de veículos automotores e
da Responsabilidade no Trânsito.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 43, V e 47,
caput, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de Lei
nº 049/2016.

RAZÕES DO VETO

Ao instituir a semana estadual de conscientização da
manutenção preventiva de veículos automotores e da responsabilidade
no trânsito, a proposição legislativa contida no art. 2º receita várias
atividades a serem realizadas pelo Poder Executivo, a exemplo de cursos,
seminários e explanações.

Em que pese a relevância material contida nesse dispositivo, o
conteúdo nele visível não se coaduna com as disposições constitucionais
de regência, notadamente aquelas que dizem respeito ao processo formal
de elaboração das leis.

É que, ao prever ações a serem tomadas pela administração
pública estadual, o projeto toma para si a competência para tratar
sobre atribuições das Secretarias de Estado, a qual, segundo disposto
no inciso V do art. 43 da Constituição Estadual, é privativa do Chefe
do Poder Executivo. Ei-lo:

Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre:
(...)
V – criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual.

Sobre o tema, a propósito, colhe-se o seguinte julgado:

(...) É ûrme a jurisprudência desta Corte orientada pelo
princípio da simetria de que cabe ao Governador do Estado
a iniciativa de lei para criação, estruturação e atribuições de
secretarias e de órgãos da administração pública. 7. Violação
ao princípio da separação dos poderes, pois o processo
legislativo ocorreu sem a participação chefe do Poder
Executivo. 8. Ação direta julgada procedente.
(ADI 821-RS, Relator Ministro GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2015, Acórdão Eletrônico
DJe-239 divulgado em 25-11-2015, publicado em 26-11-
2015).

Logo, tendo em vista que o dispositivo inserto no art. 2º da
proposta padece de vício formal de inconstitucionalidade, não me resta
alternativa, senão opor-lhe o veto.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me
fizeram vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 049/2016.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS 27 DE  DEZEMBRO DE 2016, 195º
DA INDEPENDÊNCIA, 128º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 115/2016

São Luís, 27 de dezembro de 2016.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 43, V
e 47, caput, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, por
padecer de vício de inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei nº
210/2016, que institui “Semana Estadual de Conscientização para
Doação de Medula Óssea” no âmbito do Estado do Maranhão.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 210/2016, que
institui “Semana Estadual de Conscientização para
Doação de Medula Óssea” no âmbito do Estado
do Maranhão.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 43, V e 47,
caput, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de Lei
nº 210/2016.

RAZÕES DO VETO

Ao inserir a Semana Estadual de Conscientização para Doação
de Medula Óssea no calendário oficial de eventos do Estado, a medida
avança no sentido de provocar o Poder Executivo a adotar ações visando
a realização das atividades descritas no art. 2º.

Todavia, em que pese essa destacada relevância material, esse
dispositivo não se coaduna com as disposições constitucionais de
regência, notadamente aquelas que dizem respeito ao processo formal
de elaboração das leis.
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É que, ao propor a articulação de campanhas educativas e

publicitárias, distribuição de material informativo, entrevistas e coletas
de amostras, o projeto toma para si a competência para tratar sobre
atribuições das Secretarias de Estado, a qual, segundo disposto no
inciso V do art. 43 da Constituição Estadual, é privativa do Chefe do
Poder Executivo. Ei-lo:

Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre:
(...)
V - criação, estruturação e atribuições das Secretárias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual.

Ademais, a previsão disposta no art. 3º implica na destinação
de recursos para as despesas decorrentes das ações propostas no art.
2º, fato que colide com a regra estampada na alínea “b” do inciso II do
§1º do art. 61 da Constituição Federal.

Art. 61 (...)
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as
leis que:
I - (...)
II - disponham sobre:
a) (...)
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária
e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração
dos Territórios;

Sobre o tema, a propósito, colhe-se o seguinte julgado:

Art. 2º da Lei 3.189/2003 do Distrito Federal. Inclusão de
evento privado no calendário de eventos oficiais do Distrito
Federal. Previsão da destinação de recursos do Poder
Executivo para seu patrocínio. Encargo adicional à Secretaria
de Segurança Pública. Iniciativa legislativa de deputado
distrital. Inadmissibilidade. Aparente violação aos arts. 61,
§ 1º, II, b; e 165, III, da CF.
 (ADI 4.180 MC REF, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento
em 10 3 2010, Plenário, DJE de 27 8 2010.).

Assim, tendo em vista que os dispositivos insertos nos arts. 2º
e 3º da proposta padecem de vício formal de inconstitucionalidade,
não me resta alternativa, senão opor-lhe o veto.

Estas, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram vetar
parcialmente o Projeto de Lei nº 210/2016.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 27 DE DEZEMBRO DE 2016, 195º
DA INDEPENDÊNCIA, 128º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 116/2016

São Luís, 27 de dezembro de 2016.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 43, V
e 47, caput, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, por
padecer de vício de inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei nº
182/2016, que institui a Semana Estadual de Conscientização sobre as
patologias psiquiátricas (transtornos depressivos, ansiosos, transtornos
mentais graves e persistentes e transtornos metais decorrentes do uso
de álcool e outras drogas) no âmbito do Estado do Maranhão.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 182/2016, que
institui a Semana Estadual de Conscientização
sobre as patologias psiquiátricas (transtornos
depressivos, ansiosos, transtornos mentais graves
e persistentes e transtornos metais decorrentes do
uso de álcool e outras drogas) no âmbito do Estado
do Maranhão.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 43, V e 47,
caput, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de Lei
nº 182/2016.

RAZÕES DO VETO

Ao instituir a semana estadual de conscientização sobre as
patologias psiquiátricas no calendário oficial de eventos do Estado do
Maranhão, a proposição legislativa contida no art. 2º, caput e incisos,
receita várias diretrizes e objetivos a serem efetivados pelo Poder
Executivo.

De igual sorte, a redação contida no art. 3º propõe a interação
da administração pública estadual visando a celebração de convênios e
parcerias com instituições ligadas ao tema.

Em que pese a relevância material contida nesses dispositivos,
o conteúdo neles visível não se coaduna com as disposições
constitucionais de regência, notadamente aquelas que dizem respeito
ao processo formal de elaboração das leis.

É que, ao prever ações a serem tomadas pela administração
pública estadual, o projeto toma para si a competência para tratar
sobre atribuições das Secretarias de Estado, a qual, segundo disposto
no inciso V do art. 43 da Constituição Estadual, é privativa do Chefe
do Poder Executivo. Ei-lo:

Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre:
(...)
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual.

Sobre o tema, a propósito, colhe-se o seguinte julgado:

(...) É ûrme a jurisprudência desta Corte orientada pelo
princípio da simetria de que cabe ao Governador do Estado
a iniciativa de lei para criação, estruturação e atribuições de
secretarias e de órgãos da administração pública. 7. Violação
ao princípio da separação dos poderes , pois o processo
legislativo ocorreu sem a participação chefe do Poder
Executivo. 8. Ação direta julgada procedente.
(ADI 821-RS, Relator Ministro GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2015, Acórdão Eletrônico
DJe-239 divulgado em 25-11-2015, publicado em 26-11-
2015).

Logo, tendo em vista que os dispositivos insertos nos arts. 2º,
caput e incisos I, II e III, e 3º da proposta padecem de vício formal de
inconstitucionalidade, não me resta alternativa, senão opor-lhes o veto.
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Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me

fizeram vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 182/2016.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO

MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 27 DE DEZEMBRO DE 2016, 195º
DA INDEPENDÊNCIA, 128º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 117 / 16

São Luís, 29 de  dezembro de 2016.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente,
por padecer de vício de inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei
nº 220/2016, que denomina “Governador Luiz Rocha”, o terminal
rodoviário de São Luís/MA.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus
ilustres pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto ao Projeto de Lei nº 220/2016, que denomina
“Governador Luiz Rocha”, o terminal rodoviário
de São Luís/MA.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei
nº 220/2016.

RAZÕES DO VETO

A medida tem por objetivo denominar o terminal rodoviário da
capital maranhense.

Em que pese a merecida homenagem ao Governador Luiz Rocha,
ao atribuir nome ao terminal rodoviário de São Luís, o projeto de lei em
tela não se coaduna com as disposições constitucionais de regência,
notadamente as que dizem respeito ao processo formal de elaboração
das leis.

Por tratar de matéria relativa à organização administrativa, o
projeto de lei invade competência reservada privativamente ao Chefe
do Poder Executivo, segundo disciplina contida na alínea “b” do inciso
II do § 1º do art. 61 da CF/88.

Sobre o tema, a propósito, colhe-se o seguinte julgado:

Por tratar se de evidente matéria de organização
administrativa, a iniciativa do processo legislativo está
reservada ao chefe do Poder Executivo local. Os Estados
membros e o Distrito Federal devem obediência às regras de
iniciativa legislativa reservada, fixadas constitucionalmente,
sob pena de violação do modelo de harmônica tripartição de
poderes, consagrado pelo constituinte originário.
(ADI 1.182, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 24 11
2005, Plenário, DJ de 10 3 2006).

E tal limitação constitucional possui uma razão de ser: ao impedir
que o legislador inicie o processo legislativo em tais casos, o
constituinte estava a entender que dispor sobre a organização e

funcionamento da administração pública é competência do Poder
Executivo, uma vez que a organização é o pré-requisito para o bom
funcionamento da administração.

Logo, padece de inconstitucionalidade formal projeto de lei
resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre organização
administrativa, tal como o presente.

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar na
sua integralidade o Projeto de Lei nº 220/2016.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS  29   DE  DEZEMBRO DE 2016,
195º DA INDEPENDÊNCIA, 128º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº  118 / 16

São Luís, 29 de  dezembro de 2016.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 43, V
e 47, caput, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, por
padecer de vício de inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei nº
175/2016, que institui no Calendário Oficial do Estado do Maranhão,
o mês de “Julho Amarelo” de conscientização da importância do
combate às hepatites virais e dá outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 175/2016, que
institui no Calendário Oficial do Estado do
Maranhão, o mês de “Julho Amarelo” de
conscientização da importância do combate às
hepatites virais e dá outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 43, V e 47,
caput, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de Lei
nº 175/2016.

RAZÕES DO VETO

Ao instituir no Calendário Oficial do Estado do Maranhão, o
mês “Julho Amarelo” de conscientização da importância do combate
às hepatites virais, a proposição legislativa avança no sentido de receitar
uma série de medidas a serem adotadas pela administração, a exemplo
da iluminação dos prédios públicos na cor amarela, bem como na
realização de campanhas publicitárias sobre o assunto.

Em que pese o destacado mérito da proposta, o conteúdo
previsto nos arts. 2º e 3º não se coadunam com as disposições
constitucionais de regência, notadamente aquelas que dizem respeito
ao processo formal de elaboração das leis.

É que, ao prever ações a serem tomadas pela administração
pública estadual, o projeto atrai para si a competência para tratar
sobre atribuições da Secretaria de Estado da Saúde, a qual, segundo
disposto no inciso V do art. 43 da Constituição Estadual, é privativa
do Chefe do Poder Executivo. Ei-lo:

Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre:
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(...)
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual.

Sobre o tema, a propósito, colhe-se o seguinte julgado:

(...) É ûrme a jurisprudência desta Corte orientada pelo
princípio da simetria de que cabe ao Governador do Estado a iniciativa
de lei para criação, estruturação e atribuições de secretarias e de órgãos
da administração pública. 7. Violação ao princípio da separação dos
poderes, pois o processo legislativo ocorreu sem a participação chefe
do Poder Executivo. 8. Ação direta julgada procedente.

(ADI 821-RS, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal
Pleno, julgado em 02/09/2015, Acórdão Eletrônico DJe-239 divulgado
em 25-11-2015, publicado em 26-11-2015).

Logo, tendo em vista que os dispositivos insertos nos arts. 2º
e 3º da proposta padecem de vício formal de inconstitucionalidade,
não me resta alternativa, senão opor-lhes o veto.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me
fizeram vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 175/2016.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS  29 DE  DEZEMBRO DE 2016, 195º
DA INDEPENDÊNCIA, 128º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 119/2016

São Luís, 29 de dezembro de 2016.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 43, V
e 47, caput, da Constituição Estadual, decidi vetar, por padecer de
vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 194/2016, que
disciplina a veiculação impessoal de publicidade e propaganda do
Governo Estadual e dos Municípios, seus respectivos Poderes e
Entidades da Administração Indireta.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto ao Projeto de Lei nº 194/2016, que disciplina
a veiculação impessoal de publicidade e
propagand a do Governo Estadual e dos
Municípios, seus respectivos Poderes e Entidades
da Administração indireta.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 43, V e 47,
caput, da Constituição Estadual, oponho veto ao Projeto de Lei nº 194/
2016.

RAZÕES DO VETO

A medida tem por objetivo traçar limites e impor vedações a
toda publicidade ou propaganda que seja patrocinada pelo Poder
Executivo Estadual e, também, pelos Governos dos Municípios que
integram o Estado do Maranhão.

Encontra-se aí a primeira inconstitucionalidade, pois em se
cuidando de organização administrativa é evidente que a Assembleia
Legislativa não pode normatizar a atuação dos Municípios, sob pena
de violação frontal ao pacto federativo, cláusula pétrea da Carta Magna.

Do artigo que inicia a proposição, porém, sobreleva destacar
que a matéria nele tratada já possui disciplina normativa definida no
§1º do art. 37 da Lei Maior:

Art. 37. (...)
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo,
informativo ou de orientação social, dela não podendo constar
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos.

A própria Constituição Federal, como se vê, regulou a hipótese
contida no caput do art. 1º do projeto, sendo vedado ao legislador
ordinário subnacional dispor de modo diverso ao comando
constitucional, ainda que com boas intenções.

Quanto à hipótese prevista no §3º do art. 1º, por fazer alusão
direta à propaganda comercial, a incidência de violação à Constituição,
dessa vez, é de ordem formal, haja vista o disposto no inciso XXIX do
art. 22 da Carta Republicana, o qual aduz competir privativamente à
União legislar sobre essa matéria.

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
(...)
XXIX – propaganda comercial.

Registre-se, por oportuno, que ainda que o parágrafo único do
art. 22 faculte aos Estados a possibilidade de legislar sobre o assunto,
não se tem notícia, até o momento, de lei complementar específica que
consinta a discussão da matéria no âmbito estadual.

Há que se notar, ademais, que as sociedades de economia mista
exploradoras de atividade econômica são regidas pelo artigo 173, §1°,
da Constituição Federal, bem como por lei própria ali prevista e
diretamente emanada do texto constitucional, de modo que o projeto,
nesse âmbito, também não encontra amparo na Constituição da
República.

A imposição prevista no parágrafo único do art. 2º do projeto
em análise, por sua vez, traduz-se em exigência desproporcional e
desarrazoada, causando, desse modo, ofensa inequívoca ao princípio
da economicidade prevista no art. 37 da CF/88.

Sobre o tema, a propósito, colhe-se o seguinte julgado do
Supremo Tribunal Federal:

Ação direta de inconstitucionalidade. Medida cautelar. Lei
11.601, de 11 4 2001, do Estado do Rio Grande do Sul.
Publicidade dos atos e obras realizados pelo Poder Executivo.
Iniciativa parlamentar. (...) Norma de reprodução de
dispositivo constitucional, que se aplica genericamente à
administração pública, podendo obrigar apenas um dos
Poderes do Estado sem implicação de dispensa dos demais.
Preceito que veda ‘toda e qualquer publicação, por qualquer
meio de divulgação, de matéria que possa constituir
propaganda direta ou subliminar de atividades ou propósito
de governo, bem como de matéria que esteja tramitando no
Poder Legislativo’ (§ 2º do art. 1º), capaz de gerar perplexidade
na sua aplicação prática. Relevância da suspensão de sua
vigência. Cláusula que determina que conste nos comunicados
oficiais o custo da publicidade veiculada. Exigência
desproporcional e desarrazoada, tendo se em vista o exagero
dos objetivos visados. Ofensa ao princípio da economicidade
(CF, art. 37, caput).
(ADI 2.472 MC, Rel. Min. Maurício Corrêa, julgamento em
13 3 2002, Plenário, DJ de 22 11 2004).
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Finalmente, como argumento final, invocamos a decisão do
STF na ADI n° 2472, quando do exame do mérito, revestida de efeito
vinculante. Com efeito, embora a ementa do Projeto de Lei aluda aos
Poderes do Estado e dos Municípios, o artigo 2° se refere apenas a
propagandas ou publicidades governamentais, excluindo de modo
inconstitucional as atividades legislativas e judiciárias – conforme
entendimento do Colendo Supremo.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me
fizeram vetar o Projeto de Lei nº 194/2016, por ser inconstitucional e
violar decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS 29 DE DEZEMBRO DE 2016, 195º
DA INDEPENDÊNCIA, 128º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 120 / 16

São Luís, 29 de dezembro de 2016.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente,
por padecer de vício de inconstitucionalidade material e por contrariar
o interesse público, o Projeto de Lei nº 203/2016, que acrescenta
dispositivo à Lei nº 9.463, de 14 de setembro de 2011, que institui
sistemática especial de tributação do ICMS para instalação e operação
de usina termelétrica movida a Gás Natural no Estado do Maranhão,
para dispor sobre a base de cálculo do imposto.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus
ilustres pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 203/2016, que
acrescenta dispositivo à Lei nº 9.463, de 14 de
setembro de 2011, que institui sistemática especial
de tributação do ICMS para instalação e operação
de usina termelétrica movida a Gás Natural no
Estado do Maranhão, para dispor sobre a base de
cálculo do imposto.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de
Lei nº 203/2016.

Este veto se impõe pela singela razão, se outras relacionadas a
critérios de conveniência e oportunidade não existissem, de o §2º
incluído por emenda parlamentar colidir manifestamente com o interesse
público, que, como é amplamente cediço, se sobrepõe a qualquer outro
tipo de interesse.

Outrossim, sobreleva destacar que, além de restringir
investimentos, a proibição não especifica quais os tipos de usinas
serão abraçadas pela norma, fato que abriria margem a embaraços
excessivos à iniciativa privada, violando, então, os princípios
constitucionais da livre iniciativa – fundamento da República Federativa
do Brasil - e da proporcionalidade.

Ademais, por se tratar de regra proibitiva que não guarda consigo
a pertinência temática necessária em relação aos demais dispositivos
da referida lei, há também que se destacar que questões ambientais

devem ser dirimidas com a legislação específica, que prevê estudo de
impacto ambiental e licenciamento ambiental em várias fases.

Por derradeiro, caso sancionado, o parágrafo vetado não se
enquadraria na redação do art. 1º do próprio projeto de lei, o qual, por
sua vez, prevê apenas o acréscimo do parágrafo único.

Estas, portanto, Senhor Presidente, as razões que me levaram
a vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 203/2016, no caso o §2° do art.
5°, tal como acrescido por emenda parlamentar.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS 29 DE DEZEMBRO DE 2016, 195º
DA INDEPENDÊNCIA, 128º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 121 / 16.

São Luís, 30 de dezembro de 2016.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que
institui o Projeto “Remição pela Leitura” no âmbito dos
Estabelecimentos Penitenciários do Estado do Maranhão.

Uma das características mais relevantes da sociedade atual é a
busca pela informação e pelo conhecimento. Dentro desse contexto, a
leitura proporciona possibilidades variadas de entendimento da relação
sujeito-sociedade, na construção do conhecimento embasado em uma
prática social salutar.

Nesse passo, a Lei Federal n° 12.433/2011 veio regulamentar
a remição de pena pelo estudo, em concomitância à Súmula 341 do
Superior Tribunal de Justiça, objetivo também previsto no artigo 3° da
Resolução nº 02 do Conselho Nacional de Educação e no Art.3°, IV, da
Resolução n°3 do Conselho Nacional da Política Criminal e
Penitenciária, que associa a oferta da educação às ações complementares
de fomento à leitura.

Assim, tem-se a relevância da presente propositura, com vistas
a regulamentar no âmbito do Estado do Maranhão a remição da pena
por meio das atividades complementares, reafirmando e fortalecendo
todas as ações em prol da educação desenvolvidas no Sistema Prisional,
com o fim máximo de efetiva ressocialização do preso.

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 001 / 17

Institui o Projeto “Remição pela Leitura” no âmbito
dos Estabelecimentos Penais do Estado do
Maranhão.

Art. 1º Fica instituído o Projeto “Remição pela Leitura” em
Estabelecimentos Penais do Estado do Maranhão como meio de
viabilizar a remição da pena por estudo, prevista na Lei Federal nº
12.433, de 29 de junho de 2011, em consonância com a Súmula 341 do
Superior Tribunal de Justiça, com o Art. 3º da Resolução nº 02 do
Conselho Nacional de Educação, e com o Art. 3º, IV, da Resolução nº
03 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o qual
associa a oferta da educação às ações complementares de fomento à
leitura, bem como a Resolução nº 44/2013 do Conselho Nacional de
Justiça.

Art. 2º A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
implementará o Projeto “Remição pela leitura” no âmbito dos
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Estabelecimentos Penais do Estado do Maranhão por ela
administrados.

Art. 3º O Projeto “Remição pela Leitura” tem como objetivo
oportunizar aos internos custodiados alfabetizados o direito ao
conhecimento, à educação, à cultura e ao desenvolvimento da capacidade
crítica, por meio da leitura e da produção de relatórios de leituras e
resenhas.

Art. 4º O Projeto “Remição pela Leitura” consiste em
oportunizar ao interno custodiado alfabetizado remir parte da pena
pela leitura mensal de uma obra literária, clássica, científica ou filosófica,
dentre outras, previamente selecionadas pela Comissão de Remição
pela Leitura e pela elaboração de relatório de leitura ou resenha, nos
termos desta Lei.

Parágrafo único. O Projeto “Remição pela Leitura” deverá ser
integrado a outros projetos de natureza semelhante que venham a ser
executados em Estabelecimentos Penais do Estado do Maranhão.

Art. 5º Para serem inclusos no projeto, os internos necessitarão
ter capacidade de leitura, interpretação de texto e escrita, o que será
confirmado através de uma triagem realizada previamente pela CTC
(Comissão Técnica de Classificação).

Art. 6º Todos os internos custodiados alfabetizados do Sistema
Penal do Estado do Maranhão, inclusive nas hipóteses de prisão
cautelar, poderão participar das ações do Projeto “Remição pela
Leitura”, preferencialmente aqueles que ainda não têm acesso ou não
estão matriculados em Programas de Escolarização.

Art. 7º A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
(SEAP) e a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) serão
responsáveis por coordenar as ações do Projeto “Remição pela Leitura”,
as quais serão aplicadas e orientadas pelas Coordenações de Educação
Prisional em ambas as Secretarias.

Art. 8º A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
será responsável por propiciar espaços físicos adequados às atividades
educacionais, por integrar as práticas educativas às rotinas dos
Estabelecimentos Penais e por difundir informações incentivando a
participação dos internos custodiados alfabetizados nas ações do
Projeto “Remição pela Leitura” nos Estabelecimentos Penais do Estado
do Maranhão.

Art. 9º A remição pela leitura será assegurada de forma paritária
com a remição concedida ao trabalho e estudo, e cumulativa quando
envolver a realização paralela das três atividades, se compatíveis.

Art. 10. A participação do interno custodiado alfabetizado no
Projeto “Remição pela Leitura” será voluntária, mediante inscrição no
setor pedagógico ou social do Estabelecimento Penal.

Art. 11. O interno alfabetizado integrante das ações do Projeto
“Remição pela Leitura” realizará a leitura de uma obra literária e
elaborará um relatório de leitura ou uma resenha, o que permitirá remir
(04) quatro dias da sua pena.

Art. 12. Para fins de remição da pena, o interno custodiado
alfabetizado poderá escolher somente uma obra literária dentre os títulos
selecionados para leitura e elaboração de um relatório de leitura ou
resenha, a cada trinta dias.

§1º O relatório de leitura será elaborado pelos internos
custodiados alfabetizados de Ensino Fundamental – Fase I e II –
conforme modelos fixados pela Comissão de Remição pela Leitura.

§ 2º A resenha - resumo e apreciação crítica - será elaborada
pelos internos custodiados alfabetizados de Ensino Fundamental,
Ensino Médio, Pós Médio, Superior e Pós Superior.

Art. 13. O relatório de leitura ou a resenha deverá ser elaborado
individualmente, de forma presencial, em local adequado, providenciado
pela Direção do Estabelecimento Penal, e perante o professor de língua
portuguesa, disponibilizado pela Secretaria Adjunta de Projetos
Especiais da SEDUC.

Art. 14. Serão utilizadas notas na escala de 0 (zero) a 10 (dez),
sendo considerado aprovado o relatório de leitura ou a resenha que
atingir a nota igual ou superior a 7,0 (sete), conforme Sistema de

Avaliação adotado pela Secretaria de Estado da Educação do Maranhão
– (SEDUC)/MA.

Art. 15. Um cronograma mensal será elaborado em cada
Estabelecimento Penal definindo as datas das atividades relacionadas à
leitura e à elaboração de relatórios de leitura e resenhas.

Parágrafo único. Cada leitor deverá estar presente em no mínimo
75% do total de encontros realizados durante o mês. Aqueles que por
qualquer motivo não atenderem a este quesito, não terão seus textos
avaliados pela Comissão.

Art. 16. O acervo bibliográfico indicado pela Comissão de
Remição pela Leitura será disponibilizado aos Estabelecimentos Penais
através de parcerias com instituições públicas e privadas.

Art. 17. A Comissão de Remição pela Leitura será constituída
por profissionais da área de educação nos Estabelecimentos Penais,
composta por:

I - um docente de cada Estabelecimento Penal, professor de
língua portuguesa, o qual deverá ser disponibilizado pela Secretaria de
Estado da Educação do Maranhão – SEDUC/MA;

II - um professor ou um dos membros integrantes da Comissão
de Remição, o qual será responsável pelo acompanhamento do Programa
Remição pela Leitura no Estabelecimento Penal.

Parágrafo único. A Comissão de Remição pela Leitura será
presidida pela Supervisão de Educação da Secretaria de Estado da
Administração Penitenciária, com a atribuição de instituir e orientar os
trabalhos dos membros da Comissão.

Art. 18. Os integrantes da Comissão de Remição através da
Leitura serão cientificados dos termos do art. 130, da Lei nº 7.210, de
11 de julho de 1984, acerca da possibilidade de configuração de crime
por atestar com falsidade um pedido de remição de pena, mediante
assinatura de termo de ciência.

Art. 19. A Comissão da Remição pela da Leitura será
responsável por:

I - relacionar as obras literárias que compõem as ações da
Remição da Pena por Estudo pela Leitura;

II - atualizar periodicamente os títulos das obras literárias do
acervo das ações da Remição da Pena por Estudo pela Leitura;

III - orientar os internos custodiados alfabetizados sobre como
elaborar relatórios de leitura e resenhas;

IV - realizar a orientação de escritas e reescritas de textos para
a elaboração dos relatórios de leitura e das resenhas;

V - corrigir a versão final dos relatórios de leitura e das resenhas;
VI - elaborar declaração mensal ou quando solicitada, relativa à

leitura das obras literárias, contendo carga horária e aproveitamento
escolar para fins de remição pela leitura.

VII - emitir atestado para fins de remição.
Art. 20. Toda equipe de operadores da execução penal será

responsável por zelar pela concretização e bom andamento das ações
do Projeto “Remição pela da Leitura”.

Art. 21. O Governo do Estado do Maranhão poderá firmar
convênios, termos de cooperação, ajustes ou instrumentos congêneres,
com órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta para
a execução das ações do Projeto “Remição pela Leitura”, nos
Estabelecimentos Penais do Maranhão.

Art. 22. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária,
por meio da Coordenação de Educação, poderá promover exposições,
rodas de leitura, concursos literários e outras atividades de
enriquecimento cultural, envolvendo os integrantes das ações do Projeto
“Remição pela da Leitura”.

Art. 23. Os relatórios de leitura e resenhas permanecerão
arquivados no Plano Individual de Pena - PIP, sob a responsabilidade
do Diretor Geral e do Pedagogo do Estabelecimento Penal, membros
que compõem a Comissão Técnica de Classificação, até o arquivamento
dos autos dos internos custodiados inscritos.

Art. 24. A remição da pena através da leitura será declarada
pelo juiz competente para a execução da pena, ouvido o Ministério
Público e o defensor do preso.
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Art. 25. A relação dos dias remidos será disponibilizada ao

interno mensalmente.
Art. 26. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 008 / 17

Considera de Utilidade Pública a Organização
Filantrópica sócio politica  do Maranhão – OFISP-
MA.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Organização
Filantrópica Sócio Politica do Maranhão – OFISP-Ma, entidade civil
com sede e fórum na cidade de São Luís do Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel

Beckman, em São Luís (MA), 07 de fevereiro de 2017. - Eduardo
Braide - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 009 / 17

Institui no Estado do Maranhão o Programa Jovem
Consciente, que tem por objetivo a educação para
o exercício da cidadania.

Artigo 1º. Fica instituído o Programa Jovem Consciente, que
tem por objetivo a educação para o exercício da cidadania, a ser realizado
anualmente na segunda semana do mês de agosto, aos estudantes do
Ensino Médio, funcionários e professores da Rede Pública e Privada
de Educação do Estado do Maranhão.

Parágrafo único. A campanha ora instituída constará no
Calendário Oficial de Eventos do Estado do Maranhão e integrará as
campanhas institucionais da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão.

Artigo 2º. O programa criado por esta lei disponibilizará o
Guia do Cidadão a todos os alunos do Ensino Médio do Maranhão,
com informações sobre o funcionamento dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, bem como dos demais
órgãos públicos integrantes da Administração Pública Federal e Estadual,
além de fornecer conceitos de política, cidadania, democracia, entre
outros.

Artigo 3º. A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
poderá estabelecer convênios e acordos com os demais órgãos públicos
e privados para que auxiliem na execução do programa, especialmente
na elaboração, orientação e divulgação do Guia do Cidadão e de outras
atividades voltadas a incentivar a participação democrática da juventude
no exercício da cidadania.

Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O objetivo da proposta é aproximar a Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão do cidadão, especialmente das crianças e jovens,
tornando a Casa do Povo cada vez mais democrática e promovendo
iniciativas de interesse público.

A retirada do currículo escolar da rede pública da disciplina de
“Educação Moral e Cívica” empobreceu enormemente o conhecimento
da população acerca de direitos e deveres fundamentais do cidadão. De
outra sorte, pela mesma razão, o exercício pleno da democracia restou
prejudicado pela mais absoluta ignorância de princípios básicos e do
funcionamento dos três Poderes que a alicerçam.

Faz-se de extrema necessidade que esta Casa de Leis faça
funcionar, como um desses três Poderes, o conhecimento como grande
arma da cidadania para melhor educação e conhecimento das futuras
gerações.

Assim, conto com o apoio dos nobres colegas para aprovação
do presente Projeto de Lei.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 08 de fevereiro de 2017. - FRANCISCA PRIMO
- Deputada Estadual/PCdoB

REQUERIMENTO N° 028 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, após a apreciação
da Mesa, seja consignada nos Anais da Casa, mensagem de pesar pelo
falecimento da Senhora Joana Delzuíta Ferreira Braga, natural do
Município de Bequimão, cujo óbito ocorreu nesta capital no dia 02 de
fevereiro de 2017.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,
São Luís - MA, em 08 de fevereiro de 2017. Othelino Neto - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 09.02.17
EM: 08.02.17

INDICAÇÃO Nº 020 / 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



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                         QUINTA-FEIRA, 09 DE FEVEREIRO DE 2017 11
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 066 /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 Presidente da Companhia de Saneamento
Ambiental do Maranhão, Sr. Davi Telles,  para que proceda com a
maior brevidade possível, a implantação de sistema simplificado de
abastecimento de água no bairro Residencial 2000, em São Luís/MA.

O Residencial 2000, fica localizado na zona rural de São Luís,
as margens da BR-135. Trata-se de um bairro predominantemente
carente, e que desde sua fundação, a mais de 15 (quinze) anos padece
com a falta de infraestrutura, necessitando de algumas intervenções,
como a construção de um sistema simplificado de abastecimento de
água para consumo nas residências.

É sabido que, a falta de acesso à água de qualidade e um
saneamento precário, pode prejudicar a saúde das pessoas.  Atualmente,
as famílias que habitam no Residencial 2000, são submetidas a uma
situação de risco a saúde, uma vez que utilizam água de um poço,
construído pela própria, onde não há qualquer tipo de tratamento,
sendo expostas ao contato de diversos agentes biológicos, tais como
vírus, bactérias e parasitas causadores de moléstias. Ademais, o poço
artesiano construído pelos moradores do local, não consegue suprir a
demanda da comunidade, em razão do crescimento de habitantes na
região.

Desta forma, a implantação de um sistema de abastecimento
de água 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 bairro.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 07 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 Nº 067 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Edvaldo
Holanda Júnior, com encaminhamento para o Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, Sr. Antônio Araújo
Flávio Dino, solicitando, com a maior brevidade possível a
pavimentação das ruas do Residencial 2000.

O Residencial 2000, fica localizado na zona rural de São Luís,
as margens da BR-135. Trata-se de um bairro predominantemente
carente, e que desde sua fundação, a mais de 15 (quinze) anos padece
com a falta de infraestruturas, necessitando de algumas intervenções,
como a construção de um sistema simplificado de abastecimento de
agua e a pavimentação asfáltica de suas ruas.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na
qualidade de vida dos moradores do Residencial 2000, solicitamos por
meio desta Indicação a pavimentação asfáltica das vias do bairro, que
atualmente encontram-se intrafegável, devido à grande quantidade de
buracos, erosões, poeira e lama, principalmente, durante o período
chuvoso.

  Em razão disso, as diversas famílias que residem naquela
localidade sofrem com os diversos transtornos provocados pela a falta

de pavimentação nas ruas, como por exemplo a dificuldade de locomoção
de pedestres e meios de transporte, entre outros.

          Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação da
mencionada via, diante das constantes reclamações dos moradores do
local que são diariamente prejudicados pela dificuldade de acesso ao
local. A implantação de uma melhor infraestrutura viária no Residencial
2000 irá oferecer mais segurança, bem como contribuirá para uma
melhora significativa nas condições de vida da população que residem
no referido bairro, justificando a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 07 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° 068 / 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 of ício ao Exmo. Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social, Sr. Neto Evangelista, para que proceda
com a maior brevidade possível, com a perfuração de um Poço Artesiano
no Povoado Mucambo, no Município de Penalva/Ma.

O Povoado Mucambo fica localizado a 17Km da sede do
município de Penalva. Entretanto, mesmo estando localizado próximo
à sede do município, o povoado não é atendido com um sistema de
abastecimento de água. Na referida localidade residem mais de 50
(cinquenta) habitantes que desde a fundação do povoado, a
aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos, sofrem com as dificuldades
de não possuírem um sistema responsável por distribuir água para
consumo nas residências.

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

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

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 08 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° 069 / 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 Estado do Maranhão,
o Sr. Flávio Dino, com encaminhamento para o Exmo. Prefeito
Municipal, Sr. Edivaldo Holanda Junior, para o Superintendente
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN),
o Sr. Maurício Itapary, e para o Secretário de Estado de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, para que proceda com um
novo processo de revitalização do Centro Histórico de São Luís, visando
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a recuperação do conjunto arquitetônico e urbanístico da capital, com
a realização de parcerias público-privadas.

A despeito da concessão do título de Patrimônio Cultural
Mundial pela Unesco, em 1977, o conjunto de imóveis coloniais
encontra-se em precário estado de conservação, e por vezes, em
completo abandono, resultado de uma série de vicissitudes, tais como
as condições financeiras de manutenção e conservação, somado ainda à
carência na promoção de políticas voltadas à promoção desses bens
culturais, assim como a quantidade insuficiente de técnicos para a
realização da fiscalização em todo o conjunto arquitetônico que integra
o Centro Histórico de São Luís.

Considerando a intensa degradação do patrimônio ludovicense,
que por sua vez, culmina na descaracterização do Centro Histórico,
acrescido ainda do risco de perda do título concedido pela Unesco, é
que se justifica a presente indicação, visando viabilizar a criação de um
novo plano de revitalização, através da realização de parcerias público-
privadas, concedendo um aumento na qualidade e eficiência dos serviços
prestados, transparência dos gastos públicos e a redução da pressão
orçamentária.

Assim, visando a execução de políticas públicas competentes
à Administração para a promoção de bens culturais, tem-se que
instituições e outros institutos vinculados ao Ministério da Cultura
também podem agir como corresponsáveis nesse processo de
revitalização, reforçando a divulgação, proteção e fiscalização desses
bens.

Para tanto, concedendo efetividade e celeridade no processo
de revitalização, além da realização das parcerias próprias entre o
município e os governos estaduais e federais, incontestável ainda a
realização de parcerias públicos privadas, concedendo novos recursos
para investir na requalificação, além de uma política de incentivos
fiscais, necessária para que a região resgate o comércio, a moradia, o
lazer e as programações culturais.

Por conseguinte, o processo de revitalização torna-se imperioso
para a identidade local maranhense, assegurando o direito fundamental
à memória, bem como o incentivo ao turismo e a manutenção das
atividades culturais ali realizadas, contribuindo para o desenvolvimento
social e econômico do Estado, valorizando em consequência, o
patrimônio histórico e cultural da capital.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 08 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 Nº 070 / 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 Presidente Dutra.

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 071 / 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 Mirador.

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 072 / 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. 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
Presidente Dutra.

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 073 / 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 Jenipapo dos Vieiras.

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 074 / 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 075 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida
a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador
Flávio Dino, solicitando que encaminhe a esta Casa, para discussão e
votação, projeto de lei isentando do ICMS o produto preparado
antissolar com fator de proteção igual ou superior a 30 (trinta),
mais conhecido como protetor solar.

O referido produto está incluído na relação dos produtos que
compõem a cesta básica no âmbito do Maranhão, conforme dispõe a
Lei Estadual nº 10.467, de 07 de junho de 2016 e é de grande utilidade
na proteção dos milhares de trabalhadores que exercem suas atividades
expostos aos raios solares, além das crianças e demais pessoas que
usufruem constantemente da área litorânea .

O caso da ação solar sobre a pele e seu efeito a longo prazo,
com a incidência de raios solares (UVA e UVB) tem ocasionado o
surgimento de doenças graves. Portanto, o protetor solar diminui
bastante  o perigo dessas doenças, tipo câncer de pele, constituindo-se
desta forma numa ação de saúde preventiva, evitando, assim, a procura
do SUS para tratamento dessas doenças.

Ressalte-se, ainda, que a isenção do ICMS para o protetor
solar já  é lei em vários estados brasileiros, e no Maranhão e valor atual
do protetor solar é muito elevado.

Portanto, esperamos que o ilustre Governador Flávio Dino
atenda nossa reivindicação em favor da população maranhense,
garantindo, desta forma, melhores condições para adquirir o protetor
solar.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 07 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.

INDICACÃO N° 076 / 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 03 (três) salas de aula e
01 (uma) sala de informática para o Povoado São Benedito no
Município de Balsas, neste Estado.

Justifica-se a necessidade do pedido para que sejam concedidos
atendimentos educacionais infantis para dezenas de crianças e
adolescentes residentes naquele Povoado (com cerca de 35 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. Desta
forma, solicita-se a inclusão, também, do Povoado São Benedito 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

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

INDICACÃO N°077 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, a
presente Indicação que solicita a adoção de providências no sentido de
viabilizar a Aquisição de uma ambulância para o Povoado Bacuri
Município de Riachão, neste Estado.

O povoado em referência, distante 32 Km da Sede, com 3.000
habitantes, aproximadamente, enfrenta sérios problemas sociais, dentre
eles o relativo à saúde, pois a falta de uma ambulância para transportar
enfermos, tanto para a Sede quanto para outros centros, como Balsas
ou Imperatriz (nos casos mais graves), tem se constituído um grave
problema para os moradores daquela localidade, aumentando muito os
riscos de óbitos, o que tem causado muita dor e angustia aos pacientes
e seus familiares. Desta forma, o povoado respectivo necessita
urgentemente de uma ambulância para atender a demanda, tanto do
Povoado Bacuri, quanto de outros povoados adjacentes, como Morro
Grande, Coco dos Neves, Curral Velho e Morro Vermelho, totalizando
quase 5.000 habitantes a ser beneficiados.

Desta forma, com o objetivo de pelo menos minimizar o
sofrimento dos enfermos e de suas famílias, é de suma importância a
aquisição de uma ambulância para aquela localidade, a fim de viabilizar
o oferecimento de um atendimento de saúde digno àquela população.

São Luís (MA), 07 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.
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INDICACÃO N° 078 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Senhor Governador do
Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, a presente
Indicação solicitando a estes que adotem as medidas legais e
administrativas necessárias, com a maior brevidade possível, para a
Instalação de um Núcleo de Tempo Integral no Município de
Porto Franco e região, neste Estado.

A instalação do núcleo respectivo naquele município, objetiva
incluir Porto Franco dentre os municípios contemplados pelo Governo
do Estado do Maranhão para que possam ser estendidos, também, os
benefícios amplamente divulgados pelo Executivo, no que concerne a
melhoria da educação no Estado, beneficiando centenas de jovens
estudantes, através da implantação um centro de apoio a todas as
escolas do Município de Porto Franco e região. Cumpre ressaltar que
o Estado do Maranhão, há muito tempo, carecia da implantação desse
modelo de ensino, já amplamente implantando por outras unidades da
federação, permitindo, através dele, que os alunos do ensino médio
possam dispor de um espaço para prática de estudos e atividades
complementares aos estudos regulares, como pesquisas, lazer, esporte,
além da escola. Sabe-se que os Núcleos de Ensino Integral funcionarão
como um centro de apoio para o aprendizado dos estudantes além da
sala de aula, onde poderão desenvolver atividades extraclasse,
desenvolvendo novas atividades, enfim, a garantia de um espaço para
que os alunos possam desenvolver habilidades paralelas ao ensino
tradicional.

Desta forma, a inclusão do |Município de Porto Franco, dentre
os municípios contemplados com a instalação de um Núcleo de Ensino
Médio Integral, assegurará ações que fortaleçam a política curricular e
uma melhor gestão participativa bem como a garantia de um futuro
melhor, com novas oportunidades, para jovens estudantes da Região
de Porto Franco.

São Luís (MA), 07 de fevereiro de 2017. - VALÉRIA
MACEDO - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 079 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de  ouvida
a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador
Flávio Dino, bem como ao Exmo. Secretário Estadual de Cultura,
solicitando a destinação de recursos financeiros para as prefeituras
dos municípios abaixo relacionados, de maneira a contribuir para
realização da festa de carnaval, um dos eventos mais importantes da
cultura maranhense, a saber:

Davinópolis – R$ 50.000,00
Imperatriz – R$ 300.000,00
João Lisboa – R$ 100.000,00
Senador La Roque – R$ 50.000,00
Buriticupu – R$ 100.000,00
Amarante – R$ 100.000,00
Sítio Novo – R$ 50.000,00
Montes Altos – R$ 50.000,00
Governador Edison Lobão – 50.000,00
Ribamar Fiquene – R4 50.000,00
Campestre – R$ 50.000,00
Lajeado Novo – R$ 50.000,00
Grajaú - R$ 50.000,00

Barra do Corda – R$ 200.000,00
São Domingos – R$ 100.000,00
Presidente Dutra – R$ 150.000,00
Cidelândia - R$ 50.000,00
Buritirana – R$ 50.000,00
São João do Paraíso - R$ 50.000,00
São Francisco do Brejão - R$ 50.000,00
Satubinha - R$ 50.000,00
Jatobá - R$ 50.000,00

A destinação dos recursos acima mencionados será uma
contribuição para que as respectivas prefeituras possam realizar o
carnaval em suas cidades com segurança e harmonia, motivo pelo qual
agradecemos ao ilustre Governador Flávio Dino pelo atendimento da
presente reivindicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 02 de fevereiro de 2017. - ANTONIO
PEREIRA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 080 / 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 – 010,
PRÓXIMO AO RETORNO QUE DÁ ACESSO À PONTE DON
AFONSO GREGORY.

A BR-010 é uma das principais rodovias que cortam o estado
do Maranhão, e dão acesso à Ponte Don Afonso Gregory, que, inclusive,
intermedeia também o acesso ao Tocantins. 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.

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 – 010, PRÓXIMO AO
RETORNO QUE DÁ ACESSO À PONTE DON AFONSO
GREGORY.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 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 081 / 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
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providências no sentido de determinar, por meio da Secretaria Estadual
de Saúde, a construção e implantação de UM HOSPITAL DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ou UMA UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO-UPA, na área da antiga EXPOEMA, que está situada
no Parque Independência, nesta capital, onde será construída 2.048
unidades residenciais.

JUSTIFICATIVA
O local acima referido será utilizado pelo governo do estado

para a construção de 2.048 unidades residenciais aos servidores públicos
estaduais.

Ocorre que na aquela região que compreende a Zona Rural 1,
desta capital, abrange mais de 85 comunidades, que são carentes de
serviços públicos, tanto de infraestrutura como de atenção básica de
saúde aos seus moradores.

Lembramos que esta obra irá beneficiar os moradores, tanto do
condomínio que será construído, como também, a todos os moradores
da Zona Rural 1. Isto feito ainda amenizará o fluxo de atendimento nas
UPA’s do Maracanã e da Cidade Operária, locais distantes e de difícil
acesso para aqueles moradores carentes, que não tem como se deslocar
até as mesmas para serem atendidos.

Portanto, peço que seja dada uma atenção especial para esta
construção, pois lá existe espaço suficiente para ser compartilhado
sem prejuízo ao projeto do governo, para a construção e implantação
desse hospital de média complexidade ou de uma unidade de pronto
atendimento.

Plenário “Dep. Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 07 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.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Raimundo Cutrim, por cinco minutos, com
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa,
internautas. Nós estamos desde sábado acompanhando a situação
deplorável do estado do Espírito Santo, onde a Polícia Militar está em
greve. E ficamos preocupados e perplexos, onde as pessoas estão
apavoradas, assaltos de tudo quanto é ordem, em Shoppings, as pessoas
desesperadas, os bandidos queimando ônibus, assaltando na luz do dia
e o governo tem que tomar uma providência em relação ao direito de
greve. A greve hoje é generalizada e nós entendemos que a greve, em
serviços essenciais, tais como: segurança pública, saúde, água, energia,
ela é ilegal. Tanto é que a Constituição nunca foi regulamentada. O
Governo Federal tem que regulamentar a Constituição Federal para
saber se greve em serviços essenciais é legal ou não. Então greve em
Segurança Pública vira baderna e isso é crime. Nós não podemos aceitar
que as Polícias Militares do Brasil possam estar em estado de greve e
deixar a situação difícil, porque eles fizeram concurso, foram formadas
e são preparadas para atender a população. Não podemos de maneira
nenhuma aceitar greve em serviço essencial. E isso é culpa do Governo
Federal, porque até hoje não regulamentou a Constituição Federal para
saber se é legal ou não greve em serviços essenciais. E o policial ao
tomar posse tem um juramento, como o médico tem, como o advogado,

todas as profissões. Então o governo tem que tomar uma providência,
nós não podemos aceitar que as Polícias Militares possam entrar em
greve. As Forças Armadas estão ali e eu sugeria, que se o governador
não tem coragem, mas o Governo Federal tem que decretar intervenção
federal. E as Polícias Militares ficam subordinadas ao Exército, aí quero
ver se acaba ou não. Porque aí vai ter regra, pois só existem três
situações em que as Polícias Militares, como reservas das Forças
Armadas, podem se sujeitar ao regime das Forças Armadas, no caso de
estado de sítio, no caso de intervenção federal ou também por
determinação de um Decreto, especificamente do Governo Federal, do
Presidente da República. Então no caso do Espírito Santo a situação
está tão difícil, está tão se desmoralizando para o Brasil que ali merecia
ou merece a intervenção federal e que as Polícias Militares daquele
Estado fiquem sobre o comando do regime do Exército, para poder
colocar em ordem. Pois nós não podemos de forma nenhuma deixar
uma população amedrontada. Na situação que está daqui a pouco vai
ser em todos os estados. E a Polícia Militar tem que ter regime rígido.
Eu ainda fico pensando que tem uns que acham que as Polícias tem que
ter carga horária. E dedicação exclusiva que eles ganham um percentual
para aquilo? Carga horária para a Polícia e dizem “Não, eu só vou
trabalhar até duas horas”. Como é que fica a população? O servidor
público é que tem que ter regime de horário de 6 e 4, eu não sei quantas
horas, mas a Polícia não. Ela tem que estar ali para atender a sociedade
a qualquer hora do dia ou da noite, por isso é que eles ganham a
dedicação exclusiva e não pode ter outra atividade remunerada. O que
está acabando com as Polícias do Brasil é o tal do bico. As pessoas vão
ter outra atividade até ilegal. Isso aí é o comandante que não tem pulso,
é o governo que não tem pulso, que aceita os policiais terem outra
atividade remunerada e que é ilegal. E não cumprem a lei a partir que o
policial tem outra atividade. Você vai aqui ao Maranhão, nessas igrejas,
supermercados estão cheio de policial militar e civil tendo outra atividade
que não é só polícia. E o povo pagando. Isso é ilegal, isso é um crime
que está fazendo contra o Estado. Aqui no Maranhão é um percentual
muito grande de policiais com outra atividade. Ah! Ganha pouco. Então
vamos discutir com o Governo. Nós não podemos é deixar como está.
Todos os supermercados do Maranhão aqui as empresas grandes, aquela
Igreja do Canto da Fabril tem cento e poucos militares. Por quê? Qual
é a legalidade? Aí o governo fazendo vista grossa, o comandante não
tendo pulso para cumprir a lei e nisso a sociedade vai ficando fragilizada.
Ou o governo toma pulso para comandar a sua polícia, que é o
comandante supremo. Recentemente se viu um oficial, lá de Imperatriz,
ofender o governador. Isso é coisa que se aceite em pleno século XXI?
Nós não podemos aceitar. Na polícia ou tem o regime ou tem legalidade,
ou vira baderna, mas do jeito que está é que não pode ficar. Nós não
podemos aceitar greve em serviços essenciais. Ou a polícia tem um
regime duro, pois a partir do momento que um oficial não respeita o
governador! A que ponto chegamos? Nós não podemos aceitar. O
governador do Estado, qualquer que seja ele, é o comandante supremo
e o Presidente dá o comando das Forças Armadas. O governador é o
comandante supremo das forças auxiliares. A partir do momento que o
comandado, o seu oficial, o seu soldado não respeita o seu governador,
vai respeitar quem? Então estamos indo para um caminho perigoso. O
que está acontecendo no Espírito Santo, aos capixabas, aquilo é
vergonhoso. Ontem olhei uma cena de um policial dizendo para a
população: “Ah, vocês aceitam nós irmos trabalhar”? Isso é uma
brincadeira, isso é falta de respeito com a população que paga imposto
para pagar seus policiais. Eu como policial não aceito esse tipo de
baderna. Ou tem disciplina ou tem regime, ou não funciona. A polícia,
hoje nós estamos uma situação no Maranhão difícil de se viver. Como
é que vai se dizer que a segurança está boa? O governo passado acabou
e nós aí não conseguimos equilibrar. A segurança no Maranhão está
péssima, ruim. O índice de criminalidade cada dia aumentando. Mas
enquanto não tiver disciplina e punho forte, a segurança continua ruim.
É só isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Stênio Rezende.
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O SENHOR DEPUTADO STÊNIO REZENDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente Deputado Humberto Coutinho, Senhores
Deputados da Mesa, Senhora Deputada Graça Paz, Deputada Francisca
Primo, Senhores Deputados, imprensa, galeria, telespectadores que
nos assistem e funcionários queridos desta Casa. Quero inicialmente
desejar a todos os deputados aqui as boas vindas nesse início de trabalho
nesta Casa. Iniciando aqui o nosso terceiro ano de mandato e dizer que,
com certeza, será um ano muito diferente dos últimos dois anos deste
mandato aqui. Nós certamente iremos ter a oportunidade de ver grandes
debates, principalmente no que se diz respeito à situação e oposição,
mas também trazendo para cá muito das nossas lutas e dificuldades
políticas nas nossas bases. Quero também me solidarizar ao discurso
do Deputado Raimundo Cutrim. Claro que obedecendo rigorosamente
ao Presidente, excluindo aquelas palavras mais fortes, como o Presidente
já pediu para tirar do discurso, mas dizer que na Escola Militar,
realmente a bem feita, tem-se respeito e hierarquia e o Governo do
Estado do Maranhão, sem dúvida nenhuma, qualquer que seja, qualquer
que seja ele ou ela, merece sim o respeito não só da autoridade, não só
das pessoas, mas sem dúvida nenhuma também de um pai de família,
de um homem público, que não pode em hipótese nenhuma deixar
levar palavras tão agressivas e de baixo calão para esse lado. E eu,
senhores e senhoras deputados, venho hoje externar de já minha
preocupação em relação ao rumo que tomam alguns Secretários de
Governo de Estado. Eu vejo esta Casa e vejo os deputados com quatro
linhas de atuações políticas, Deputado Edilázio. Eu vejo os que
defendem o Governo incondicionalmente; vejo deputados que ajudam
o Governo e querem estar com o Governo hoje, amanhã e sempre; e
vejo aqueles que ajudam, mas que provavelmente não estarão com o
governo amanhã e vejo aqueles que não têm nenhuma condição de estar
ao lado do governo amanhã e nos próximos dias. Mas quando o
governador Flávio Dino assumiu o governo há pouco mais de dois
anos, deputado Antônio Pereira, ele fez um secretariado multipartidário
e uma das primeiras coisas que ele disse é que nenhum secretário dele
seria candidato a deputado estadual ou federal. Eu que já estou aqui há
alguns anos já vi governo ter 15 candidatos a deputados e secretários.
Já vi governo ter Secretaria que era mais forte do que o próprio governo.
Eu já vi de tudo, mas não posso dizer que conheço 100% o governador,
mas posso aqui externar e dizer que já o conheço de muito tempo. Sei
que é um homem extremamente correto, sei que é um homem
extremamente aplicado e focado no seu trabalho e sei também que o
seu governo tem políticos com mandatos e tem políticos sem mandatos,
mas que são, no dia a dia, parlamentares no exercício da sua Secretaria,
porque já foram deputados e conhecem bem este Parlamento e
trabalham com muita afinidade com o Legislativo e o Executivo. Mas o
que me assusta aqui hoje, senhor Presidente Deputado Humberto
Coutinho, é ver secretário de Estado do Maranhão que nunca foi
vereador, que nunca foi deputado, que nunca foi candidato a prefeito,
que nunca foi senador chegar ao Sul do Maranhão hoje e oferecer
tratores, máquinas, asfalto, colégio, tudo em nome do governo
pavimentando uma carreira política para disputar as eleições no
próximo ano. É só mais um na minha vida. Eu já vi tantos. Nas últimas
duas eleições tinham três secretários de Estado do Maranhão indo
para o Sul do Maranhão, dia e noite, atrás de votos e lá obtiveram
1.000 votos, 1.500, 2.000 votos. Sorte deles, parabéns para eles, mas
a região mesmo não levou nada. Nunca vi um discurso de nenhum deles
defendendo o Sul do Maranhão, pedindo estrada para Alto Parnaíba
como eu peço aqui dia e noite. Pedindo estrada para Feira Nova, São
Pedro dos Crentes, pedindo ambulância, pedindo água, é o nosso papel.
Portanto, é só mais um secretário de Estado usando a máquina do
Estado, usando o nome do governador no Sul do Maranhão dizendo
que está falando em nome do governador e que é candidato, e que será
candidato a deputado estadual ou federal, ou senador ou vice-
governador. Bom, eu acho que o governador não está sabendo disso,
porque o governador é um homem sério, é um homem de compromisso
e sei que no secretariado dele terá alguns candidatos, não resta a menor
dúvida, mas eu entendo que não vão usar a máquina em nome do

governador para pavimentar as suas candidaturas para deputado federal,
ou estadual ou senador. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputada Francisca Primo.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria, imprensa, todos que nos assistem através da TV
Assembleia. Senhor Presidente, eu queria cumprimentar o povo do
Estado do Maranhão, nós estamos iniciando mais um ano de trabalho,
aqui na Assembleia Legislativa, deputada Graça, com muita
responsabilidade, e nós queremos assim pedir o apoio de  toda a nossa
população. Mas eu venho aqui nesta manhã, nesta tribuna, Senhor
Presidente, para informar que ontem eu recebi no meu gabinete uma
comissão na luta por um hospital na Expoema, com um abaixo-assinado
da região do Parque Independência com milhares de assinatura
solicitando a construção de um   hospital  na zona rural, um de São
Luís, uma vez que existem mais de 85 comunidades nas proximidades,
e que necessitam dos serviços básicos de saúde, deputada Graça. Quero
lembrá-los que, em 2012, solicitei ao município uma unidade de urgência
e emergência para a mesma região, a zona 1, que, até o momento, não
foi atendido. Essa solicitação foi diante de um pedido da população
daquela região e hoje eu estou novamente na tribuna solicitando ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão, Dr. Flávio
Dino, a sua especial atenção no sentido de autorizar ao setor competente
a construção de um hospital ou ver a possibilidade junto o governo
federal de construir uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento, naquela
região. Dizer que protocolei hoje uma indicação ao senhor governador
no sentido de solicitar a construção de um hospital ou a UPA naquela
região. Certa de que será atendido o meu pedido, de já agradeço o
governador, pois isso não beneficiaria só aquela população, deputada
Ana, mas também todos que moram naquela região, inclusive serão
contempladas também as pessoas que irão receber as 2.048 unidades
habitacional dos servidores públicos que serão construídas no setor da
exposição como disse o governador. Era isso que eu tinha a falar. Muito
obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Rogério Cafeteira.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa. Eu venho hoje a esta tribuna, senhor presidente,
para fazer dois registros na verdade: o primeiro foi de uma audiência
que tive ontem com o governador acompanhado do prefeito Indalécio,
de Governador Nunes Freire, na qual tratamos de assuntos de interesse
do município, dentre os quais a pauta principal foi a saúde.
Aproveitando o ensejo, eu queria aqui mais uma vez ratificar como o
planejamento do ex-secretário Ricardo Murad para a Saúde do
Maranhão foi equivocado. Deputado Othelino, Governador Nunes
Freire é um município polo que atende 16 municípios da região. V. Ex.ª
vai se surpreender de saber que com essa quantidade absurda de
hospitais que se espalharam pelo Maranhão, a maioria deles não tem
possibilidade de funcionar, e um município como Governador Nunes
Freire, que é polo e atende 16 municípios, não tem um hospital próprio.
É um hospital alugado, deputado Marco Aurélio, por absurdos 75 mil
reais a partir de um contrato feito na gestão passada e pior, com uma
decisão judicial, deputado Antônio Pereira, que eu nunca tinha visto na
vida. O aluguel é descontado imediatamente ao repasse para a saúde do
município. Então, vejam bem, nesse cenário o que nós tratamos ontem
foi pedir que o governador nos ajudasse em uma reforma do hospital e
em equipamentos que hoje estão numa quantidade muito aquém do
que é necessário para o atendimento. Mas, deputado Antônio Pereira,
nesse cenário também sabemos que o Estado não pode fazer uma
reforma em um prédio particular, então a sugestão que demos foi que,
dia 21, o secretário Lula, deputado Bira, irá conosco até o município de
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Governador Nunes Freire para in loco constatar o estado em que se
encontra o hospital e, posteriormente, tentarmos fazer uma compra do
hospital ou uma desapropriação. Se não for possível, faremos a
construção de um novo hospital. Tentaremos fazer o que for melhor
para o Município de Governador Nunes Freire, mas aqui, mais uma
vez, mostra a total, total falta de sensibilidade quando foram escolhidos
os locais para se fazerem os hospitais no Maranhão pelo ex-Secretário
Ricardo Murad. Outra visita que fizemos foi ao IFMA, dessa vez
acompanhado do Prefeito de Buriti Bravo. E aqui eu queria fazer o
registro da forma muito gentil como o Reitor Roberto Brandão nos
recebeu e de pronto se colocou à disposição, o IFMA. E iremos também
na semana após o carnaval a Buriti Bravo para que lá possamos fazer
uma análise e levar alguns cursos de aperfeiçoamento, de qualificação
de mão de obra. Então aqui eu queria fazer um registro e agradecer a
postura que teve conosco, a forma como nos recebeu o reitor do IFMA,
o Doutor Roberto Brandão. E aqui mais uma vez voltando só ao assunto
de Governador Nunes Freire, também nos foi garantida uma ambulância
que já será entregue em breve e outras ações de água e pavimentação.
Queria também registrar que nessa audiência esteve presente o colega,
o petista Zé Inácio. Muito obrigado, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Cabo Campos.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Deus seja louvado e o nome do Senhor, exaltado. Meus
amigos internautas, TV Assembleia e todos os meus colegas
parlamentares, policiais e bombeiros militares que fazem a segurança
desta Casa, não iria usar o Pequeno Expediente hoje, mas, em virtude
das fortes palavras do deputado Raimundo Cutrim, decidi fazê-lo. Os
senhores observaram a visão de alguém que esteve no Poder Executivo
como secretário de Segurança, e os senhores ouviram muito bem,
atentamente, então gostaria que agora também vocês ouvissem alguém
que esteve na ponta da lança, por 22 anos, como soldado e como cabo
de polícia: como soldado por 17 anos e como cabo nos últimos cinco
anos da minha curta, ou melhor, grande carreira, porque eu tive muito
orgulho de ser policial militar. O deputado Raimundo Cutrim falou
algo que está indo até mesmo de encontro ao Partido do qual ele faz
parte, que é o PCdoB. O PCdoB ontem fez uma nota, não sei se vou
conseguir ler toda, em favor dos policiais militares e bombeiros militares
do estado do Espírito Santo. Muito querido o povo capixaba onde eu
tenho muitos contatos com policiais militares até hoje pelo WhatsApp
em virtude dos movimentos que nós tivemos, inclusive a PEC 300.
Diz o trecho da nota: “Todo trabalhador e trabalhadora tem o direito
de lutar por melhores salários e melhores condições de trabalho. O
PCdoB se solidariza com os familiares dos servidores da Polícia Militar
e do Corpo de Bombeiros, desejando que o governo estadual retorne o
diálogo como forma de superar esse impasse que tem causado graves
consequências para a vida dos capixabas. Baixos salários e condições
precárias de trabalho que não atingem apenas os trabalhadores e
trabalhadoras, mas também seus familiares que sentem impacto em
seu cotidiano, tanto em referência às condições materiais de
sobrevivência quanto às condições de segurança a que são submetidos
os seus parentes no exercício da profissão. Tentar deslegitimar e
desqualificar a mobilização dos familiares de cabos e soldados da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiro, como faz o governo estadual em
setores de elite econômica capixaba, não é aceitável, é condenável.
Negar que os salários são baixos, não há como negar. Negar as condições
de trabalho que são precárias, se omitir contra a situação que atinge
todo o funcionalismo público estadual em nome de um duro ajuste
fiscal, é querer prejudicar, sobretudo, os trabalhadores e trabalhadoras.
Culpar os policiais e bombeiros militares pelo caos que se instalou e
tentar fazer com que a população acredite nessa falácia é próprio de
um governo autoritário, arrogante, truculento que só reconhece nas
forças militares estaduais o papel de uma espécie de capitão do mato,
utilizado  contra a população pobre nos movimentos populares, criar
uma comissão permanente negociação para negociar, negar qualquer

perspectiva de atendimento às demandas do funcionalismo público,
no caso do Espírito Santo, que para seu sucesso depende de impor
graves sofrimentos aos trabalhadores e trabalhadoras e suas famílias. É
uma insensatez desumana a responsabilidade pelo caos é do governo
estadual e não dos familiares dos policiais e bombeiros militares que
ousam lutar por melhores salários e condições de trabalho para seus
maridos e esposas filhos e filhas. Por fim, o PCdoB conclama a sociedade
e o Parlamento capixaba a retomarem o debate sobre a
desmilitarização da Polícia, temos falado isso cotidianamente como
caminho mais sensato para democratizar e aperfeiçoar o papel desta
tão necessária força de segurança estadual. Essa é uma nota que PCdoB
fez em favor dos policiais militares e bombeiros militares. Vai estar
falando aqui um policial de 22 anos de carreira que liderou duas greves,
primeiro, que os policiais e bombeiros militares do Estado do Espírito
Santo, não estão em greve e provo, quem está na porta dos quartéis
impedindo que o policiais vão às ruas são os seus familiares, de modo
especial, suas esposas.  Se eu estiver de serviço, a minha esposa estiver
na porta do quartel e alguém quiser passar por cima dela, vai se ver
comigo. E todos nós sabemos, as mulheres aqui do parlamento sabem
que o homem pode bradar o tanto que for, mas quem manda em casa é
a mulher. É isso mesmo. Então a Associação das Esposas de lá é que
estão liderando o movimento, não são os policiais militares, nenhum
movimento de policial militar está insuflando, nenhum policial militar
está desqualificando o governo do Estado. Lembro que a Constituição
Federal proíbe policial de fazer greve. Proíbe também a sindicalização
e a filiação partidária, sabemos disso. Porém, no ano de 2011, no
governo que estava em questão, nós passamos três anos sem receber
salário. Ah, meu irmãozinho, não tem panela que segure. Viemos para
cá.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Cabo Campos, V. Ex.ª poderia encerrar?
Porque há vários oradores para falar ainda hoje.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Sim, senhor,
vou encerrar agora, comandante. Eu quero agradecer e dizer que os
policiais militares do Maranhão já têm o seu escalonamento vertical e
está com grandes promoções a LOB da Polícia e do Bombeiro. Ontem
entrei com uma indicação nesta Casa pedindo para que a LOB da
Polícia Militar seja apreciada com mais brevidade e em favor, já que
temos duas LOBs nas mãos do governador. Estou pedindo para que o
governador tome isso a peito, chame as associações, chame os oficiais
para que nós possamos ter essa LOB tão digna, lembrando que
infelizmente, se tem duas LOBs, é porque a corporação não está unida.
Se estivesse unida, já teria saído a LOB. Que Deus abençoe a todos em
nome de Jesus. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Excelentíssimo Senhor Presidente, excelentíssimos senhores
e senhoras deputados, imprensa, galeria, a todos que nos acompanham
em todo o Estado do Maranhão, o nosso cordial bom dia. Vamos iniciar
aqui com uma mensagem da Bíblia: “Tudo o que é verdadeiro, tudo o
que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é
amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum
louvor, nisso pensai”. Filipense 4: 8. Aqui para agraciar o nosso dia e
que Deus nos abençoe, aqui o nosso pastor Otoniel e fico muito honrado
aqui em poder ler essa mensagem hoje a todos os maranhenses. Quero
externar, senhoras e senhores, uma reunião que nós tivemos ontem, lá
na OAB, com o Presidente Thiago Diaz, que nos recebeu, ali junto com
outros advogados e que nos permitiu deliberar e definir algumas
estratégias para o combate à violência, a partir da mudança do Código
Penal, do Código de Processo Penal, para que nós possamos entre os
elos de segurança pública e ainda pouco nos antecedeu o Deputado
Cutrim que fez parte do quadro da segurança, foi Secretário de Segurança
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deste Estado, fez grande trabalho, fui policial civil na sua época, trabalhei
e tive a oportunidade de trabalhar em conjunto com o Deputado Cutrim
e nós sabemos que é uma atividade extremamente difícil, mas é que é
uma atividade que é possível, sim, o combate enérgico de forma
diferenciada e de forma a cada dia resguardar a sociedade e o conjunto
de leis deste País. Até me questionaram sobre a nossa competência,
senhor presidente, que na verdade nós sabemos como deputado estadual
que nós temos que mudar a Constituição deste País, por exemplo:
trabalhos forçados que não são nenhuma indignidade, acompanhar o
criminoso que sai das penitenciárias para saber se ele está empregado,
se ele voltou de forma pacífica para a sociedade ou se ele continua
praticando crimes. O Estado precisa acompanhar o criminoso, saber se
ele está no convívio social da família e da sociedade, porque ele sai da
penitenciária e quem acompanha? Eu discuti aqui nesta casa já, inclusive
eu falei na reunião que eu tive com o presidente da OAB e ele realmente
ponderou sobre a necessidade de nós rediscutirmos o Código Penal, a
Constituição, porque não adianta a sociedade continuar pagando essa
conta que não fecha. A ministra Carmem Lucia, por exemplo,
recentemente fez um pronunciamento fazendo um comparativo: um
criminoso custa por mês quase três mil reais, um aluno da rede estadual,
por exemplo, custa três mil reais ao ano. Então, o que está acontecendo
com este País? Nós precisamos rever o nosso conjunto de leis, não só
do Código Penal, de Processo Penal, mas rever a própria Constituição.
O Estado já está fazendo um trabalho nesse sentido e, na audiência que
nós tivemos aqui nesta Casa, nós discutimos isso: a necessidade de o
preso, o aprisionado prestar serviços à sociedade, pagar o seu almoço,
o seu jantar, o seu café da manhã, porque não é justo a sociedade pagar
essa conta, até porque temos que dar alternativas. E aí falei dos projetos
que devem ser definidos e cobrei projetos educacionais para formação
desses homens. Porque quando aqui eu disse e lamentei a morte de uma
policial civil recentemente, aqueles que vitimaram a policial civil já
haviam sido presos. Aqueles que no dia a dia cometem latrocínios, os
roubos, os furtos já foram presos, porque a Polícia Militar e a Polícia
Civil fazem a sua parte, prende. Quando estive aqui falando da
importância de trabalharmos os Centros de Excelências, o Estado tem
na formação dos policiais, e aí falei como exemplo o CFAP, dei como
referência o nosso Centro de Formação de Praças, deputado Cabo
Campos, então quando demos essa referência é porque queremos ver o
Estado intervir de forma positiva e propositiva em ações pontuais que
fortaleçam a Segurança Pública, porque nós da sociedade não aguentamos
mais tanta violência. Nós não aguentamos a violência conosco e nem
com os nossos irmãos de outros Estados, que está acontecendo em
outros Estados. Infelizmente as vítimas da violência são aqueles de
bem, homens e mulheres honrados de bem que pagam os seus impostos,
mas que têm que estar dentro de suas casas resguardados, trancados,
porque a violência está na sua porta. E rediscutir as leis é fundamental,
por isso que fiz um convite ao nobre Presidente e que eu quero agradecer
pela oportunidade de ter nos recebido, que possamos fazer uma grande
parceria inclusive com audiências públicas nesta Casa, discutir todo
esse conjunto de leis, trazer a bancada federal, formalizar uma ideia
para que os outros Estados também se unam a essa causa, ir a Brasília.
Porque se nós aqui estamos fazendo nossa parte, estamos dinamizando
nossas leis. E preciso que o Congresso Nacional também dinamize
para poder resguardar a sociedade. E um dos elos da segurança pública
são as leis. E nós temos que ter boas leis para dar a garantia que o
criminoso vai ser punido por qualquer ação que tente contra o cidadão
de bem. Muito obrigado e Deus abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - 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 no Estado do Maranhão e
difunde nossas ações no parlamento estadual, internautas,
telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia o

nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado. Vocês na galeria
muito obrigado pelo carinho e atenção e acompanham nossos trabalhos
na Assembleia Legislava. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto,
tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa
fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai,
Filipenses, 4:8. Muito obrigado pastor Otoniel pela palavra do dia,
pela palavra de Deus na manhã desta quarta-feira. Senhor Presidente,
quero relatar ainda a viagem que fizemos nas duas últimas semanas à
cidade de Paraibano e à cidade de Imperatriz. Na cidade de Paraibano,
nós pudemos constatar, através da denúncia da população, a situação
caótica em que o Prefeito José Hélio do PT encontrou a cidade de
Paraibano. Uma cidade totalmente deteriorada. Só para se ter uma
ideia, de 10 ônibus que a prefeitura tem, todos estão quebrados. Com
muito sacrifício, ele colocou dois ônibus para funcionar. A ambulância
está parada e com o motor fora da ambulância, nem o motor encontraram.
A falta de responsabilidade, a falta de atenção com o erário público,
com o dinheiro público. E eu aproveito a oportunidade para denunciar
a situação caótica em que o prefeito encontrou a cidade de Paraibano.
Estamos protocolando todas as documentações referentes à cidade de
Paraibano, bem como solicitamos providências também do Ministério
Público, que é o órgão de fiscalização e controle, para que possa dar
atenção às arbitrariedades encontradas na cidade de Paraibano. Nós
temos, inclusive, algumas denúncias que vamos formalizar ao Governo
do Estado, Secretaria de Educação do Estado, CAEMA, Secretaria de
Infraestrutura. E ao longo das duas próximas semanas estaremos
formalizando. Mas aproveito a oportunidade também só para destacar
o protocolo que fizemos hoje solicitando ao Governador Flávio Dino
que possa liberar ambulância para a cidade de Paraibano. A única
ambulância que Paraibano tinha está quebrada e sem o motor. Aproveito
também para ressaltar, Deputada Nina Melo, que no ano de 2016, nas
nossas emendas, nós contemplávamos nas nossas emendas uma
ambulância para a cidade de Paraibano. Então contar com a sensibilidade
do Governador Flávio Dino para que possa liberar essa ambulância
para a cidade de Paraibano. Segundo assunto, cidade de Imperatriz.
Estivemos visitando a Região Tocantina e quero relatar para os senhores
a situação deplorável, lamentável em que encontramos alguns trechos
da BR-10, principalmente próximo ao perímetro urbano da cidade de
Imperatriz. Na semana passada, já havíamos denunciado a situação de
caos e abandono em alguns trechos da BR-135, na saída de São Luís,
nas proximidades da cidade de Presidente Dutra. E a população tem
reclamado que a situação na entrada da cidade de Presidente Dutra é
um problema antigo, já tem mais de dois, três anos. E, visitando a
cidade de Imperatriz, no último fim de semana, nós constatamos que a
BR-010 também passa pelo mesmo problema em vários trechos.
Fizemos hoje mais uma indicação ao DNIT do Maranhão, solicitamos
a recuperação asfáltica do trecho da BR-010 que está danificada, em
atenção especial nas proximidades da saída de Imperatriz de quem vai
para o Estado do Tocantins, que dá acesso à ponte. E nós já havíamos
também solicitado, através de requerimento, duas ações com o DNIT.
A primeira que ele venha à Assembleia Legislativa dar satisfação à
população do Maranhão sobre esses trechos danificados nas BRs do
Maranhão, em especial a BR-010 em Imperatriz e a BR-135, que corta
a cidade de Presidente Dutra. E também para que façamos uma visita in
loco na cidade de Presidente Dutra e uma visita in loco na cidade de
Imperatriz. Fiz também ontem um comunicado à Bancada Federal. Fiz
o mesmo comunicado ao Deputado André Fufuca, segundo Vice-
Presidente da Câmara Federal, para que tomasse ciência do nosso
pleito, ciência do nosso pedido. Mas não falamos somente com o
deputado André Fufuca. Encaminhamos o pleito a toda a bancada
federal, a todos os 18 deputados, para que juntos possamos fazer
ações em defesa do Estado do Maranhão. E aproveito a oportunidade
e fomos o primeiro a denunciar a possibilidade de diminuição de voos
para Imperatriz. E outros deputados também já estão na luta e quem
ganha é povo do Maranhão, quem ganha é a cidade de Imperatriz.
Parabéns a todos os deputados federais, deputados estaduais que estão
em defesa da população de Imperatriz, para que juntos nós possamos
desenvolver ações e não permitamos que a LATAM e as outras
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empresas aéreas tenham a diminuição de voos para o Estado do
Maranhão. Quem perde é o Estado do Maranhão, quem perde é a
economia, quem perde é o turismo. Juntos a classe política, juntos
Governador do Estado, prefeitos, senadores, deputados federais,
deputados estaduais, com certeza, juntos nós teremos muito a ganhar
e conquistar para o povo do Maranhão. Era o que tinha para o momento.
Que Deus seja louvado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Professor Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Deputados e Deputadas,
imprensa, galeria, todos que acompanham a transmissão desta sessão,
eu venho hoje, nesta oportunidade, destacar e reforçar uma causa que
há quase dois anos, desde que iniciamos a nossa legislatura, logo no
início da nossa legislatura, eu venho batendo nessa tecla junto à
Universidade Federal do Maranhão. Bem sabemos qual é a nossa a
atribuição, entretanto a nossa força política, deve ser direcionada para
atender as necessidades, as expectativas do nosso povo, sobretudo
para promover justiça social. De modo que ainda com o então reitor
Natalino Salgado a gente iniciou esta causa. Com a posse da reitora
Nair Portela, nós continuamos esta causa. Não foi só pronunciamento
aqui na Assembleia, mas encaminhamentos seguros foram dados. Eu
sou professor, sou de Imperatriz e lá a gente tem percebido a exclusão
dos alunos da nossa grande região Tocantina no curso de medicina. O
ENEM e o Sistema de Seleção Unificada – SISU, que eram para
promover uma igualdade, acaba trazendo algumas injustiças também,
sobretudo nos cursos muito concorridos. O objetivo principal de um
curso de medicina é de fato modificar a realidade da saúde naquela
região em que ele está instalado. Mas no curso de medicina seja ele o da
UFMA de Imperatriz, seja ele o de Chapadinha, seja ele o de Pinheiro,
muitos dos estudantes do nosso Estado, da nossa própria região em
que o curso está instalado, que criou tanta expectativa, em grande
parte, os alunos vêm de outras regiões do País. Vem da Região Sul, vem
da Região Sudeste. Mas se eles viessem e de fato ficassem,
permanecessem nos seus cursos e depois fixassem residência, de fato
teria uma modificação na saúde naquela região. Mas o problema é que
na primeira chamada que eles, na primeira oportunidade que eles têm,
eles saem dos cursos e voltam para suas regiões de origem. O que dá
um prejuízo muito grande para a Universidade, mas, sobretudo, para a
população daquela região que tanto sonhava com a oportunidade de
fazer o curso de Medicina. E fazer a defesa da causa, que é de bonificação
nas notas do ENEN para alunos do Maranhão na Universidade Federal,
sobretudo, no curso de Medicina e fazer essa defesa não é atropelar o
Princípio da Isonomia e nem também nos subestimar como povo, mas
a defender, acima de tudo, o direito dos maranhenses de entrarem na
Universidade Federal. Nós estamos perdendo muitas vagas para
estudantes que vêm da Região Sul, Sudeste, e tantas outras regiões
enquanto que a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal
do Sul e Sudeste do Pará, sediado em Marabá, a Universidade Federal
de Pernambuco, todas elas já têm esse mecanismo de proteção. E como
é que funciona esse mecanismo de proteção? É por meio da política
afirmativa que a Universidade tem direito de fazer opção quando adere
ao ENEN, a política afirmativa, a política de cotas para etnia negra,
indígena, por exemplo, alguém já pode dizer que por si só é uma
injustiça, mas ela vem para corrigir uma injustiça maior, que é a exclusão.
Não diferente o nosso direito de lutar pelos estudantes oriundos de
escolas do Maranhão, estudantes oriundos de escolas do Maranhão
sejam elas públicas ou particulares, mas é o nosso direito de ter uma
bonificação, como fazem essas universidades que falei tantas outras
do País, uma bonificação de 20% na nota para garantias, sim, mais
condições para nossos alunos oriundos de escolas maranhenses terem
condições de adentrar, sobretudo, no curso de Medicina, porque este,
sim, esse sim fixará residência na região daquele curso. Esse sim terá
todas as condições de, ao terminar o seu curso, porque ele vai concluir
o seu curso, mas também ao terminar ele estar prestando seu serviço

naquela comunidade, modificando assim a realidade de saúde do nosso
estado do Maranhão, em todas as cidades que têm os cursos de
Medicina. Senhor Presidente, trago hoje a esta Casa uma proposição
que é a criação de uma Frente Parlamentar em Defesa da Bonificação
nas Notas do ENEM para a Universidade Federal, para contribuir
diretamente com os estudantes oriundos de escolas maranhenses. Essa
frente vai atuar diretamente junto à Universidade Federal, junto à
sociedade. Vamos buscar reforços sobretudo nos municípios que têm
os cursos de Medicina, seja aqui na capital ou também no continente,
porque conheço de perto essa realidade de Imperatriz. Poderíamos ter
muito mais alunos de escolas do Maranhão na Universidade Federal do
Maranhão fazendo Medicina se tivéssemos esse direito garantido. E
essa frente atuará preservando esse direito dos nossos estudantes.
Portanto, já tive diversas audiências com a Reitoria da Universidade
Federal e agora vamos buscar o apoio deste Parlamento unido como
modo de garantir assim a promoção da Justiça, mais condições para os
nossos estudantes e eu conto com o apoio de todos. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Os deputados Bira do Pindaré e Valéria Macedo ficam
inscritos para amanhã, porque o tempo do Pequeno Expediente expirou.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Requerimento n.º 005/2017 de autoria do deputado
Edilázio Júnior. Inscrito para discutir o deputado Alexandre Almeida,
por 10 minutos com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, ontem nós fizemos um acordo.
E eu gostaria de saber se de fato esse acordo vai ser cumprido, pois
dessa forma eu nem tenho a necessidade de subir à tribuna para discutir.
Então eu sugiro a V. Ex.ª fazer uma consulta aos líderes que ontem
fizeram um acordo para saber qual vai ser a definição do que nós
acordamos ontem.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA- Senhor
Presidente, eu entrei em contato ontem mesmo com o Governador
Flávio Dino e com o Secretário Clayton. E o Secretário Clayton já se
colocou à disposição. E em conversa aqui, acordado com o Deputado
Edilázio, que é o autor do requerimento, nós fizemos, combinamos que
o Secretário estaria presente. Transformaríamos em um convite e ele
estaria presente aqui, Deputado Edilázio, no dia 15, como V. Ex.ª
solicitou, às onze da manhã.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO- Deputado Edilázio está de acordo?

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Senhor
Presidente, eu solicito só à Mesa, faço como consulta, se pode converter
em convite esse requerimento. E que seja como o líder do Governo
falou, já que está confirmado aqui para o plenário, para o dia 15, às 11
horas, para ele estar presente aqui no plenário. A meu modo de ver não
tem problema nenhum, nenhum prejuízo para os questionamentos que
nós vamos fazer ao secretário.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA- Pela Ordem,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINH - Deputado Edilázio, se os líderes estiverem de acordo não
há problema.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Pela Ordem,
Presidente, Deputado Rafael Leitoa. Deputado Edilázio e Deputado
Rogério, já tem um indicativo naturalmente do Secretário vir à Casa
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para poder fazer qualquer tipo de esclarecimento. Inclusive ele se
prontificou e concordou com a data e o horário. Eu só pediria para que
gente pudesse, Deputado Edilázio, em vez de a gente fazer a
convocação, se faça através de convite pela Comissão de Obras, que é
a comissão específica do Secretário, para que a gente possa valorizar
as nossas comissões temáticas da Casa, onde será perfeitamente
possível fazer um debate mais apurado com perguntas, respostas,
tréplicas e tudo, até porque já tem definição de data, horário e local.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
Presidente com relação ao convite eu concordo, com o dia e horário,
mas com o local eu não concordo e não concordo com  o que o Deputado
Rafael acabou de salientar, de valorizar as comissões. Porque o que
mais se fez ano passado nesta Casa foi votar aqui afogadilho, fazendo
reunião de Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Orçamento,
enfim, todo dia era dessa forma, ninguém sabia o que era usar a comissão.
Agora para o Secretário vir aqui “ah, vamos valorizar as comissões”.
Então até por ser mais amplo e tenho certeza que a grande maioria dos
deputados tem questionamentos a fazer, é bem melhor que o Secretário
seja ouvido aqui no plenário. Acredito que todos os deputados vão
querer participar dessa audiência, até pela importância da pasta que é.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA –
Deputado Edilázio e Deputado Wellington só para ressaltar, a questão
de vir pela comissão, Senhor Presidente... Desculpa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Alexandre, eu queria saber se a liderança
aceita o convite para o dia 15 em uma sessão especial. Há alguma
objeção das lideranças?

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, eu queria só fazer uma consulta à Mesa. Caso seja feito no
plenário, me parece que existe uma restrição maior no debate, Senhor
Presidente, onde aqui não é possível a tréplica, réplica e tréplica, só
pergunta e resposta. A nossa sugestão de que seja convocado pela
comissão é para que haja um debate mais profundo.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA –
Senhor Presidente...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Aí parte para outro orador, que não tem mais direito
para perguntar.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA –
Senhor Presidente, eu acredito que essa ideia de levar para as comissões
nesse momento é inócua, porque as comissões ainda nem foram
formadas, ou seja, nós todos sabemos que agora que os blocos estão
indicando os membros, depois que as comissões irão se reunir para
eleger os seus presidentes e vice-presidentes. Então eu acho que a boa
vontade desta Casa em favor de um bom debate com o Secretário é no
que devemos nos balizar. Eu acho que aqui de fato no plenário é o
melhor local, o melhor ambiente para todos nós participarmos e o
secretário aqui em um ambiente confortável ter a oportunidade de
colocar os esclarecimentos que todos nós queremos.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
Presidente, para concluir, como o único argumento do líder do Governo
era com relação a réplica e a tréplica, como a Mesa acabou de se
pronunciar que aqui também existe a réplica e a tréplica, então foi
esvaziado o argumento. E eu queria que fosse colocado em votação
para que ficasse registrado o convite para o dia 15, às 11h, aqui nesta
Casa, no Plenário Manoel Bequimão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Então nesse caso a Liderança, os líderes têm alguma
objeção Em transformar a convocação em convite?

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Não,
nenhuma objeção. Agora Senhor Presidente, temos que só que ressaltar
que dia 15 é uma quarta-feira e estará já havendo Sessão Ordinária.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Às 11h se encerra a sessão e faz a extraordinária.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Na
verdade, senhor Presidente, não sei nem por que essa questão da
oposição fazer questão que seja no Plenário. Não vejo diferença, pois
em uma comissão todos os deputados podem participar, mas não vou
dar, senhor Presidente, nenhum gostinho para que saiam falando, para
que usem isso de forma política. Não há nenhuma objeção, se querem
que seja feito aqui no Plenário, da parte da liderança não tem nenhum
problema.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Vossa Excelência aceita fazer o convite no dia 15, às
11h, deputado Rogério? Não há nenhuma objeção. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica
acertado o convite ao secretário Clayton Noleto de estar aqui dia 15, às
11h, em Sessão Especial.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Em
Plenário, senhor Presidente. Que fique registrado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Requerimento n.º 007/2017 de autoria do deputado
Wellington do Curso. Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Presidente,
questão de ordem. Deputado Wellington, se eu puder subscrever seu
requerimento?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Está autorizado, deputado Sousa Neto. Requerimento
n.º 008/2017 de autoria do deputado Wellington do Curso. Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Pela ordem,
senhor Presidente. Eu gostaria também de subscrever o Requerimento
n.º 008/2017, do deputado Wellington, que acabou de ser votado.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – O Sousa Neto
também, deputado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Se não houver objeção pelo deputado. Deputados
Adriano e Sousa Neto. Requerimento n.º 009/2017 de autoria do
deputado Wellington do Curso. Em discussão. Em votação. Os
deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Também, senhor
Presidente, quero0 subscrever o Requerimento n.º 09.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Gostaria
de subscrever também esse Requerimento.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO

COUTINHO - Deputados Adriano Sarney e Sousa Neto. Requerimento
n.º 010/2017 de autoria do deputado Wellington do Curso. Em
discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO - Senhor Presidente,
gostaria de subscrever.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Em todos os Requerimentos ele autorizou
subscreverem. Requerimento n.º 011/2017 de autoria do deputado
Wellington do Curso. Em discussão. Em votação. Os deputados e
deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 012/2017 de autoria do deputado Wellington do
Curso. Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos n.º 013
e 014/2017 de autoria dos deputados Eduardo Braide e Wellington do
Curso. Em discussão. Em votação.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Senhor Presidente,
questão de ordem, quero subscrever o Requerimento n.º 013 também.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Questão
de ordem. Também quero subscrever.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO -
Presidente, a deputada Valéria Macedo também.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO – Eu
também, Presidente.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Deputada Nina
Melo também.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputados Sousa Neto, Adriano Sarney, Francisca
Primo, Valéria Macedo e Nina Melo também. Os deputados e deputadas
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º
015/2017 de autoria do deputado Wellington do Curso. Em discussão.
Em votação.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Também queria
subscrever, senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Deputado
Adriano Sarney, também gostaria de subscrever.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO - Deputada Nina
Melo, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputada Nina Melo, Sousa Neto e Adriano Sarney.
Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento n.º 016/2017 de autoria do deputado
Wellington do Curso. Em discussão. Em votação.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Queria me
subscreve também, senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Eu também,
senhor Presidente.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Eu também,
senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Autorizado pelo deputado Wellington do Curso. Os

deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 017/2017, de autoria do deputado Eduardo Braide.
Em discussão.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO –
Presidente, eu peço ao deputado Eduardo Braide para subscrever.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Eu também,
senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Eu quero
subscrever, senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Senhor
Presidente, peço permissão.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO – Senhor
Presidente, eu quero subscrever.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Aprova, deputado?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – A todos
que desejarem, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Todos os deputados que subscreveram o deputado
Eduardo Braide aprova. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 018/2017 de
autoria da deputada Ana do Gás. Em discussão. Em votação. Os
deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Senhor
Presidente, o Requerimento n.º 017/2017, sobre a Coronel Augusta, eu
também gostaria de subscrever. Isso se o meu irmão Eduardo Braide
me dê essa oportunidade também.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Requerimento n.º 019/2017, de autoria da deputada
Ana do Gás. Em discussão. Em votação.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Senhor Presidente,
eu queria me subscrever se a deputada assim autorizar.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Eu também,
senhor Presidente.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Deputada Nina
Melo também, senhor Presidente.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Eu
também, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputada Ana do Gás aprova? Aprovado ao deputado
Sousa Neto, deputadas Nina Melo e Valéria Macedo e o deputado
Adriano Sarney. Os deputado e deputadas que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimento n.º 020/2017, de autoria da
deputada Ana do Gás. Em discussão. Em votação. Os deputados e
deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento 021/2017.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Senhor presidente,
Questão de Ordem, Sousa Neto. Esse 020 eu queria que, com a anuência
da deputada Ana do Gás, eu pudesse subscrever.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO

COUTINHO – Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento à
deliberação da Mesa. Requerimento 022/2017, de autoria do deputado
Junior Verde. Deferido.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Não há oradores inscritos. Tempos dos Blocos e
Partidos. Bloco Parlamentar por oito minutos, deputado Max. Declina.
Bloco Parlamentar de Oposição por seis minutos, deputada Andréa
Murad. Declina. Partido Verde, seis minutos, deputado Rigo Teles.
Declina. Bloco Parlamentar Democrático, deputado Vinícius Louro,
oito minutos. Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão,
deputada Valéria Macedo, 10 minutos...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor presidente, Questão de Ordem, deputado Wellington. Antes da
deputada Valéria Macedo, só pediria a Bráulio e pediria a V. Ex.ª também
que altere o número do nosso bloco, só tem Bloco Parlamentar, Bloco
Parlamentar Independente, o nome do nosso bloco, e depois já faça a
alteração e a correção por gentileza. Bloco Parlamentar Independente,
deputado Alexandre, deputado Eduardo Braide, deputada Graça Paz,
deputado Max Barros, deputado Wellington do Curso. Tem como
liderança o deputado Max Barros. Muito obrigado, presidente.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (sem
revisão da oradora) – Senhor presidente, senhores membros da Mesa,
senhoras deputadas, senhores deputados, galeria, imprensa, todos que
nos assistem através da TV Assembleia. Senhoras deputadas, hoje eu
retorno a esta tribuna para tratar de um assunto sobre o qual eu tenho
discutido aqui nesta Casa e também nas secretarias com os secretários
de Saúde, desde 2011, e com os agentes comunitários de Saúde, que é
uma classe importantíssima para a saúde pública do nosso Estado, que
sempre nos procurou, da qual sou uma colega de trabalho, já que sou
da área da saúde, todos sabem, e também como presidente da Comissão
de Saúde que fui. Na audiência que tivemos recentemente, foi discutido
um assunto que venho tratando nesta tribuna desde 2011, no meu
primeiro mandato, desde que cheguei aqui. Refiro-me à questão,
deputados, da contrapartida estadual para compor o salário dos agentes
comunitários de saúde e de endemias do Maranhão. Para seus mais de
15 mil agentes comunitários de saúde que se encontram nos 217
municípios do nosso Estado. Na tarde de ontem, dia 7 de fevereiro,
participei com a presidente da Federação dos Agentes Comunitários
de Saúde do Maranhão, FEMACS, a companheira Marleide, que é a
atual presidente, foi eleita agora por essa gestão, que representa o
município de Tuntum também como agente, trabalha como agente
comunitária e também como vice-presidente da FEMACS que é da
regional de Presidente Dutra. O Clenalto, os representantes da regional
de Bacabal; o agente comunitário Wender; a dona Vicentina de Codó,
representante da agente comunitária da regional de Codó; a Toinha, de
Barra do Corda; o Jairo, de Rosário; a França, de Pedreiras; a Maiusa,
de Açailândia; a Eusimar, de Caxias; a Lucinha, de São João dos Patos;
o Carlos César, de Trizidela do Vale; o Flávio Henrique, de Itapecuru
Mirim; a dona Flor, aqui de São Luís, do Sindicato dos Agentes
Comunitários aqui também de São Luís; todos os representantes das
regionais dos agentes comunitários de saúde do Maranhão, os quais me
convidaram para participar com eles de uma reunião com o secretário
de Estado da Saúde, Dr. Carlos Lula. Essa reunião tinha por objetivo
concluir a negociação sobre a contrapartida estadual da Secretaria
Estadual de Saúde para o repasse da contrapartida destinada aos agentes
comunitários de saúde e endemias de todo o estado do Maranhão.
Como tenho ajudado desde o início, como disse, desde 2011, na mediação
desta questão junto ao governo, tendo mesmo participado ativamente
dessas reuniões de todas as rodadas das reuniões anteriores, eu fui
participar ontem, considerando o convite das lideranças comunitárias,

apesar, lamento, de não ter sido comunicada pela Secretaria de Saúde
na pauta que venho tratando desde 2011, mas fui a convite dessas
lideranças, principalmente da presidente da FEMAX, Deputada Nina.
No início da reunião, o Secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula,
apresentou a proposta do governo, uma proposta que vem sido
conversada desde o início do ano passado, de 2016, e, que agora
chegamos realmente a uma proposta final, que seria de 7,4% a proposta
apresentada pelo Secretário sobre o valor do piso nacional para cada
agente, ou seja, o valor de 76,15 por mês no contracheque dos agentes
comunitários de saúde e de endemias. E pela proposta do Estado e se
todos os municípios conseguirem fazer adesão, porque há critérios
para adesão dessa proposta, o Estado faria um aporte mensal e anual
de R$ 1.212.813,00 por mês na conta dos municípios para repassar
para os agentes comunitários de saúde. Isso faz um total de R$
14.553,00 a serem repassados anualmente pelo Estado do Maranhão.
Considerando que existem, Deputados, 15.927 agentes, segundo a conta
do governo, tocaria cada agente em seu contracheque a quantia de R$
76,15 por mês a mais, isso, repita-se, de todos os municípios do
Maranhão que conseguirem fazer adesão e cumprirem as exigências
que são feitas pela Secretaria de Estado da Saúde, que são as metas das
visitas domiciliares, implantar o E-SUS, que é o Cadastro Eletrônico
do SUS das Famílias acompanhadas pelos agentes comunitários de
saúde, a PEC, fazer a estratégia saúde da família juntamente com a
participação do programa Agente Comunitário de Saúde. Então essas
foram as pautas discutidas nessas reuniões dos agentes e membros da
Secretaria de Estado da Saúde. Os representantes dos agentes
comunitários não aceitaram de início a proposta, alegando que antes já
haviam sido discutidos valores maiores, mas o secretário colocou toda
a questão financeira, as dificuldades financeiras que o País vive e que,
portanto, o estado do Maranhão vive, e que realmente seria aquela
proposta. Assim, com muitos impasses e muitas discussões, os agentes
colocaram também que já haviam levado para as suas regionais e para
os seus sindicatos regionais a proposta inicial de 10% em cima do seu
piso salarial com os reajustes de acordo com a variação do piso. Nós
conversamos muito e quando o secretário nos disse, deputada Nina,
que haveria um projeto de lei a ser apresentado pelo governo do estado
a ser encaminhado a esta Casa, tornando realmente permanente essa
contrapartida estadual inicialmente de 10% sobre o piso per capta dos
agentes, e esse valor seria um acréscimo de 10% sobre o piso nacional
no contracheque de cada agente, eu vi realmente que seria uma proposta
que nós teríamos que pensar e avaliar e que não poderia realmente se
desfazer apenas por não se chegar a um percentual desejado naquele
momento. Então, depois de muitos impasses, e eu como mediadora, eu
vi um lado positivo dessa proposta do governo que o secretário mandaria
esse projeto de lei para esta Casa com o repasse tornando-se
permanente. Por isso me manifestei e pedi aos agentes comunitários e
às lideranças que avaliassem bem essa proposta do governo, pois uma
vez instituída essa lei estadual nós poderíamos ter um avanço na questão
da contrapartida estadual e na luta que a gente vem  travando. E venho
como portadora, desde 2011, aqui nesta Casa para os agentes
comunitários de saúde e agentes de endemias, porque eles sim vêm
lutando por essa contrapartida que é justa, pois eles se encontram em
todos os municípios do estado do Maranhão, nos povoados mais
longínquos do Estado ali sendo a porta de entrada da saúde, ajudando,
tratando e agora com a qualificação deles, um curso técnico podem ter
o técnico de enfermagem. Eles estão discutindo a nível nacional o novo
perfil do agente comunitário de saúde, eles vão poder agora medir
pressão, medir glicemia, então vai aumentar as suas atribuições e as
suas funções ajudando com isso a fazer a prevenção da saúde e, com
certeza, isso seria um grande passo, um êxito vamos dizer assim nessa
proposta, porque seria algo concreto. Então depois da minha
intervenção os agentes fizeram uma contrapartida, disseram que teriam
uma proposta. Qual seria a proposta? Que seja feito um projeto de lei,
que eles querem avaliar antes de vir para esta Casa, mas que o
percentual inicial seja de 10% sobre o piso per capita, só que a partir
de junho que eles vão passar a receber e que a partir do pagamento de
junho de 2017 os agentes passariam a ter garantidos, por lei, esses
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10% do valor do piso nacional no seu contracheque. E essa despesa
seria arcada pelo governo. O governador cumprindo realmente com
esse compromisso com o agente comunitário. Um compromisso em
que estamos há anos aí nessa luta tentando conseguir. Essa
contraproposta que os agentes fizeram foi aceita pelo secretário de
Estado da Saúde, Dr. Lula, ele ficou satisfeito com a contraproposta,
todos agentes lá presentes representando toda a FEMACS, também o
sindicato dos agentes ficou satisfeito. Ficou de se operacionalizar essa
proposta com a vinda do projeto de lei para esta Casa, primeiro, claro,
com a avaliação dos advogados da FEMACS e de todos os agentes
comunitários. Depois dessa homologação mediante a resolução que o
secretário vai fazer dos reajustes anuais conforme o piso salarial dos
agentes comunitários, em seguida, mediante a elaboração do projeto de
lei que será submetido a esta Casa e também, como disse anteriormente,
a avaliação dos agentes comunitários de saúde, nós vamos poder
apreciar e com muito prazer votar esta grande conquista desses
profissionais que fazem realmente a diferença na saúde pública do
nosso Estado e que se encontram em todos os municípios do estado do
Maranhão. Então nós vamos aguardar os próximos passos desse
processo e acreditamos muito que tudo vai dar certo. Queremos mais
uma vez parabenizar todos os agentes comunitários de saúde pela sua
força, pela sua capacidade de mobilização, pela sua importância que
tem capilaridade em todos os municípios do nosso Estado e ao governo
do estado através da Secretaria de Estado da Saúde, que mediou
juntamente comigo e com seus representantes toda essa questão.
Chegamos agora a esse consenso que vai ser colocado a nossa apreciação.
Então parabéns a todos. Muito obrigada, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Zé Inácio por cinco minutos, com
apartes. Ausente. Deputado Bira do Pindaré por cinco minutos, com
apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão, quero saudar aqui os servidores do
Tribunal de Contas do Estado que estão presentes. Senhor presidente,
o tema que eu trago é sobre a metropolização da Grande Ilha, dos
municípios da região da Grande Ilha de São Luís. Hoje inclusive haverá
um primeiro encontro promovido pelo governo do estado no que diz
respeito à organização da Região Metropolitana, um tema importante
e prioritário para todos os municípios da ilha e da região, como também
para o estado do Maranhão, já que nós não temos no estado do
Maranhão nenhuma região metropolitana funcionando de fato, apenas
no papel, de maneira que nós já temos legislação aprovada inclusive
por esta Casa em 2015. Agora chegou a hora de nós colocarmos em
prática uma metodologia que já é utilizada em grande parte do País e
que funciona e é necessária, por conta de inúmeras demandas que são
comuns nesses municípios e que podem ser perfeitamente utilizadas
em trabalho bem organizado de metropolização. Eu falo de temas que
envolvem todos os municípios como, por exemplo, a questão da
mobilidade urbana, a questão do saneamento, a questão da coleta de
lixo, a questão da segurança pública, enfim, são muitos temas. O próprio
desenvolvimento da agricultura, áreas de produção que você pode
organizar melhor se você tiver um bom trabalho no que diz respeito ao
funcionamento de uma região metropolitana. Portanto, hoje é um
primeiro passo esse encontro promovido pelo governo do estado que
é muito importante que já assim aconteça. O momento é propício,
porque nós temos quatro prefeitos na Ilha que convergem
politicamente, isso favorece, cria um ambiente mais tranquilo, mais
favorável. Nós temos um governo também decidido em dar o apoio
necessário para que isso seja implantado inclusive já criando uma
estrutura dentro do próprio governo para que possa cuidar dessa
temática da metropolização que, como eu disse, não vai alcançar apenas
os municípios da ilha. Nós temos aqui São Luís, temos São José de
Ribamar, temos Paço do Lumiar e temos Raposa, mas tem também o
município de Alcântara, tem o município de Bacabeira, tem o município

de Rosário, tem o município de Axixá, tem o município de Santa Rita,
de Presidente Juscelino, de Cachoeira Grande, de Morros e de Icatu.
Todos esses municípios, formalmente, já estão abrangidos pela
consecução e pela estruturação de uma região metropolitana. Agora
chegou a hora de dar um passo decisivo. É importante que esta Casa
acompanhe cada passo que será dado porque os desdobramentos serão
aqui na Assembleia Legislativa, porque compete a esta Casa aprovar
as leis necessárias que vão complementar as decisões que serão
importantes para implantar a região metropolitana, por exemplo: a
questão dos limites territoriais que é uma questão importante, mas não
é a única, nós sabemos. Já falei aqui de todos os outros temas que
convergem e que são necessários para que haja a otimização dos
trabalhos na região. A questão dos limites é uma questão grave e antiga,
mas nunca resolvida. Portanto, nós precisamos resolver e acho que é a
oportunidade que a gente tem de resolver a questão dos limites não só
entre São Luís e Ribamar, mas também com Paço do Lumiar com
Raposa, porque é um problema grave, indiscutivelmente grave e até
hoje não resolvido no estado do Maranhão. Portanto, chegou a hora de
a gente dar esse passo decisivo. Eu quero aqui desde já dizer que
estarei presente nessa reunião como parlamentar, acompanhando a
discussão inicial, mas vamos trazer para cá, certamente, esse tema
muitas vezes. Porque já veio, deputado Júnior Verde, já veio. Nós já
tratamos desse assunto, ano passado mesmo nos reunimos aqui em
audiência discutindo os limites, mas é preciso que a gente dê outros
passos importantes. Deputado Júnior Verde com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (aparte) – Eu
quero parabenizar a V. Exa por trazer novamente esse tema tão
importante para esta Casa. Nós temos uma lei inclusive tramitando
que define, na verdade, os limites entre São Luís e São José de Ribamar.
Foi o reflexo de um trabalho de mais de um ano, V. Exa inclusive
participou também dessa interação de discussões, houve inclusive vários
momentos nesta Casa para discutir os limites territoriais entre São
Luís e São José de Ribamar, mas na verdade a intenção é discutir entre
todos os municípios que compõem a região metropolitana, mas temos
que ter um ponto de apoio, de partida. Então nesse sentido, eu quero
até pedir para a Casa, vou formalizar um requerimento para que
possamos rediscutir essa questão e ter uma lei pronta. Acho que poderia,
na verdade, não é alterar limites, é definir os que já existem de fato, que
já está acontecendo. E é preciso que consigamos pegar esse conjunto
de normas que já temos, se for o caso readaptar, rediscutir, mas que
possamos avançar. Até porque o povo do Maranhão, principalmente
aqueles que vivem no entorno entre os municípios não aguentam mais
a falta de infraestrutura que é oriunda da querela política e de divergências
administrativas entre os municípios. Quem é que faz a gestão entre os
limites? Então é preciso ser definido e o povo precisa dessa definição.
Por isso que parabenizo V. Exa e estou solidário a essa causa tão nobre
e importante para rediscutirmos. E me colocar à sua disposição também
para que de forma conjunta esta Casa possa voltar esse tema muito
importante para o Maranhão. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Muito
bem, deputado Júnior Verde, inclusive dizer que o projeto de autoria
de Vossa Excelência que trata sobre os limites entre São Luís e Ribamar
é importante, mas nós gostaríamos que esse projeto pudesse ser votado
em conjunto com outro projeto que possa regulamentar os limites
também com Paço do Lumiar e com a Raposa, dessa maneira eu acredito
que havendo uma construção consensual, é possível atender os quatro
municípios e, quem sabe, inclusive garantir o contingente populacional
necessário para que tanto Paço do Lumiar e até Raposa, quem sabe,
mas principalmente Paço do Lumiar também possa se beneficiar com
o aumento de arrecadação, isso é uma questão apenas de consenso de
construção coletiva, é sentar à mesa os quatro prefeitos, entrar em um
entendimento, mobilizar a população, mostrar à população a
importância que é essa definição e aí, certamente, isso vai acontecer de
maneira muito tranquila, portanto Vossa Excelência dá um passo
importante porque já apresentou um projeto de lei, aqui na Casa, e nós
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temos que complementar isso, também com a regulamentação dos
limites em relação a Paço e em relação à Raposa e aí nós vamos fazer o
serviço completo. E acredito que nessa discussão da metropolização é
possível resolver essa temática definitivamente e aí com o apoio dos
órgãos técnicos, tanto o IBGE quanto o IMESC, que certamente vão
somar força para dar o apoio técnico necessário para que isso seja
resolvido de maneira definitiva, mas como disse e repito, não se restringe
aos limites, mas de todas as políticas públicas possam ser otimizadas
e melhoradas em relação a população. Eu vou pedir à Mesa aqui a
tolerância, deputado Othelino, só para conceder o aparte ao deputado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Mais cinco minutos a Vossa Excelência, se assim
o desejar.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Muito
obrigado, Presidente, ao deputado Frota.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA (aparte) –
Deputado Bira do Pindaré, antes de mais nada, eu gostaria de
parabenizá-lo. É uma questão fundamental,  como disse V. Exa., não só
para São Luís, mas para todos os municípios que fazem  parte da
grande São Luís e para os municípios da região metropolitana, que já
extrapolou na São Luís. E V. Exa. tocou nos limites territoriais. E eu
diria que isso é importante que nós discutamos, mas nós temos outros
aspectos de políticas públicas importantes. Por exemplo, a mobilização.
Se você, e nós temos casos, constrói um conjunto residencial aqui no
começo do Maiobão, a repercussão está aí. E está o Governo do Estado
intervindo no sentido de que a gente possa eliminar aquele ponto de
gargalo ali na Forquilha. Então nós temos uma mobilização. Nós temos
outro aspecto fundamental  que é a política de coleta de resíduo sólidos,
que deve ser vista em comum com todos os municípios. Todos os
municípios fazem parte da grande Ilha. Eu diria mais: o turismo. Nós
temos São Luís, São José de Ribamar e Paço do Lumiar, todos com
suas atrações. Então é fundamental que a gente discuta. E esta Casa vai
ter o papel preponderante nisso. Ponto de partida: vontade política. O
Governador Flávio Dino conseguiu, e eu acho que pela primeira vez,
reunir os quatro prefeitos da grande São Luís, o Prefeito Edivaldo, o
Prefeito Dutra, o Prefeito Luís Fernando e a Prefeita Araci, porque
tem esse entendimento de que esses municípios e a grande São Luís só
têm a ganhar com a criação da Região Metropolitana. Já foi criada por
essa Assembleia, mas não foi, digamos assim, efetivamente discutida.
Então nós temos aqui nesta Casa uma Comissão de Assuntos
Municipais e Regionais, que será fundamental para que essa Região
Metropolitana possa surtir efeito. E eu diria até no que se refere à
arrecadação de receita do Governo Federal. V. Exa. sabe que isso é
fundamental para que possa aportar recursos nesses municípios. Então
eu queria mais uma vez dizer que é fundamental  e V. Exa.  vem como
um  grande parlamentar aqui  trazendo questões importantes  para que
nós  discutamos nesta Casa a questão da metropolização.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ -
Perfeitamente, Deputado Frota. V. Exa. tem total razão, porque além
de todos os benefícios,  nós temos também como  potencializar a
capacitação de  recursos. Já disse e repito,   inclusive  começando
pelos limites. Se a gente organizar  bem os limites,  nós podemos já  de
cara, de imediato,  conseguir um aumento de arrecadação para Paço do
Lumiar, por exemplo. Podemos conseguir esse aumento de arrecadação.
Isso é  importante para Paço do Lumiar, é importante para a Ilha. Além
do que, você organizando e colocando em prática a Região
Metropolitana, você vai permitir  um planejamento melhor, uma
otimização dos recursos.  V. Exa. citou vários casos que eu também  já
falei e reforça o entendimento,  porque otimiza  em vez de fazer,  por
exemplo, no caso de resíduos  sólidos, em vez de fazer uma área  que
possa atender  a coleta e o processamento  de resíduos sólidos   um
para cada município, você pode  ter um que atendam os quatros  e,
assim, você otimizando o planejamento e o funcionamento  e a dinâmica

de todos esses trabalhos. No transporte a mesma coisa.  Nós temos
que ver que é uma questão fundamental. Ontem se falou aqui até em
transportes de massas, que é necessário encontrar uma solução para a
Ilha e para a Região Metropolitana, coisa que nunca se fez. Mas é
preciso que algum dia se faça e nós precisamos discutir profundamente
essa temática, porque precisamos avançar. Portanto é um tema relevante
que nós vamos acompanhar e que beneficia mais de um milhão e
seiscentas mil pessoas. Portanto não é qualquer coisa, é fundamental e
estratégico  para o Estado do Maranhão. Senhor Presidente, era isso e
muito obrigado.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Tempo da
liderança, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Em seguida Deputada Andrea, Deputado Júnior Verde,
por cinco minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Excelentíssimo Senhor Presidente Othelino Neto, reiterando
a nossa saudação a todos os maranhenses, também cumprimentar os
nossos companheiros que ainda permanecem nesta Sessão. Só para
enfatizar, ainda há pouco, iniciamos a nossa fala discutindo um assunto
que é muito importante e deve entrar na pauta das nossas solicitações
deste ano, que é a mudança do Código Penal. Como parlamentar
estadual acho que nós podemos, sim, rediscutir as leis deste país,
precisamos informalizar algumas demandas junto ao Congresso
Nacional, às nossas bancadas federais, e, ontem, na reunião que eu tive
com o presidente da OAB Seccional, com o presidente Thiago Dias,
juntamente estava o advogado Samuel Santos, Felipe Franco, que
participaram também da nossa audiência com o presidente e nós
colocamos na pauta justamente uma revisão do nosso Código Penal e
também de Processo Penal. Por que nós fizemos isso? Porque nós
estamos discutindo de forma ampla segurança pública, não dá para
discutir segurança pública se nós não analisarmos todos os elos que
compõem o sistema de segurança pública deste Estado. Eu inclusive
solicitei junto ao presidente que nós pudéssemos interagir, a Assembleia
Legislativa, a OAB, demais órgãos de segurança, dei como exemplo a
necessidade de audiências públicas, mas, antes disso, inclusive reuniões
setoriais, me coloquei à disposição como Presidente da Frente
Parlamentar de Segurança Pública e Privada para que nós possamos
aqui nesta Casa deliberar os temas fundamentais de mudança do Código
Penal e do Código de Processo Penal, até porque já são décadas de
existência desse código e infelizmente de forma arcaica, não
contemplando o sistema de segurança pública. Aqui eu até fiz algumas
referências pontuais dessa necessidade. Então eu abordo aqui e reitero
essa condição que é fundamental para que nós possamos discutir
também a mudança das leis deste País. Nós temos feito aqui várias
sugestões de leis e temos leis aprovadas nesta Casa que, de forma
muito dinâmica, tem conseguido aprovar as suas reivindicações, suas
propostas que vêm contemplando a sociedade. No entanto, há leis que
não dependem deste Parlamento, que estão dentro da esfera federal.
Nesse sentido, nós podemos sim discutir e fazer encaminhamentos de
propostas. Então eu cito aqui, por exemplo, o CPP, que é datado do
ano 2008 com as Leis 11.689, 11.690 e 11.719, que não contemplou
alguns pontos importantes principalmente na seara recursal e punitiva,
tendo se limitado a modificar as partes referentes à produção de provas,
procedimentos e tribunal do júri. Então algumas mudanças que
ocorreram, deputado Edilázio, e que eu acredito que a gente precisa
rever justamente as questões punitivas que por si só não respondem à
questão da segurança pública. Nós temos que ter no bojo das discussões
as questões sociais para atacar as causas da violência. Nós temos que
analisar de forma muito pontual algumas perspectivas importantes
desse processo, e o Estado precisa participar de forma bem interativa
e realmente desenvolver um sistema que fortaleça a segurança pública
do Estado. Infelizmente não conseguimos ainda acabar com a escalada
da violência que o Estado tem recebido em função e em detrimento
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talvez da falta de algumas ações pontuais bem definidas. Eu fiz algumas
referências, dei algumas sugestões, estão devidamente registradas neste
Parlamento e foram encaminhadas ao governo do estado. Cito, por
exemplo, as barreiras policiais em todo o estado do Maranhão, não só
na saída aqui de São Luís que ora acontece, ora não acontece, então é
preciso de forma permanente que os policiais estejam realmente nos
pontos estratégicos para evitar, por exemplo, os assaltos a bancos. É
preciso a presença da polícia bem armada, bem equipada. Há outros
pontos também que nós temos destacado aqui, que é a discussão junto
com a sociedade e por isso eu retomo a necessidade das audiências
públicas quando nós partimos já com alguns pontos já definidos a
partir da reunião que nós tivemos pela Frente Parlamentar de Segurança
Pública e Privada, pela Comissão de Segurança Pública desta Casa,
inclusive já coloquei até o nosso nome para avaliação para que nós
possamos assumir a presidência da Comissão de Segurança Pública
para que este ano nós possamos fazer esse trabalho intenso de deliberar,
de propor e analisar algumas sugestões que podem dinamizar o sistema
judicial e, claro, dinamizar o que nós queremos que é a tranquilidade
para o povo brasileiro e para o povo maranhense. Então nós queremos
aqui modificar essas falhas, tornar o processo penal cada vez mais
efetivo, aproximando a justiça da questão penal, e isso é possível
quando nós pudermos realmente mostrar, como diz Cesare Beccaria
que fala da questão punitiva, isto é, que a certeza da punição enseja o
principio de justiça. Então o bandido, o meliante, o criminoso tem que
saber que ele vai ter a certeza da punição e por isso nós temos que ter
leis mais enérgicas e que sejam leis efetivas que aconteçam de fato e de
direito neste Estado e neste país. Muito obrigado e que Deus nos
abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputada Andréa Murad pela liderança do
PMDB.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente em exercício, senhoras e senhores
deputados, galeria, imprensa. Eu continuo aguardando os
esclarecimentos da Secretaria de Estado da Saúde, pois primeiramente
a explicação sobre a não utilização da Ata de Registro n.º 50, do Pregão
07/2016, não é plausível. Em relação à Ata n.º 20, do Pregão 08/2016,
que também registrou remédio oncológico Temozolomida, a EMSERH
sequer deu qualquer explicação. E também não foi explicado o meu
principal questionamento: por que foi adquirido através de compra
direta o medicamento com percentual de 500%? Ou seja, o remédio
que custa R$ 67,00 e como o Estado mesmo registrou por três vezes,
a EMSERH adquiriu por R$ 390,67, deputado Othelino. É isso que
tem que ser explicado, porque a EMSERH contratou diretamente a
Certa Medicamentos para fornecer Temozolomida neste valor de R$
390,67, sendo que a Certa Medicamentos forneceu no mesmo período
para outros Estados nos valores de R$ 54,00 reais, como aconteceu
para assistência Medica do servidor Público de São Paulo e do Governo
de Alagoas no valor de R$ 69,28. É isso que eu quero que a Secretaria
de Estado de Saúde do Maranhão explique a esta Casa e à população.
Não adianta ficar enviando notas aos jornais que ela não explica
absolutamente nada com nada. Eu quero que ela explique estes
questionamentos que eu estou fazendo e ela não consegue responder.
Mas como eu disse ontem, estamos com outros casos semelhantes e
que o Ministério Público e o Poder Judiciário vão investigar e decidir
como combater esta imoralidade. Outros casos, senhoras e senhores
deputados, jornalistas, como a Capecitabina de 500 ml que foi registrado
o valor unitário de R$ 7,63 através da Ata de registro de preços n.º 52/
16, celebrada entre a EMSERH e Empresa BH Farma Comércio LTDA,
assinada no dia 04 de abril de 2016 com vigência de 12 meses. Em
seguida, esse mesmo medicamento foi adquirido junto à empresa Certa
Medicamentos e Comercial LTDA em setembro de 2016, por dispensa
de licitação sobre alegação de situação emergencial ao valor unitário de
R$ 12,95, valor de 69% mais alto acima do registrado, conforme
disposto no Termo de Contrato n.º 99/2016. Pela quantidade adquirida

mais de 17 mil unidades e esse superfaturamento constatado, vemos aí
o prejuízo ao cofre do Poder Público somente neste item, no valor de
R$ 91.929,60. Outro caso foi a compra do Cloridrato de Doxorrubicina
50mg, registrado o valor unitário de R$ 19,95 através da Ata de Registro
de Preços n.º 07/2016, celebrada entre a EMSERH e a empresa Jorge
Batista e Companhia Ltda, sendo assinada em 29 de abril de 2016 e
com vigência de 12 meses. Em seguida, esse mesmo medicamento foi
adquirido junto à empresa Certa Medicamentos Comercial Ltda em
setembro de 2016, por dispensa de licitação, sob a alegação de situação
emergencial ao valor unitário de R$ 66,67, conforme o Contrato n.º 99/
2016. Quero até saber de quem é a Certa Medicamentos. Então caros
deputados, não podemos nos convencer dessas balelas que a Secretaria
de Estado da Saúde diz em nota, em resposta a uma denúncia tão grave
que trazemos a esta Casa. Eu continuo esperando a justificativa correta,
uma justificativa justa, uma justificativa para o povo do Maranhão
que merece esclarecimentos. Em no medicamento foram 500% a mais
do valor. Um prejuízo aos cofres públicos, pois somando esse montante
todo dá quase R$ 700 mil, ou mais. A justificativa em comprar remédios
com valores superfaturados qual é, Secretário Carlos Lula? É essa a
pergunta que nós queremos as respostas. Gostaria de responder agora
ao Deputado Rogério Cafeteira, que infelizmente não ficou até o final
da sessão, sobre a colocação que ele fez no início da sessão hoje sobre
o hospital de Nunes Freire, que o ex-secretário Ricardo Murad não
quis colocar hospital em Nunes Freire. Foi um erro muito cruel até o
Deputado Rogério Cafeteira falar uma coisa dessas. Porque quantas
vezes o Prefeito Curió esteve, inclusive, na minha casa, Deputado
Fábio Macedo. E o prefeito Curió, não o primeiro prefeito, o segundo
prefeito, que foi o Prefeito Curió, também com muita vontade e
empenho em querer colocar um hospital lá em Nunes Freire. A questão
é que todos os terrenos que o Prefeito Curió tentava doar para colocar
um hospital do Saúde é Vida eram barrados pelo BNDES. Então não
teve como naquele momento, até a saída do Secretário Ricardo Murad,
ter construído o hospital, pois todos os terrenos tinham algum
problema. Vinha o terreno, era levado para a avaliação do BNDES. O
BNDES vinha depois de não sei quanto tempo dizer que aquele terreno
não era propício para ser feito o hospital. Então não foi falta de
sensibilidade que o Programa Saúde é Vida deixou de atender a
necessidade de Governador Nunes Freire. Eu acho que falta de
sensibilidade tem o governador Flávio Dino de não abrir os hospitais
que têm aí, todos já prontos, só no ponto de ele abrir as portas, com
equipamentos lá dentro há tantos anos parados e que custou uma
fortuna, que talvez ele não faça nem ideia, isso sim é insensibilidade.
Quantos deputados subiram aqui nesta tribuna, deputado Othelino,
para criticar a quantidade de hospitais construídos. Falavam do
megalomaníaco Ricardo Murad de construir 72 hospitais, que absurdo!
E hoje vejo deputados chorando querendo hospitais para os seus
municípios. Mas concordo com os deputados, assim como o Ricardo
Murad achava que cada município deveria ter seu hospital de pronto-
atendimento, porque as pessoas merecem. Mas o governador não pensa
assim. A partir do momento que ele corta repasses, a partir do momento
que ele vai e quer acabar com os hospitais dos municípios, ele quer
municipalizar os hospitais dos municípios, que ele quer se ver livre
dos hospitais que estão lá fazendo o seu trabalho para os municípios.
O deputado Rogério foi injusto, ele deveria chegar para o governador
dele e pedir um hospital para Nunes Freire, ou que pelo menos ele
inaugure o que foi deixado pelo ex-secretário Ricardo Murad. Já seria
de grande valia para o povo maranhense. Ou então que pedisse para
que ele pelo menos colocasse gazes dentro dos hospitais e que ele não
coloca mais. Que ele colocasse algodão, que ele colocasse soro, que ele
colocasse algodão, que ele colocasse soro, que ele colocasse os
medicamentos que os hospitais precisam para funcionar e que ele não
destruísse todo um programa que foi feito em prol dos maranhenses.
Então diante disso não adianta vir aqui desconstruir um programa que
foi feito pensando no povo, porque todo mundo sabe que é muito fácil
acusar. Às vezes as pessoas me julgam muito, acham: “ah, Andréa é
muito dura”. Eles falam “a Andréa é doida, a Andréa briga demais”, é
porque é muito revoltante você ver. Eu em relação à Saúde, você quer...
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eu sou muito tranquila na minha vida, mas você quer mexer comigo é eu
olhar todo um trabalho que eu sei de onde começou, que foi do capim,
ele subir, ele crescer, se transformar no que se transformou e vem gente
que não sebe nem o que diz, falar realmente bobagens e lorotas, como
eu disse e reafirmo. Porque se a pessoa tivesse entrado em alguns
daqueles hospitais naquela época jamais conseguiriam abrir a boca
para falar tanta besteira, eu volto a repetir. A gente tem que entender e
procurar ser justos com as pessoas. Se eu não gosto de tal pessoa... e
eu fiquei muito... agora com a morte da esposa do Lula. Eu vi como o
ódio tomou conta do mundo da política, como as pessoas deixaram de
ser sensíveis àquilo que elas devem ser. Se elas não estão sendo sensíveis
até à morte de alguém, eu não sou “lulista”, o meu partido é contra o
Lula, embora eu goste do Lula, conheci o Lula, eu acho o Lula realmente
uma das pessoas mais simples que conheci. Hoje as pessoas não estão
ligando para o ser humano, então alguém vai ligar para o ser humano
político? Não. Sobem nesta tribuna na calmaria que querem, falam o
que querem também. Chamam o sue pai do que bem entendem, como
se aquele homem não fosse a pessoa que lhe colocou no mundo, como
se aquele homem fosse um estranho pra você. Eu já falei e falo isso
para vocês com muita tranquilidade, eu sou acostumada na política
desde que nasci, eu tenho liberdade com os deputados aqui nesta
Assembleia, com os novatos nem tanto, mais com os antigos porque
eu os conheço há muito tempo, eles frequentavam a minha casa,
tomavam café na minha casa, então eu tenho intimidade com muitos
para falar aquilo que eu penso. Só que nem com esses, se falarem do
meu pai, eu subirei nesta tribuna para falar da mesma forma, porque as
pessoas precisam entender e aprender a separar o político do pai.
Como é que eu vou subir aqui numa tribuna e vou chamar o pai de
alguém e depois no dia seguinte esquecer o que disse como se não
tivesse falado nada disso?! Disse que a polícia que está investigando
uma pessoa própria que ele mesmo pediu, aí ele disse: “Hoje ele tem
mandato de que para chamá-lo aqui?”. Se ele mesmo estava querendo
assinaturas para a CPI, e só não teve CPI aqui porque eu disse que na
hora que ele colocasse a CPI, eu ia pedir aqui desta Assembleia para os
42 deputados desta Casa, e aí deram para trás. Meu pai não tem medo
de CPI. Meu pai, deputado Wellington, quando me olha nervosa desse
jeito, ele fala assim: “Minha filha (...)”, eu estava até comentando isso
com o deputado Rogério, “(...) não ligue para o que falam de mim,
minha filha, eu sou acostumado com isso todo dia. Quem é esse rapaz,
eu não sei nem quem ele é. Quem é ele? De onde ele é? Minha filha,
enquanto você não ficar boa, porque eu estou doente, você não vai a
esta Assembleia, vão lhe matar”. E eu falei: “Vou continuar indo e vou
falar as dez mil vezes que falarem de alguém da minha família de forma
pessoal”. Ora, polícia não fala que meu pai é ladrão. Ninguém provou
nada contra o meu pai. Até hoje tentam, tentam, tentam e não provam
nada. O Governador chamou na sua sala dois delegados aqui do
Maranhão e disse. Os delegados falaram para ele: “não tem nada que
prove nada contra ele”. E o Governador falou: “Arrume, crie”. O que
vocês querem que eu ache de um Governador desses? Vocês querem
que eu fique aqui olhando e achando que um Governador desses é
normal, que eu não tenha sentimentos nenhum e que eu ache que o
Governador que está governando o Estado com a sua cabeça em si. É
por isso que ele não consegue governar. É por isso que ele está acabando
os hospitais. É por isso que ele não consegue nem a questão da
despoluição das praias dar conta, porque ele não vive para o trabalho,
ele vive para o ódio. Eu poderia não dar bolas para certos deputados
que falam pessoalmente do meu pai. Ora, não conseguiu ser prefeito
da cidade. O Governador não conseguiu nem colocá-lo prefeito da sua
região e o Governador levou uma surra lá mesmo. Então ninguém pode
falar muito aqui de ninguém pessoalmente. Então eu sei muito bem
levar os embates para os embates políticos. E todas as vezes que eu
subo aqui nessa tribuna são para embates políticos direcionados ao
Governador, direcionados ao Governo. E todas as vezes que eu sou
atacada, eu sou atacada pelo lado pessoal. Se V. Exas. quiserem, o
Deputado Rogério hoje subiu a esta tribuna e se chateou porque não
foi levado um hospital para Governador Nunes Freire. Eu vim, subi e

rebati. O Deputado Rogério tem as suas queixas, eu rebati, ponto final,
normal. Mas se ele subisse nesta tribuna para chamar o meu pai de
ladrão, ele ia escutar e escutar, não tenham dúvidas. Assim como já
escutou outras vezes. E eu acho isso muito natural, até porque,
Deputado Wellington, eu falo que a mulher tem o sangue mais quente.
Não falo, eu já falei para V. Exas. uma história da Roseana com o
Capiberibe que ela ia saindo nos sopapos lá quando o Capiberibe foi
falar mal do pai dela, quando falam de algum ente querido da gente,
alguém que a gente ame, que a gente gosta, que a gente admira é assim,
pai é pai, mãe é mãe, ou as pessoas aprendem isso, aprendem a respeitar
isso, aprendam a falar de política, da política, do Ricardo Murad,
secretário, ex-secretário de Estado, ex-deputado federal, ex-deputado
estadual, ex-presidente desta Casa, que tem uma longa e vasta história
no Maranhão e não falar daquilo que bem entende. Aí vai ficar tudo
certo e a paz volta a reinar aqui nesta Casa. Obrigada a todos.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

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

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

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 169/2016

  A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 001/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 07 de fevereiro do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias no período
de 14 a 20 de dezembro de 2016, da Deputada Nina Melo, em virtude
da mesma encontrar-se sob cuidados médicos.
Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 08 de fevereiro
de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO RIOS -
PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO RESENDE - SEGUNDO
SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 171/2016

  A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 626 /16, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 22 de dezembro do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias pelo
período de 01 a 08 e de 12 a 22 do deputado Paulo Neto tendo em vista
o mesmo encontra-se sob cuidados

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 22 de
dezembro de 2016. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO
RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO RESENDE - SEGUNDO
SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 172/2016

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
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considerando o deferimento do Requerimento nº 620/16, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 21 de dezembro do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias nos dias
05 e 06 do deputado Ricardo Rios, tendo em vista o mesmo encontra-
se sob cuidados médicos

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 22 de
dezembro de 2016. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO
RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO RESENDE - SEGUNDO
SECRETÁRIO

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

1 – RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 168/2017, de 07 de fevereiro de 2017, nomeando MARIA

DE FÁTIMA PEREIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
1 de Assessor Parlamentar; HUGO ROBERTO DE MEDEIROS
PINTO,  para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor
Parlamentar Adjunto, PAULO NORMANDO FIGUEIREDO
ALHADEF, para o Cargo em Comissão Símbolo DAS-3 de Secretário
Executivo e LUANA MARTINS DOS SANTOS, 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 170/2017, de 08 de fevereiro de 2017, nomeando
AMANDA CAROLINA PESTANA GOMES MENDES, para o Cargo
em Comissão, Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano
em curso.

Nº 173/2017, de 08 de fevereiro de 2017, exonerando
MORGANA ROCHA MENDONÇA, do Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-3 de Chefe de Gabinete e FELIPE MORAIS ANDRADE, do
Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 174/2017, de 08 de fevereiro de 2017, nomeando MARIA
CELINA ARAÚJO BASTOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-3 de Chefe de Gabinete e GUILHERME JÚNIOR BEZERRA
MULATO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 Secretário
Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
fevereiro do ano em curso.

Nº 175/2017, de 08 de fevereiro de 2017, nomeando CARLOS
EDUARDO MOREIRA FERREIRA, 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 176/2017, de 08 de fevereiro de 2017, nomeando JOSÉ
RIBAMAR ALEX DIAS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 177/2017, de 08 de fevereiro de 2017, nomeando ANNE
GRASIELLE CAMPOS SANTOS MEMORIA, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 178/2017, de 08 de fevereiro de 2017, nomeando JORETE
MARTINS PINTO QUEIROGA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 179/2017, de 08 de fevereiro de 2017, exonerando
ANTONIO JOAQUIM VIANA, 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 180/2017, de 08 de fevereiro de 2017, nomeando MARIA
RAIMUNDA DE SOUSA ARAUJO, 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 181/2017, de 08 de fevereiro de 2017, exonerando
GILMARA PEREIRA BANDEIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 182/2017, de 08 de fevereiro de 2017, nomeando
HELIEZIO DE MORAIS SOUSA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 183/2017, de 08 de fevereiro de 2017, nomeando MARIA
EDILENE BEZERRA DOS SANTOS, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 184/2017, de 08 de fevereiro de 2017, nomeando
GILMARA PEREIRA BANDEIRA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO FINAL DA
LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016-CPL/AL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2724/2016-AL

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público o julgamento e classificação das
propostas de preços da licitação em referência, cujo objeto trata da
contratação de empresa para execução dos serviços de engenharia de
reforma e adequação da ETE, ampliação de abrigo de resíduos e
adequação de área de manutenção de equipamentos na sede da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, localizada na Avenida
Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Sítio Rangedor, Calhau, São Luís-MA,
ficando assim a classificação das proponentes:

a) Classificadas:
- 1º lugar - VH CONSTRUÇÕES LTDA;
- 2º lugar - CANORTE INDÚSTRIA COMÉRCIO E

SERVIÇOS LTDA; e
- 3º lugar - RESENDE ENGENHARIA LTDA.
b) Desclassificadas:
- A.E. GLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA; e
- EEMA EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA DO

MARANHÃO LTDA.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos

interessados na sede da Comissão Permanente de Licitação – CPL,
para interposição de recurso, observado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contado da publicação deste Aviso, nos Diários Oficiais do Estado
e da ALEMA no dia 10 de fevereiro de 2017.

São Luís, 08 de fevereiro de 2017.

CATARINA DELMIRA BOUCINHAS LEAL
Presidente da CPL

P O R T A R I A   Nº 045/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no
Memorando nº 023/2017 – DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores MIGUEL DA FONSECA
HAICKEL FILHO, matrícula nº 1214121 e CAMILA SILVEIRA
PEREIRA, matrícula nº 1611185, para atuarem, respectivamente, como
Gestor e Substituto da Ata de Registro de  Preços - 060/2016 - ALEMA,
para futura e eventual aquisição de materiais de consumo na    espécie,
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“ carimbos, resinas e refis”, conforme determina o Art. 20 da Resolução
Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 06
de feveiro de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

Resumo da Ata da Segunda 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 e 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: Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Hemetério Weba,
Sousa Neto e Zé Inácio. O Presidente declarou aberta a Sessão
determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
Anterior, que foi considerada aprovada e do expediente que foi
encaminhado à publicação. Em seguida concedeu a palavra aos Senhores
Deputados: Wellington do Curso, Júnior Verde, Cabo Campos, Rogério
Cafeteira, Eduardo Braide, Nina Melo e Vinícius Louro, inscritos no
Pequeno Expediente. Esgotado o tempo regimental destinado a este
turno dos trabalhos, o Senhor Presidente declarou aberta a Ordem do
Dia, anunciando a discussão e votação do Requerimento nº 005/2017,
de autoria do Deputado Edilázio Júnior, que solicita a convocação do
Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, a
comparecer nesta Casa, no dia 15 de fevereiro de 2017, em sessão
especial, para prestar informações sobre a pavimentação de vias urbanas
e rodovias estaduais, bem como do cronograma de municípios
beneficiados pelo programa “Mais Asfalto”. O citado requerimento
foi retirado da Ordem do Dia, a pedido do autor, atendendo a solicitação
do Líder do Governo, Deputado Rogério Cafeteira e do Lider do Bloco
Parlamentar, Deputado Max Barros . Sujeitos à deliberação da Mesa
Diretora, foram deferidos os Requerimentos nºs: 001/2017, da autoria
da Deputada Nina Melo, solicitando que sejam justificadas suas
ausências nas Sessões Plenárias realizadas de 14 a 20 de dezembro do
ano 2016, conforme atestado médico; 003/2017, de autoria do
Deputado Othelino Neto, solicitando que seja consignada nos Anais
da Casa Mensagem de Pesar pelo falecimento do Senhor Estevam
Fernandes, importante personalidade da Cidade de Pinheiro/MA;
Requerimento nº 004/2017, de autoria do Deputado Othelino Neto, no
mesmo sentido, pelo falecimento da ex-primeira-dama do Brasil,
Senhora Marisa Letícia Lula da Silva; Requerimento nº 006/2017, de
mesma autoria, ainda no mesmo sentido pelo falecimento da Senhora
Maria Tereza Salomão Lago, mãe do ex-deputado Estadual Adelson
lago, requer ainda o envio de mensagens de condolências às famílias
enlutadas. Conforme o artigo 113 do Regimento Interno, foram incluídos

na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs:
001/17, de autoria da Deputada Nina Melo, 003/17 e 004/17, do
Deputado Othelino Neto e 005/17, do Deputado Edilázio Júnior. No
primeiro horário do Grande Expediente, ouviu-se o Senhor Deputado
Professor Marco Aurélio. No tempo reservado aos Partidos ouviu-se
a Deputada Andrea Murad, que falou pelo Bloco de Oposição e pela
Liderança deste Bloco. Em seguida, o Deputado Professor Marco
Aurélio voltou à tribuna, dessa vez, pela liderança do Governo. As
demais agremiações declinaram do tempo a elas destinado. Nada mais
havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que
lida e considerada aprovada, será devidamente assinada. Plenário
Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão, em São Luís,
08 de fevereiro de 2017.
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