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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13/02/2017 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13.02.2017 – SEGUNDA-FEIRA

I – REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DA PLENÁRIO

1. REQUERIMENTO Nº 027/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CABO CAMPOS, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
APLAUSOS AOS POLICIAIS MILITARES: TENENTE CORONEL
PM JOSÉ ROBERTO MOREIRA FILHO, CABO PM JOSEDILSON
FROES SOUSA, SOLDADO PM LUIS THIAGO CORREIA
MORAIS, SOLDADO PM JOSÉ ORLANDO DE FREITAS
JÚNIOR, SOLDADO PM RAFAEL DE SOUSA NASCIMENTO,
PERTENCENTES AO GTM DA CPTUR – COMPANHIA DE
TURISMO DA PMMA, QUE NO DIA 04 DE FEVEREIRO
SALVARAM O SENHOR CARLOS VINICIUS PEREIRA DE JESUS,
QUE TENTOU O SUICÍDIO. A AÇÃO DOS POLICIAIS
MILITARES MERECE DESTAQUE PELA SUA BRILHANTE
ATITUDE, DESTREZA E CORAGEM, PELA FORMA COMO
CONSEGUIRAM IMPEDIR A TRAGÉDIA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 13/02/2017 – SEGUNDA-FEIRA

ORDINÁRIA  2ª 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  3ª 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.

ORDINÁRIA 4ª SESSÃO E ÚLTIMA 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  09/02/17.

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

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

Júnior.
Segundo Secretário, Senhor Deputado Stênio Rezende.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores

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

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.

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 EDILÁZIO JÚNIOR - (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

REQUERIMENTO Nº 027 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro após ouvido o plenário, a aprovação deste requerimento
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de seja enviada Mensagem de Aplausos aos Policias Militares:
Tenente Coronel PM José Roberto Moreira Filho, Cabo PM
Josedilson Frões Sousa, Soldado PM Luis Thiago Correia Morais,
Soldado PM José Orlando de Freitas Júnior,  Soldado ‘PM Rafael
de Sousa Nascimento, pertencentes ao GTM da CPTUR –
Companhia de Turismo da PMMA , que no dia 04 de fevereiro salvaram
o Sr. Carlos Vinicius Pereira de Jesus, que tentou o suicídio. A Ação
dos Policiais Militares, merece destaque pela sua brilhante atitude,
destreza e coragem, pela forma como conseguiram impedir a tragédia.

Na oportunidade requeremos também, que se dê ciência ao
Comandante da CPTUR, aos Excelentíssimos Secretário de Segurança
Pública e ao Comandante Geral da Policia Militar do Maranhão, para
que o ato seja registrado no histórico da Corporação.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 07 DE FEVEREIRO DE 2017 - CABO
CAMPOS - Deputado Estadual - www.cabocampos.com.br

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 13.02.17
EM: 10.02.17

INDICAÇÃO Nº 007 / 17
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM: 13.02.2017.

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de São Luís, EDIVALDO HOLANDA
JÚNIOR, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Obras e Serviços
Públicos da cidade de São Luís, ANTÔNIO ARAÚJO, solicitando
QUE ADOTEM PROVIDÊNCIAS A FIM DE REALIZAR OBRAS
DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE QUE INTERLIGUE O
BAIRRO VILA ITAMAR AO RECANTO VERDE, DA ZONA
RURAL DE SÃO LUÍS, OBJETIVANDO SUBSTITUIR A ATUAL
PONTE DE MADEIRA EXISTENTE.

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

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

Ante o supracitado, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito de São Luís, EDIVALDO HOLANDA JÚNIOR, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Obras e Serviços Públicos da cidade
de São Luís, ANTÔNIO ARAÚJO, solicitando QUE ADOTEM

PROVIDÊNCIAS A FIM DE REALIZAR OBRAS DE
CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE QUE INTERLIGUE O BAIRRO
VILA ITAMAR AO RECANTO VERDE, DA ZONA RURAL DE
SÃO LUÍS, OBJETIVANDO SUBSTITUIR A ATUAL PONTE DE
MADEIRA EXISTENTE.

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

INDICAÇÃO Nº 019 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Maranhão, FLÁVIO DINO,
solicitando QUE APRECIE A POSSIBILIDADE DE ESTABELECER
PARCERIA COM A PREFEITURA DE SÃO LUÍS EM RELAÇÃO
ÀS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE QUE
INTERLIGUE O BAIRRO VILA ITAMAR AO RECANTO VERDE,
DA ZONA RURAL DE SÃO LUÍS, OBJETIVANDO SUBSTITUIR
A ATUAL PONTE DE MADEIRA EXISTENTE.

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

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

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

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

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

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 082 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja emitido expediente ao Excelentíssimo 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 Itaipava do Grajaú.

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 083 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder,
requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao GOVERNO
DO ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa do Exmo. Sr. Governador
FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA, que unifique e aprecie os
02 (dois) Projetos da LOB/PMMA, enviado ao Poder Executivo, e
seja encaminhado com urgência  ao Poder Legislativo para discussão e
votação.

PLENÁRIO DEPUTADO NABIG HAICKEL DO PALÁCIO
MANOEL BEQUIMÃO, EM 07 DE FEVEREIRO DE 2017. - CABO
CAMPOS - Deputado Estadual - www.cabocampos.com.br

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

INDICAÇÃO Nº 084 / 17

Senhor Presidente

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja emitido expediente ao Excelentíssimo 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 Riachão.

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 085 / 17

Senhor Presidente

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja emitido expediente ao Excelentíssimo 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 São Raimundo do Doca Bezerra.

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 086 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado oficio ao Superintendente Estadual da Caixa
Econômica Federal senhor Ricardo Porto, solicitando a implantação de
uma agencia do bancária município de Arari, neste Estado, para
atendimento da população daquela cidade.

Explanamos para este pleito que a cidade de Arari não dispõe
de nenhum órgão para atendimento bancário o que obriga as pessoas a
se deslocarem para outras cidades no caso de movimentação financeira.
Ressaltamos na oportunidade a importância de uma agência bancária
na união de esforços de atividades comerciais e, desta forma, a
implantação de uma agencia da Caixa Econômica Federal nessa cidade
será uma grande contribuição para o desenvolvimento do setor
empresarial do município supracitado.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 08 de Fevereiro de 2017. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

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

INDICAÇÃO Nº 087 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
solicito a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício
ao Exmo. Secretário de Educação o Senhor Felipe Camarão
solicitando ações em caráter de urgência que visem à criação,
construção e implantação do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão, o IFMA na cidade de Arari-Ma, objetivando
os cursos técnicos em: Eletrotécnica; Eletrônica; Informática;
Telecomunicações; Eletromecânica; Cozinha; Alimentos; Edificações;
Segurança do Trabalho; Logística; Infraestrutura e Saneamento
Ambiental. Além dos cursos superiores apontados pelas análises
realizadas levando-se em consideração a economia da região.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 08 de Fevereiro de 2017. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

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

INDICAÇÃO Nº 088 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do
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Maranhão, solicitando a reativação do posto de atendimento ao público
do Juizado de Infância e Juventude localizado no Aeroporto
Internacional de São Luís Marechal Cunha Machado, nos horários
compreendidos entre 18h01m e 07h59m, em regime de plantão, tendo
em vista a necessidade da população requerer autorização para viagem
de menores também durante esse período. Tal indicação se faz necessário
tendo em vista que a concessão de autorização para viagem de menores
não se inclui entre as atribuições expressas do Plantão Judiciário Cível
da Comarca de São Luís/MA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de fevereiro de
2017. - Sousa Neto - Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra, o Deputado Bira do Pindaré, por cinco
minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Eu gostaria de declarar meu apoio
amplo total e irrestrito à proposição da bonificação no ENEM. Inclusive
a minha participação na frente parlamentar sugerida aqui pelo nobre
colega Deputado Marco Aurélio, lá da Região Tocantina, no sentido de
que haja uma bonificação especial de 20% nas notas do ENEM, a fim
de favorecer os estudantes maranhenses no ingresso na Universidade
Federal no Estado do Maranhão. Acho essa medida importante.
Inclusive, Deputado Marco Aurélio, eu já tinha tratado desta pauta na
legislatura passada. Tratei também quando eu era Secretário de Ciência
e Tecnologia, principalmente com o ex-reitor Natalino Salgado. E agora
nós temos uma nova reitoria, e certamente haverá sensibilidade por
parte da Universidade, porque não é uma experiência inicial. Já existem
outros Estados que praticam isso, como o Pará e Pernambuco. E nada
mais justo do que fazer isso também aqui no Estado do Maranhão.
Observem que principalmente nos cursos mais concorridos, como
medicina, que é uma carência imensa no Estado do Maranhão, nós
temos o menor número de médicos por habitantes do Brasil, no entanto
conseguimos ampliar a oferta de cursos universitários para formação
de médicos, mas a grande maioria pelos relatos que recebemos a grande
maioria não é maranhense, daqueles que estão ocupando as vagas nos
cursos de Medicina, seja em São Luís, seja em Imperatriz, seja em
Pinheiro, seja em Chapadinha. Nada mais justo do que a gente priorizar
o maranhense para ter acesso a esses cursos na Universidade Federal,
principalmente repito, o curso de Medicina, porque nós precisamos
de médicos, nós temos carência de médicos e os médicos que estão
sendo formados pela Universidade Federal e se eles não são
maranhenses, a tendência deles ao terminarem o curso, voltarem para
seus Estados de origem. Vão tirar para fora e nós vamos ficar com o
prejuízo. Portanto, é uma medida necessária, urgente, prioritária e eu
tenho certeza de que a Universidade Federal do Maranhão, não só a
sua reitoria, mas o Conselho Universitário, toda a comunidade
universitária vai se sensibilizar com essa proposição, vai adotar as
medidas para que Universidade Federal do Maranhão possa ter a
bonificação especial, como Secretário de Ciência e Tecnologia, eu pude
certificar esta problemática existente no Estado do Maranhão, e agora
para dar um passo largo em direção, sobretudo, o respeito e a
consideração ao estudante maranhense certamente essa medida vai

engrandecer. O ENEM foi uma grande conquista, a meu ver, para todo
o país, porque hoje nós temos um processo mais democrático e
transparente no acesso à Universidade, mas é evidente, sobretudo os
cursos mais concorridos que há uma desproporção entre as condições
que nós temos aqui no Estado do Maranhão em relação a outros Estados
e não estou falando apenas da rede pública, eu falo inclusive da rede
particular. Não é que o estudante maranhense não tenha a mesma
capacidade, mas as condições não são as mesmas e nós temos o direito,
uma vez que a universidade está implantada aqui, que os recursos são
oriundos e aplicados aqui, nada mais adequado do que a gente garantir
a priorização para o estudante maranhense. E isso pode ser feito a
partir da bonificação. Até onde tenho conhecimento não há nenhum
problema com a legalidade, nem no Pará, nem no Pernambuco e em
lugar nenhum, todos os lugares que estão adotando a bonificação essa
medida está sendo respeitada legalmente. Portanto, é um passo que
pode se dar com segurança, com tranquilidade e, sobretudo, com
resultado, com efetividade. É por isso deputado Marco Aurélio, que
eu quero me somar com V. Exa que tão bem representa os interesses da
Região Tocantina, mas quero aqui também defender as causas do povo
da região de São Luís, da grande Ilha. Ontem mesmo a gente esteve
acompanhando a implantação do colegiado que vai conduzir a região
metropolitana, dos 13 municípios da grande Ilha, mas também da região
da Baixada, em Pinheiro ou da região do Baixo Parnaíba, em Chapadinha.
Todas essas regiões onde já têm a presença da Universidade Federal e
já têm a realização do curso de Medicina, certamente vai aplaudir essa
medida a partir do momento que ela foi implantada pela Universidade
Federal. Eu sugiro que procuremos, mais uma vez, a representação da
Universidade Federal como uma primeira medida, um primeiro passo
dessa frente que tenho certeza que já tem várias adesões de outros
colegas parlamentares desta Casa.  E assim façamos essa jornada, essa
cruzada em favor de uma causa justa, necessária, que vai engrandecer e
gerar mais possibilidade de desenvolvimento para o estado do Maranhão.
Muito obrigado, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputada Valéria Macedo. Ausente. Deputado
Raimundo Cutrim com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa,
internautas. Nós estamos acompanhando atentamente aquele episódio
no Espírito Santo e mais preocupado ainda que isso pode explodir, a
qualquer hora, em outros Estados. Ouvi atentamente hoje pela manhã
a fala do governador Paulo Hartung, onde ele dizia que no Espírito
Santo estaria acontecendo uma chantagem e que é a mesma coisa que
sequestrar a liberdade do cidadão capixaba para pagar o resgate. E ouvi
aquela fala e vi a falta de pulso de um governo. Enquanto os governos
do Brasil tratarem a Segurança Pública dessa forma, dessa maneira, vão
continuar assim. E a gente observa que ainda há algumas linhas e alguns
pensamentos que querem desmilitarizar as Polícias Militares. É um
absurdo tão grande que a gente fica preocupado com pensamentos
dessa forma. É como também querer que as Polícias Militares tenham
carga horária de 40 horas ou de 20 horas, ou alguma coisa parecida. As
Polícias do Brasil desde o início que elas foram criadas sempre tiveram
dedicação exclusiva e não podemos aceitar, de forma nenhuma, em
desmilitarizar as Polícias dos Estados e bem como criar carga horária,
e dizer: “oh, o policial só trabalha de 8h às 12h e de 14h às 18h”. Como
é que fica a população? Então temos que ter em mente que as Polícias,
um policial ao entrar para a carreira militar ou civil, ali é um sacerdócio.
Ali ele prestou um juramento e no caso do Espírito Santo que ele
tomou posse entre o exercício, aí será que as famílias foram dizer o que
ele tinha que fazer ou o que deixar de fazer? Então o que está faltando
é pulso do governo, é uma legislação séria que possa impor. Os
governadores hoje estão reféns de uma legislação fraca. Vocês já viram
o Exército brasileiro entrar em greve? Como é que ficaria o país? Aí as
Polícias Militares dos seus Estados entram em greve como é que fica a
situação da população? É fato grave! Os governos, para ganharem
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eleição, ficam fazendo benesses que podem fazer, mas ou você tem
uma legislação que impõe respeito ou se acaba com a instituição das
polícias militares no Brasil. O que se vê de governos fracos que não
sabem dar o valor necessário às polícias militares, pagar um salário
digno, mas nós temos que ter pulso forte, tem que ter comando, senão
não funciona. Não se pode comandar uma polícia de dez, vinte, trinta
mil homens com regimento fraco. A situação hoje no Espírito Santo é
vergonhosa para o País e para o mundo. Na hora que houver uma
intervenção federal, que só existem três situações que o Exército pode
comandar, e ali pode passar também para o regime do Exército para se
aplicar o E 102 para que possa estabilizar. Nós não podemos, de forma
nenhuma, deixar a população exposta à marginalidade. Lá no Espírito
Santo, as pessoas estão reféns. Os bandidos todos saqueando tudo,
virou o quê? Uma baderna. Ali virou uma situação séria. E os governos
têm que ter uma legislação, em nível de Estado, que sejam elas similares.
A Constituição é de 88, minha gente, e até hoje os congressistas não
regulamentaram se pode fazer greve ou não pode. Não é regulamentado
os serviços essenciais. Eu penso que não pode fazer greve, mas a
constituição não regulamentou quem pode fazer greve e quem não
pode. E a mesma coisa que eu estava ouvindo hoje a situação do
Presidente da Câmara, é um modelo político nosso que é criminoso.
Aqui os partidos, esse fundo partidário vai o dinheiro para onde? Qual
o critério? Se o Presidente do Partido aqui do Maranhão diz “olha,
recebeu cinco milhões. Eu vou dar só para ti”. E os outros? Não tem
uma regra. Não tem uma regra que possa distribuir os recursos para os
deputados federais, estaduais na campanha. Dá porque tu és bonita,
eu vou te dá tanto. E é assim que funciona. E aí estão fazendo uma
reforma lá para resolver problema pessoal. Então esse modelo que aí
está é criminoso. Esse modelo que as pessoas querem fazer política
para poder resolver problemas pessoais. Aqui na Assembleia Legislativa
mudaram o Regimento no ano passado para resolver problema de uma
pessoa. Como é que pode resolver problema particular? Mudaram
todo o Regimento Interno da Assembleia, foi um absurdo. É uma
vergonha, mas mudaram. A Mesa mudou e ficou por isso mesmo.
Ninguém reclamou, se reclamasse não tem o que se faça. E ficou por
isso mesmo. Então nós não podemos deixar que as coisas possam ser
mudadas para atender interesses pessoais temporários. Nós temos
que trabalhar para as coisas terem permanência, para que ela possa
fluir daqui a dois, três, quatro, cinco anos. A Constituição dos Estados
Unidos é de 1776. A nossa Constituição muda todo dia. Todo dia muda
de acordo com a maré, então nós temos uma coisa que pode ter duração,
ter permanência, porque do jeito que está ou a gente entra na linha do
trilho correto ou fica do mesmo jeito. Para concluir, senhor presidente,
essa situação do Espírito Santo é extremamente grave e tanto o governo
do Espírito Santo como os outros têm que se preocupar com as suas
polícias militares e procurar fazer um regimento que possa ser aplicado
na hora necessária. Era só isso, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Junior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Que Deus nos abençoe a todos. Excelentíssimo Senhor
Presidente, Excelentíssimos Senhores e Senhoras Deputados, imprensa,
galeria, internautas, servidores desta Casa, todos que nos acompanham
em todo o Estado do Maranhão. Antes de direcionar nossos esforços
aqui para destacar uma reunião que tivemos ontem na Caema, eu quero
só fazer uma breve reflexão sobre o pronunciamento do deputado
Raimundo Cutrim com relação à segurança pública, até porque nós
estamos assumindo esse semestre a presidência da Comissão
Permanente desta Casa de Segurança Pública. Então, não poderia deixar
sempre de fazer referência a esse tema, mas só para destacar esse
pulso firme, ele tem que acontecer e de fato concomitante com a
valorização salarial dos policiais militares e civis e Corpo de Bombeiros.
Precisamos valorizar, a cada dia, essa importante corporação que é
responsável pela paz social dos Estados deste país. E precisamos sim
de homens e mulheres bem valorizados. O reflexo disso, da não

valorização é a greve, é o que está acontecendo. Então se houvesse a
valorização não haveria a greve. Na verdade se traduz pelo anseio das
famílias que ali estão, fazendo uma referência aqui ao Espírito Santo,
mas para que isso não chegue em outros Estados. Então acho que
temos que nos anteceder. Mas o governador, eu acredito, que com a
sua sensibilidade vai continuar valorizando as polícias. Tem que dar
aumento permanente, tem que convocar permanentemente policiais
para compor as forças de segurança deste Estado. Até porque todos os
anos têm aqueles que se aposentam ou que passam em outros concursos,
que deixam a atividade policial e não é recomposta a força de trabalho
necessária para o combate à criminalidade. Então, deputado Cutrim, V.
Exa tem razão nas suas considerações, eu só quero fazer esse reforço
aqui, porque precisamos, o Estado precisa valorizar permanentemente
os seus policiais. Só para destacar a importância do seu pronunciamento
para que possamos nos anteceder, não deixar que ações como as que
estão acontecendo no Espírito Santo cheguem ao Maranhão ou cheguem
a outros Estados. Então cada Estado precisa fazer sua parte e essa
valorização salarial é essencial. Mas senhoras e senhores, eu queria na
manhã de hoje destacar uma audiência que tivemos ontem, na Caema,
com o presidente daquele importante instituto, da importante
companhia, da Caema, que é saneamento básico de abastecimento,
quero destacar aqui que o nobre Presidente Davi Telles nos recebeu. Lá
estávamos acompanhados do prefeito de Brejo de Areia, do
representante também de Sambaíba que é a Socorro Coutinho e o
prefeito de Brejo de Areia que é o prefeito Francisco Alves, conhecido
como Chico Eduardo. Dois municípios com a mesma problemática de
falta de água. Duas situações que já estão sendo resolvidas, porque a
CAEMA já tem ali perfuração de postos naqueles municípios da sede,
porque essa é atribuição dela. Os povoados agora estão sobre as
atribuições das sedes, que estão conduzindo os abastecimentos de
água para os povoados. A CAEMA está direcionando os seus esforços
às sedes dos municípios. E, nesse sentido, Brejo de Areia e Sambaíba já
têm poços perfurados, só que falta apenas a questão de bombas aos
municípios, as ligações e, assim, levar água à população, que já está
esperando há muito tempo. Um destaque aqui para Brejo de Areia, que
faz parte do mais IDH. Como é sabido por todos, nós temos defendido,
desde 2015, a necessidade de um amplo projeto de água para todos.
Todos aqueles que no dia a dia padecem da falta de abastecimento de
água sabem da gravidade que é você hoje sobreviver sem as condições
necessárias que são pertinentes ao abastecimento de água nas suas
residências. Então, nesse sentido, nesse viés de entendimento é que
nós mais uma vez estivemos na CAEMA cobrando não só para o
município de Brejo de Areia, como Sambaíba, mas para todos os
municípios maranhenses. Eu acredito que agora ainda esse semestre
nós vamos ter iniciado esse projeto de água para todos. Quando o
Governador estiver aí assinando as ordens de serviço, dando realmente
a efetividade a essa política, a imprensa vai poder recordar e dizer que
o Deputado Júnior Verde tem cobrado e tem direcionado também as
suas ideias também no sentido de poder levar qualidade de vida ao
povo do Maranhão. Então eu acredito e vamos continuar cobrando
para que esse semestre nós consigamos rever essa problemática. Mas
destacando ainda algumas comunidades sobre as quais nós estivemos
conversando com o nobre presidente. Residencial 2000: solicitamos
poços artesianos, um poço artesiano para essa comunidade, que fica
na Zona Rural de São Luís. Residencial Nova Vida de Paço do Lumiar.
Tem o Residencial Nova Vida em Paço do Lumiar. Também a reparação
da tubulação do bairro da Aurora. Também foi uma solicitação uma
reivindicação da comunidade que estamos aqui trazendo. Já
encaminhamos por expediente, por indicação. Só para concluir, Senhor
Presidente. Eu destaquei o povoado Ponta do Jardim, lá em Godofredo
Viana, e Joselândia, Povoado Lambedor, mas que já está sob
competência das sedes. Estamos encaminhando ao Secretário Neto
Evangelista. Então só para reforçar aqui essa necessidade e destacar
essa importante audiência que nós tivemos na CAEMA, para mais
uma vez buscar a defesa do povo de Maranhão, cobrando do Poder
Executivo ações que direcionem esforços nesse sentido de poder levar
água para todos os maranhenses. Muito obrigado e Deus abençoe.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Professor Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Senhoras Deputadas, imprensa, todos que acompanham a transmissão
desta Sessão. Eu não poderia deixar de agradecer ao apoio do Deputado
Bira do Pindaré, manifestado agora há pouco na tribuna desta Casa, na
causa que trazemos que será importantíssima para a juventude
maranhense no que diz respeito a bonificação das notas do ENEM
para estudantes oriundos de escolas do Maranhão. Deputado Bira,
muito obrigado pelo apoio de V. Ex.ª. Eu trago comigo um desejo de
inclusão da juventude da Região Tocantina, V. Ex.ª já agrega este desejo,
já manifestou quando Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e
Inovação, e aqui na Região Metropolitana de São Luís contribuirá
bastante com este debate. E nós pedimos adesão, ontem praticamente
todos os deputados assinaram a criação da frente em defesa dessa
bonificação. E a bonificação que desejamos, a exemplo da Universidade
Federal do Pará, da Universidade Federal de Pernambuco, da
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, ela trará uma bonificação
de 20% à nota do ENEM para estudantes oriundos de escolas do
Estado do Maranhão. E esta bonificação vai promover uma proteção
para os nossos alunos, sobretudo, no curso de Medicina, que, como
disse ontem, há uma evasão muito grande dos alunos que vêm de
outras regiões do país, quase sempre se evadem do curso deixando a
vaga ociosa e ainda quando formarem dificilmente fixarão residência,
aqui no nosso Estado, voltarão para os seus Estados de origem, de
modo que mesmo não sendo necessariamente uma atribuição nossa à
Universidade Federal, que é um outro ente, mas é um dever nosso
como cidadão, como representante do povo lutarmos pela promoção
desta justiça que vai dar oportunidade para os nossos jovens
maranhenses. É a Universidade Federal do Maranhão servindo cada
vez à população maranhense. É uma maneira de proteger, de garantir
ainda mais o acesso dos nossos jovens maranhenses. E quero nesse
sentido dizer que já venho com esse diálogo há quase 2 anos. Desde
que iniciamos a legislatura aqui na Assembleia eu já venho com esse
diálogo com a Universidade Federal e agora com a criação dessa frente
que foi definida ontem nós teremos mais força. Não será apenas um
deputado estadual lutando, mas será uma frente legitimada por toda a
Assembleia Legislativa do Maranhão. Será uma frente que vai manter
uma interlocução direta com a bancada federal no Congresso. Será uma
frente que vai ter um peso muito importante junto a Universidade
Federal do Maranhão. Vamos promover a audiência aqui na Assembleia
Legislativa, mas também vamos promover a audiência lá em Imperatriz,
lá em Chapadinha, lá em Pinheiro. Nós precisamos reforçar essa causa
para a nossa juventude maranhense. E quero dizer também que nos
planos dessa frente está visitar in loco as Universidades Federais que
já vivem essa experiência da bonificação, para encontrar exatamente a
fundamentação jurídica que eles conseguiram ter essa segurança para
implantar o processo. Para verificar como aumentou a inclusão dos
estudantes em seus próprios Estados e muitas delas não fixam apenas
no próprio Estado, mas na região que está envolvida. Eu digo, por
exemplo, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará adotou essa
política afirmativa que é a bonificação e ela inclui, além do Pará, inclui
também estudantes de Imperatriz, por exemplo, deputado Bira. E
como tem aumentado o ingresso de alunos de Imperatriz lá na
Universidade. Quer dizer, uma Universidade do Pará dá uma
oportunidade para o estudante de Imperatriz, enquanto nós do
Maranhão, enquanto nós lá de Imperatriz não conseguimos convencer,
até agora, a Universidade Federal a implantar o modelo da bonificação.
Eu tenho certeza que a criação dessa frente será um instrumento muito
importante para reivindicar, para debater, para estimular e até mesmo
para cobrar, para pressionar junto a Universidade Federal do Maranhão,
porque este é o momento de conseguirmos implantar o Sistema de
Bonificação como política afirmativa da Universidade Federal do
Maranhão. Há poucos dias saiu o resultado do ENEM e houve a

chamada do SISU e quando a gente vê isso, fico mais apreensivo quando
vejo jovens, por exemplo, que tiveram nota 700, 710, 720 e não
conseguirem, deputado Bira, entrar pela chamada do SISU aqui no
Maranhão. Mas se tivesse a bonificação esse aluno teria uma vaga
certa, enquanto isso vêm alunos do Sul, vêm alunos do Sudeste, vêm
alunos de outras regiões e vêm levando as vagas dos nossos estudantes.
É necessário preservarmos o nosso estudante dar condições para que a
Universidade Federal cumpra ainda mais o seu papel social e o Sistema
de Bonificação como política afirmativa ajudará a incluir os nossos
estudantes maranhenses. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Wellington do Curso com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha o
nosso trabalho na Assembleia Legislativa, internautas e telespectadores
que nos acompanham através da TV Assembleia. Senhor presidente,
eu quero cumprimentar de forma especial as duas amigas que estão
visitando a Assembleia hoje: a Fabrícia, que é contadora, e a Ingrid,
acadêmica de Serviço Social. Elas estão com o amigo José Raimundo.
Um abraço às queridas amigas Fabrícia e Ingrid. Senhor presidente, no
início da semana, nós trouxemos uma pauta da cidade de Imperatriz e,
graças a Deus, com a união da classe política, independente de coloração
partidária, independente de lado, todos somaram suas vozes e juntos
nós conseguimos reverter a possível retirada de voos da cidade de
Imperatriz. Por conta de problemas operacionais, a Latam estava na
eminência de retirar voos noturnos de Imperatriz, principalmente de
Imperatriz/Brasília e Brasília/Imperatriz, e de reduzir também os voos
para São Luís. Nós temos travado essa batalha desde 2015, 2016 e a
uma das reuniões do Parlamento Amazônico já tínhamos levado essa
problemática, não só no estado do Maranhão, mas de outros estados
da região Norte. O Maranhão faz parte do Parlamento Amazônico,
portanto, estamos levando novamente essa temática para este
Parlamento. Há a possibilidade da realização de uma audiência publica
e da realização do Parlamento Amazônico na cidade de Imperatriz,
trazendo inclusive essa temática da redução de voos para a região norte
e inclui-se também o Estado do Maranhão. Mas graças ao remanejamento
de horários, os voos serão mantidos e o aeroporto de Imperatriz fará
uma mudança de horário de atendimento, de funcionamento para atender
essa demanda do mercado nacional. Atualmente funcionando das 5 às
23 horas, passará a funcionar também de 1 até as 19 horas, para que
possa atender esse remanejamento por parte da LATAM e também
das outras operadoras. A solução atende critérios de segurança e não
deixará a Região Tocantina em restrições de isolamento, como já havia
mencionado antes. E nós não podemos deixar o Maranhão isolado e
principalmente a Região Tocantina. Então os três voos diário da
LATAM serão mantidos, da AZUL. E estamos solicitando também a
reativação dos voos da GOL para a cidade de Imperatriz e o incremento
maior nos voos para a cidade de São Luís. Senhor Presidente, aproveito
também a oportunidade para somar a minha voz aos Deputados Bira
do Pindaré e Marco Aurélio. Já é uma pauta nossa antiga, uma defesa
antiga da população do Estado do Maranhão, de alunos, estudantes em
busca de uma vaga na faculdade do mercado de trabalho, que é a
bonificação aos estudantes maranhenses. Ontem colocamos os nosso
nome também na assinatura da formação da Frente Parlamentar e quero
mais uma vez somar a minha voz aos demais deputados e a todos os
deputados que estão fazendo parte da Frente. E não só os deputados
da Frente, mas que possa ser um grande levantar de toda a Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Tal projeto já foi implantado,
como havíamos destacado, em 2015/2016, na Universidade Federal do
Pará e na Universidade Federal do Pernambuco. Não vamos retirar a
autonomia das faculdades federias como no caos da UFMA, jamais,
em momento algum estamos interferindo na autonomia da Universidade
Federal do Maranhão, mas já existem outras faculdades que já fazem,
já adotam esse método da bonificação, então eu creio que é possível
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também no Maranhão, pois quem ganha é o estado, quem ganha é a
nossa juventude que permanecerá no estado e continuará dando bons
frutos para após formado. Então mais uma vez quero somar minha voz
às vozes dos deputados que já estão compondo a Frente Parlamentar
para que juntos possamos estabelecer mais essa conquista para o estado
do Maranhão. Senhor presidente, no tempo que me resta, eu quero
fazer um apelo também aos deputados e jornalistas em nome do amigo
e radialista Osvaldo Sousa. Tem sido divulgada nas redes sociais, no
Instagram, Facebook, em grupos do WhatsApp, a situação do amigo e
radialista Osvaldo Sousa que todos conhecem do Mandou Legal. Ele
está sempre bem inteirado da moda, com um boné azul, tênis azul,
camisa vermelha, boné vermelho, tênis vermelho. Então o grande amigo
Osvaldo, que todo mundo conhece sempre alegre, sempre radiante,
tem passado dificuldades por problemas de saúde. E tem sido divulgada
nas redes sociais a possibilidade de apoio, que nós possamos ajudar.
Eu particularmente já fiz um depósito, já dei uma ajuda ao Osvaldo,
mas me senti na obrigação de utilizar a tribuna da Assembleia para
fazer esse apelo para o amigo, como faria para qualquer outro amigo da
área da imprensa, como o Herbert Moraes, o Caio Hostílio, o Luís
Cardoso, qualquer outro amigo da imprensa, e eu mostro na manhã de
hoje, demonstro na manhã de hoje, o meu respeito a todos os radialistas,
jornalistas, blogueiros e faço um pedido de apoio, um apelo ao nosso
amigo Osvaldo Sousa, que foi diagnosticado com câncer no pescoço e
está precisando fazer um tratamento e necessitando do apoio de todos
nós, mais uma vez, não estou só na falácia, já fiz a minha ajuda, estou
socializando com os demais deputados, com a imprensa para que
possamos ajudar o amigo Osvaldo, e para constar nos Anais da Casa,
quem tiver interesse, fazer o depósito na conta pessoal dele, Osvaldo
Sousa Silva, Banco do Brasil, Agência 1613-6, Conta Corrente 27454-
2. Deus nos ensina a fazer o bem sem olhar a quem, neste caso, nós
temos como ajudar e principalmente que é um amigo da Assembleia,
um amigo da imprensa, um amigo de todos nós, Osvaldo Sousa, do
Mandou Legal, estamos juntos com você. Um abraço e que Deus
restabeleça no mais curto espaço de tempo, restabeleça a sua saúde.
Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia,
internautas, que nos assistem. Senhor Presidente, eu quero aqui ressaltar
e destacar, Deputado Dr. Levi Pontes, a primeira reunião do Colegiado
Metropolitano que aconteceu ontem. Dizer da felicidade, Deputado
Levi, de ter sido relator nesta Casa do projeto de lei complementar nº
174/2015, que instituiu a Região Metropolitana de São Luís. V. Exa., e
eu sei disso, Deputado Levi, conhece os municípios da Região do
Munin, e eu lembro das críticas que sofri por defender como relator a
inclusão dos municípios da região do Munim na região da Grande São
Luís. Portanto, ontem para mim foi motivo de felicidade ao ver a
participação dos representantes dos municípios de Rosário, de
Presidente Juscelino, de Cachoeira Grande, de Morros, Axixá, Icatu e,
vindo mais para cá, Bacabeira, Santa Rita, Alcântara e os municípios
da grande Ilha de São Luís discutindo todo e qualquer serviço que pode
vir a melhorar a região da Grande São Luís. Dizer que já existem dois
projetos em andamento: o primeiro diz respeito ao transporte via ferry
boat do município de São José de Ribamar para o município de Icatu.
Esse já está mais avançado. Eu tive a oportunidade, Deputado Levi
Pontes, de conversar e tratar com a Secretária Estadual das Cidades,
Dra. Flávia Alexandrina, na presença do prefeito de Icatu. Já foi
escolhido o local onde esse ferry boat chegará até o município de Icatu.
Será no povoado de Santa Maria, que por coincidência foi onde
aconteceu a batalha de Guaxenduba. Então por si só já é um local
histórico. E tenho certeza de que não só vai melhorar aquelas pessoas
que querem se deslocar para região do Munim e também para o
município de Barreirinhas, como também incrementará o turismo de

toda a região. O segundo projeto que foi apresentado recentemente foi
a ideia do prefeito de Santa Rita de aproveitar o VLT, que anda se
estragando aqui no município de São Luís, para que ele seja colocado
nos trilhos e que ele possa levar os passageiros de São Luís até o
município de Santa Rita. Nós temos aí, Deputado Levi, em vias já de
ser assinado um protocolo de intenções para a construção de uma
refinaria e um polo petroquímico no município de Bacabeira. Esse é
um investimento que será feito pelos iranianos assim como pela Índia
e que já está em estágio avançado, portanto não podemos ter um
investimento dessa envergadura sem ter um transporte de massa que
venha a disponibilizar às pessoas que queiram se deslocar para essa
região. Por outro lado temos a integração do turismo, de todos os 13
municípios da grande São Luís. E o que eu quero agora é, mais do que
externar a felicidade de ter sido relator desta lei nesta Casa e ver os
pequenos municípios que agora fazem parte da grande região
metropolitana de São Luís, ter vez e voz na discussão dessa região. No
mais, nos colocar à disposição enquanto deputado estadual e trabalhar
para que realmente a metropolização saia do papel e entre para a
realidade da vida dos 13 municípios que compõem essa região e, mais
do que isso, a população desses municípios, porque tenho certeza que
irão ganhar muito ao chegar os serviços e obras públicas que serão
conseguidos através da importância que é a implantação de uma região
metropolitana. Que Deus abençoe os moradores de cada município e
que a gente possa ver em poucos dias já os primeiros frutos da
implantação da Região Metropolitana de São Luís, não só em nossa
capital, mas também em todos os outros municípios que assim fazem
parte do colegiado metropolitano. Era o que tinha a relatar, senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Sousa Neto com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) – Senhor presidente, nobres deputados, deputadas, nosso
pessoal da galeria, especial meu amigo Froes, todos amigos da imprensa.
Eu quero aqui, no primeiro pronunciamento de 2017, fazer como
sempre: trazer algo pertinente para esta tribuna. Primeiramente, falo
da preocupação que o deputado Raimundo Cutrim muito falou ontem
na tribuna, sendo seguido pelo deputado Cabo Campos, a respeito da
situação da Polícia Militar do Espírito Santo pelos caos instalado
naquele estado, já que isso traz uma preocupação muito grande para o
estado do Maranhão, traz uma preocupação para o estado do Maranhão.
Então, eu quero aqui chamar a atenção para isso primeiro porque o
PCdoB do estado do Espírito Santo, que lá é oposição e não está no
poder, lança uma nota dando total liberdade e defendendo que a
paralisação é para reivindicar os direitos dos policiais militares,
deputado Cabo Campos. O PCdoB do Espírito Santo que faz oposição
ao governo do estado. Para motivo de exemplo, deveria esse mesmo
pensamento ideológico do PCdoB lá do Espírito Santo chegar aqui ao
estado do Maranhão onde tem um comunista no governo do estado, no
comando do Governo do Estado, e onde tem outro comunista sendo
secretário de Segurança Pública, ou seja, lá eles estão defendendo a
paralisação dos policiais militares e aqui no estado do Maranhão,
deputado Eduardo Braide, como diz a nota deles lá, dialogar, sentar
para resolver a situação, aqui é inversamente tudo o que diz a nota.
Aqui o estado do Maranhão há muito tempo, desde que o comunismo
assumiu o governo que não se dialoga com a Polícia Militar, que não
trata das reivindicações de melhorias salariais e nem de condições de
trabalho. Vou dar um exemplo aqui para vocês verem como está a
situação da Segurança Pública no Estado do Maranhão. Foi há duas
semanas amplamente divulgado que o Carnaval de bairros não poderia
ser feito, porque o circuito só poderia ser no Centro da cidade por não
ter contingente suficiente do policiamento para fazer toda a Ilha de São
Luís. Foi até o promotor Cláudio Guimarães que propôs, junto com os
órgãos competentes, com os comandos da Polícia Militar e o governador
de forma irresponsável disse que vai ter Carnaval em todos os bairros,
que ele garantiria a segurança. Ora, se não tem contingente, segundo o
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promotor com os comandantes, como é que o governador vai dizer que
vai ter Carnaval, que ele vai garantir a segurança? Isso é só para vocês
verem a propaganda do comunismo. Como é a propaganda? Mais de
mil policiais, novas viaturas e na realidade não tem isso que eles falam.
As viaturas não são novas, não estão chegando mais viaturas nos
municípios. As viaturas estão sendo trocadas por umas que já tinham
lá para ser colocadas, umas viaturas alugadas pelo Governo do Estado.
Eu já entrei com um requerimento com ofício para saber como são
esses contratos dessas viaturas, porque a gente quer, os policiais
militares querem, a população do Estado do Maranhão quer que essa
transparência desses alugueis sejam colocada para todos nós tomarmos
conhecimento como são as formas de pagamento, quais são os valores
que são colocados. Mas aqui, Deputado Cabo Campos, eu quero fazer
aqui uma defesa, sair em defesa do Major Rangel. O Major Rangel, vou
ler aqui o que eu recebi no meu gabinete: No último domingo, dia 29 de
janeiro, o Major Rangel foi escalado para um policiamento do pré
carnaval na Madre Deus. O horário de serviço foi estipulado de 17h
as 00 h. Os policiais reclamaram para o Oficial, no caso o Major
Rangel, de que não havia jantar para os mesmos, segundo o Major
Rangel, pois a Polícia Militar trata os praças, os policiais como
cachorros e não garante o serviço com dignidade. O Oficial entendeu
que seria desumano manter um policiamento em pé durante sete horas
sem qualquer refeição e achou por bem dispensá-los mais cedo, às
21h30min. Simplesmente o Secretário de Segurança Pública, senhor
Jefferson Portela, tomou conhecimento da situação e não gostou da
atitude do Oficial e já mandando, como é de praxe transferir do 9º
batalhão da Polícia Militar, onde já estava respondendo pelo
Subcomando, para outro setor no Comando Geral da Polícia Militar,
como forma de punição por não ter mantido o policiamento até 00h.
Caso este que revoltas a nós praças, PMs que estavam lá garantindo
a tranquilidade da população. Então é isso. Caso exploda, caso aqui
no Maranhão aconteça o que está acontecendo no Espírito Santo, é só
para vocês verem como é que o comunismo e o comunista, o
Governador do Estado do Maranhão tratam os nossos policiais e que
isso não é reflexo só na capital do Estado do Maranhão. Todo o interior
do Estado do Maranhão está nessa situação calamitosa por falta de
contingente de policiamento e estrutura. Peço aqui ao meu colega
Deputado Cabo Campos que faça esse intermédio entre o Governo e a
Polícia Militar do Estado do Maranhão, para que eles sejam ouvidos
aqui na Secretaria de Segurança Pública. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra, o Deputado Cabo Campos

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) - Deus seja louvado e o nome do Senhor exaltado. TV
Assembleia a quem eu gosto muito, internautas, colegas parlamentares,
Mesa, meus irmãos da Taquigrafia, porque ninguém saúda o pessoal da
Taquigrafia, meu mais cordial bom dia para vocês. Pessoal do cerimonial
muito obrigado pela presença de vocês aqui. Deus abençoe o pessoal
do Cerimonial, muito obrigado pela presença de vocês. Queridos, cadê
o pessoal do Cerimonial?  Deus abençoe o pessoal do Cerimonial.
Queridos, eu tenho alguns assuntos para tratar brevemente com os
senhores, um dos assuntos é que nós estamos saindo agora de uma
reunião com Canindé Barros, Senhor Presidente, que vieram para cá os
taxistas da região Metropolitana, da cidade de São José de Ribamar,
Paço do Lumiar e Raposa e estão pautando algumas reivindicações.  E
nós levamos até a presença, nós intermediamos uma conversa com
eles, com o Canindé Barros que nos recebeu de uma maneira muita
digna, um camarada que tem realmente conhecimento da sua pasta e de
cinco pontos ele já resolveu alguns. E o que ficou mais caracterizado é
que nós vamos ter uma outra reunião com a comissão dos taxistas
daqui também de São Luís. O objetivo do Parlamento Estadual, do
Deputado Cabo Campos, não é ficar contra ou favor de qualquer um
dos taxistas, mas sim proporcionar à população maranhense, da região
Metropolitana como serviço de qualidade eficaz, haja vista que a
metropolização já está beirando já a realidade, nós tivemos há poucos

dias a ordem de serviço da MA-201, MA-202, a estrada da Maioba, a
estrada de São José de Ribamar, que trata muito bem disso.  O segundo
ponto é que ontem fiz aqui uma palavra em favor dos policiais do
Espírito Santo, com os policiais de lá, e por ordem das esposas que
estão todos aquartelados, falei ontem que quem manda na casa é a
mulher, a mulher tem essa característica, certa vez, disse para minha
esposa: “Olha, aqui em casa eu sou o cabeça”. Ela disse: “Eu sou
pescoço e te levo para onde quiser”. As esposas dos policiais militares
estão no Espírito Santo fazendo essa manifestação. Lemos ontem aqui
a nota do PCdoB de lá, dando total apoio aos policiais militares e o que
nós pedimos, eu quero até fazer uma indicação ou documento ao
governo do estado do Espírito Santo para que sentem e negociem.
Agora isso é prova cabal, firme, pois a Polícia Militar é necessária a
qualquer estado. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Eu quero pedir
um adendo a nossa querida imprensa que está aqui a minha esquerda.
Pedir ajuda da imprensa que muita gente só vê o lado negativo dessa
corporação, quando alguém erra, mas, quando a gente está longe, a
gente faz muita falta, e aí está a prova do Espírito Santo. Lamentamos
veementemente as mortes que estão acontecendo, mas tem que se
negociar porque passar três anos sem aumento salarial é um absurdo.
No ano de 2011, nós viemos para esta Casa pelo mesmo motivo. Três
anos sem aumento ou reposição salarial. Viemos para cá, os deputados
nos acolheram, fizemos uma negociação que não foi muito boa, mas
fizemos. E o terceiro tema é tocar aqui em um ponto que foi tocado
pelo deputado Sousa Neto. V. Ex.ª tratou de muitos assuntos, mas eu
quero falar uma coisa ao major Rangel. Major Rangel, parabéns. Eu
não estou aqui falando que alguém deu ordem para o senhor ter sido
transferido, não estou entendendo isso. E isso nós vamos apurar
posteriormente. Vou procurar o secretário de Segurança para conversar
a respeito disso. Mas quero parabenizar o senhor, major Rangel. Meus
irmãos, eu já peguei um serviço de Marafolia, uma desgraça. Você
pegava 5h da tarde até o outro dia em pé e o regulamento diz que o
serviço em pé são apenas 6h, dando-se as condições necessárias. Se o
Estado não dá condições necessárias, se o comando não dá as condições
necessárias, se alguém falhou, o major Rangel está de parabéns. Pega a
tropa, retira a tropa, e esse homem não pode ser punido por isso. E eu
acredito que ele não está sendo punido. Deputado Sousa Neto, fica
meu compromisso de que vou sentar com o secretário de Segurança,
sentar com o comandante geral e saber o que aconteceu. Mas esse
homem não merece nenhum tipo de punição. Esse homem merece sim
é o nosso parabéns, porque temos que tratar a tropa com humanidade.
Policial militar não é robô, policial militar é um homem, um ser humano
atrás daquela farda. Ele cansa, ele sangra, ele chora. Deus abençoe a
todos em nome de Jesus. Então cumprimento aqui a nossa ex-deputada
Gardeninha, seja bem-vinda.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Não existe matéria para deliberação. Requerimento à
deliberação da Mesa: Requerimento n.º 028/2017 de autoria do deputado
Othelino Neto. Deferido.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Blocos ou
Partidos. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Declina. Bloco
Parlamentar Independente, 8 minutos. Deputado Max Barros. Bloco
Parlamentar de Oposição, Deputada Andréa Murad. Declina. Partido
Verde, Deputado Rigo Teles. Deputado Edilázio, seis minutos.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, deputados, deputadas,
imprensa, galeria, telespectadores da TV Assembleia. Senhor Presidente,
venho só fazer um registro, primeiro, da foto ontem que o Secretário
Clayton Noleto postou e que correu as redes sociais, Deputado Eduardo
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Braide, que ele quis mostrar uma pintura e o que veio foi aquela língua
negra de dejetos até o mar e o Governador vai colocar a culpa já, já em
que tem ilha, que a culpa da balneabilidade que a folha de São Paulo
falou ele disse que isso aí é coisa da oligarquia, então essas língua negra,
acho que foi também coisa da oligarquia, foto postada  pelo Secretário
Clayton Noleto e eu queria saber a justificativa do Governador  e da
CAEMA com relação aqueles dejetos. E o segundo registro, Senhor
Presidente, quem teve a oportunidade de assistir ao Jornal Nacional
ontem  e ver o Governador  do Espírito Santo  passando por toda
aquela situação que está passando o Estado  com a violência, os policiais
aquartelados e ele na entrevista falou o seguinte, um belo recado ao
nosso Governador, e ele disse:  Vocês  querem o quê? Querem que eu
aumente o ICMS? Vocês querem que eu puna ainda mais a população
aumentando o imposto do nosso estado? É preciso bom senso”. Palavras
do governador. Então fica esse recado ao nosso governador porque o
que faltou para ele foi bom senso. Muito obrigado, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Bloco Parlamentar Democrático. Deputado Vinícius
Louro. Declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Não há oradores inscritos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Inclusão para segunda-feira. Requerimento nº 017/
2017, de autoria do deputado Cabo Campos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.

Resumo da Ata da Terceira 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 e 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, César Pires, 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, Stênio Rezende,
Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio.
Ausentes: Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Hemetério Weba, Léo Cunha
e Roberto Costa. O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando
a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da sessão anterior, que foi
considerado aprovado e do expediente encaminhado à publicação. Em
seguida, concedeu a palavra aos Senhores Deputados: Raimundo Cutrim,
Stênio Rezende, Rogério Cafereita, Cabo Campos, Júnior Verde,
Wellington do Curso e Professor Marco Aurélio. Esgotado o tempo
regimental destinado a este turno, o Presidente informou que o
Deputado Bira do Pindaré e a Deputada Valéria Macêdo tiveram suas
inscrições transferidas para a próxima sessão e declarou aberta a Ordem
do Dia, anunciando o 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”. Com alteração na redação, que foi convertido de
“convocação” para “convite”, foi este requerimento aprovado por
unaminidade dos presentes. Foram também aprovados os
Requerimentos nºs: 007/17, 008/17 e 009/17 de autoria do Deputado
Wellington do Curso e subscritos pelos deputados Adriano Sarney e
Sousa Neto. Estes requerimentos solicitam o envio de Mensagem de
Congratulações aos Senhores Sérgio Limeira, Assis Filho e a Senhora
Anna Graziela Neiva, parabenizando-os por suas respectivas nomeações
aos cargos de Secretário de Ação Social no Município de Grajaú,
Secretário Nacional da Juventude (SNJ) e Superintendente da Empresa
Brasil de Comunicação (EBC) no Maranhão. Também de autoria do
Deputado Wellington do Curso, subscrito pela Deputada Nina Melo,
foi aprovado o Requerimento nº 011/2017, solicitando que seja
encaminhada Mensagem de Congratulações ao Senhor Cleomar Tema,
parabenizando-o por sua eleição à Presidêcia da FAMEM, bem como
o Requerimento nº 012/2017, no mesmo sentido, destinado ao Senhor
José Ribamar D’Oliveira Costa Júnior, Juiz Eleitoral e Diretor do
Fórum Eleitoral da Comarca de São Luís. Os Requerimentos nºs 013 e
014/2017, de autoria dos Deputados Eduardo Braide e Wellington do
Curso, subscritos pelos Deputados Adriano Sarney, Sousa Neto, Nina
Melo e Francisca Primo, solicitando que seja encaminhada Mensagem
de Aplausos e Congratulações ao Deputado André Fufuca (PP) por
sua eleição como Segundo Vice-Presidente da Câmara dos Deputados.
Ainda do Deputado Wellington do Curso, foram aprovados os
Requerimentos nºs: 015/2017, subscrito pelos Deputados Sousa Neto,
Adriano Sarney e Nina Melo, no mesmo sentido destinado ao Senhor
João Alberto (PMDB), parabenizando-o pela sua eleição ao cargo de
Segundo Vice-Presidente do Senado e 016/2017, solicitando o envio de
Mensagem de Congratulações ao Senhor Eunício de Oliveira,
parabenizando-o por sua eleição ao cargo de Presidente do Senado. Em
seguida, foi aprovado o Requerimento nº 017/2017, de autoria do
Deputado Eduardo Braide, subscrito por todos os deputados presentes,
solicitando o envio de Mensagem de Aplausos e Congratulações à
Senhora Augusta Andrade, que se tornou a segunda mulher na história
a alcançar a patente de Coronel da Polícia Militar do Estado. Foram
também aprovados, de autoria da Deputada Ana do Gás, os
Requerimentos de nºs 018/2017,  solicitando o envio de Mensagem
parabenizando o Sindicato dos Gráficos pela passagem do dia 07 de
fevereiro, data em que é celebrado o dia deste importante profissional
e 019/2017, subscrito pelos deputados Sousa Neto, Nina Melo e
Adriano Sarney, solicitando que seja enviada Mensagem de
Congratulações ao Sindicato dos Radialistas e às Emissoras de Rádio
do Estado do Maranhão, pela passagem do dia 13 de fevereiro, quando
é celebrado o dia deste importante instrumento de comunicação de
massa. Ainda de autoria da Deputada Ana do Gás, foi aprovado o
Requerimento nº 020/2017, subscrito pelo Deputado Sousa Neto, no
mesmo sentido, destinado aos Clubes Esportivos Profissionais do
Estado do Maranhão, parabenizando-os pela passagem do dia 10 de
fevereiro, data que homenageia todas as pessoas que fazem do esporte
a sua profissão. Por fim, o Plenário aprovou o Requerimento nº 021/
2017, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, solicitando o envio de
mensagem à Câmara dos Deputados apoiando a aprovação do Projeto
de Lei nº 7.922/14, que dispõe sobre a estruturação do Plano de
Carreiras e Cargos dos Servidores da Defensoria Pública da União.
Sujeito à deliberação da Mesa, foi deferido o Requerimento nº 022/
2017, de autoria do Deputado Júnior Verde, solicitando que seja
encaminhada Mensagem de Pesar à família da Policial Civil Iran
Cerqueira Santos, por ocasião do seu falecimento no dia 02 do mês em
curso. Conforme o artigo 113 do Regimento Interno, foram incluídos
na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs:
026/17, de autoria dos Deputados Edilázio Júnior e Fábio Braga e 027/
17, do Deputado Professor Marco Aurélio. Não houve orador inscrito
no primeiro horário do Grande Expediente. No tempo dos Partidos
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ouviu-se a Deputada Valéria Macêdo e os Deputados Bira do Pindaré
e Júnior Verde, que utilizaram o tempo do Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão. A Deputada Andréa Murad falou pela Liderança do
Bloco Parlamentar de Oposição e o Deputado Zé Inácio ocupou a
Tribuna no Expediente Final. As demais agremiações declinaram do
tempo a elas destinado. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi
encerrada e lavrado a presente Ata, que lida e considerada aprovada,
será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio
Manoel Bequimão, em São Luís, 09 de fevereiro de 2017.

AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO.
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016-CPL/AL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 5371/2016-AL. A ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, por meio de sua
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL torna público
o julgamento da habilitação da licitação em referência, cujo objeto trata
da contratação de empresa para execução dos serviços de engenharia
de implantação de piso em granito no hall principal do pavimento
térreo do Edifício Sede da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, localizada na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Sítio
Rangedor, Cohafuma, São Luís-MA, ficando assim a classificação das
proponentes: a) Habilitadas: - CONSTERRA
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, A.E. GLOBAL
CONSTRUÇÕES LTDA, RESENDE ENGENHARIA LTDA,
CINZEL ENGENHARIA LTDA, TORQUATO FERNANDES
CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIAS LTDA, MS PINTO
ENGENHARIA LTDA, AGC ENGENHARIA LTDA, SANGAR
CONSTRUÇÕES EIRELI, RJNC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA, TRICONE CONSTRUÇÕES LTDA e FORTE
ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI. b) Inabilitadas: - G4
ENGENHARIA LTDA, ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO
LTDA e NEO ARQUITETURA E EMPRENDIMENTOS 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 13 de fevereiro de 2017. São Luís, 09 de fevereiro de 2017.
CATARINA DELMIRA BOUCINHAS LEAL. Presidente da CPL

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

1- RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 204/2017, de 10 de fevereiro de 2017, nomeando

JUCISLEI DE OLIVEIRA SANTOS, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 209/2017, de 13 de fevereiro de 2017, exonerando MARIA
ERCILIA SILVA PINTO, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1
de Coordenador Parlamentar e MYLLENA GABRYELLE PORTELA
COSTA, do Cargo em Comissão  Símbolo DANS-2  de Assessor
Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de fevereiro do
ano em curso.

Nº 210/2017, de 13 de fevereiro de 2017, nomeando DAYSA
PONTES DOS SANTOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Coordenador Parlamentar e MARIA ERCILIA SILVA
PINTO, para o Cargo em Comissão  Símbolo DANS-2  de Assessor
Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de fevereiro do
ano em curso.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 139/2017

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista

o disposto na Resolução Legislativa nº 654/2012 que regulamenta o
art. 24 da Lei nº 8.838, de11 de julho de 2008,

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER o Adicional de Qualificação conforme
estabelece o Art. 24 da Lei nº 8.838 de 11 de julho de 2008, alterado
pela Lei nº 8.920 de 07 de janeiro de 2009, aos servidores constantes
do ANEXO ÚNICO, desta Resolução.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
respeitando o disposto no § 2º do Art. 25-A da Lei nº 8.920 de 07 de
janeiro de 2009.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 06 de

fevereiro de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente.
Deputado RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO
REZENDE - Segundo Secretário
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Núcleo de Suporte de Plenário
RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO
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