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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14/02/2017 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14.02.2017 – TERÇA-FEIRA

I – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

1. REQUERIMENTO Nº 027/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CABO CAMPOS, REQUER QUE 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. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

2. REQUERIMENTOS Nsº 029 E 037/2017, DE AUTORIA
DA DEPUTADA NINA MELO E DO DEPUTADO WELLINGTON
DO CURSO, REQUEREM QUE DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS DESTA CASA
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES E ENCAMINHADA
MENSAGEM AO EXCELENTÍSSIMO SENADOR EDISON
LOBÃO, POR SUA ELEIÇÃO PARA O CARGO DE PRESIDENTE
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
DO SENADO FEDERAL.

3. REQUERIMENTO Nº 030/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS
DESTA CASA E ENCAMINHADOS VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES À SOCIEDADE MARANHENSE DE
DIREITOS HUMANOS – SMDH QUE NESTE MÊS COMPLETA
38 (TRINTA E OITO) ANOS DE ATUAÇÃO, PROTEÇÃO,
PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS.

4. REQUERIMENTO Nº 031/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
APLAUSOS MANIFESTANDO EXTENSA ADMIRAÇÃO AO
CORONEL AURECI BECKER MARTINS PELO EXCELNTE
TRABALHO DESENVOLVIDO COMO COMANDANTE DO
CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE
PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO (CFAP).

5. REQUERIMENTO Nº 032/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FÁBIO BRAGA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES ÀS IRMÃS MESTRAS DE SANTA
DOROTÉIA, PELA CELEBRAÇÃO DO JUBILEU DE OURO DA
CAMINHADA MISSIONÁRIA EM TERRA BRASILEIRA, FESTA

RELIGIOSA QUE OCORREU DIA 4 DESTE MÊS, NA PARÓQUIA
DE SÃO SEBASTIÃO, EM VARGEM GRANDE E QUE FOI
COROADA DE ÊXITO.

6. REQUERIMENTO Nº 033/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA, NO DIA 20 DE
ABRIL DO CORRENTE ANO, SESSÃO SOLENE PARA
ABERTURA DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2017
REALIZADA PELA IGREJA CATÓLICA QUE ENVOLVE A
COMUNIDADE COM DIVERSAS AÇÕES PASTORAIS EM
TODOS OS CANTOS DO BRASIL.

7. REQUERIMENTO Nº 036/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR ADJUTO AFONSO (PDT), NO ESTADO DO
AMAZONAS, PARABENIZANDO-O POR ASSUMIR O CARGO
DE PRESIDENTE DA UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLADORES
E LEGISLATIVOS ESTADUAIS (UNALE), PARA GESTÃO 2016,
OCORRIDO NO ÚLTIMO DIA 03 DE FEVEREIRO DO
CORRENTE ANO.

8. REQUERIMENTO Nº 038/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADO
VOTO DE APLAUSO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA ANA
CUNHA, QUE ASSUMIU O CARGO NA SECRETARIA DE
ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO
E RENDA, NO PARÁ.

II – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

9. REQUERIMENTO Nº 035/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO SECRETÁRIO
DE ESTADO DA CASA CIVIL, SENHOR MARCELO TAVARES,
SOLICITANDO INFORMAÇÕES SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA
OUVIDORIA AGRÁRIA ESTADUAL, NO ÂMBITO DA
ESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
CONFORME DISPOSTO NAS LEIS ESTADUAIS TERMOS Nsº
8.090/2004 E 8.979/2009.

10. REQUERIMENTO Nº 039/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANDRÉA MURAD, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA ÀS
SESSÕES PLENÁRIAS REFERENTES AO PERÍODO DE 13 A 19
DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ATESTADO
MÉDICO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 14/02/2017 – TERÇA-FEIRA

PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1.PROJETO DE LEI Nº 010/17, enviada através da Mensagem

Governamental, que Institui o Programa Estadual de Apoio à
Pavimentação das Vias Públicas Municipais (Programa Mais Asfalto)
no âmbito do Estado do Maranhão.

2.PROJETO DE LEI Nº 011/17, enviada através da Mensagem
Governamental, que Delimita o perímetro de segurança no entorno das
Unidades Prisionais do Estado do Maranhão.

3.PROJETO DE LEI Nº 012/17, enviada através da Mensagem
Governamental, que Institui o Centro Integrado de Justiça Juvenil de
São Luís – CIJJUV.

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1.PROJETO DE LEI Nº 013/17, de autoria do Senhor

Deputado Cabo Campos, que autoriza a criação dos Conselhos
Escolares de Políticas sobre Drogas, e do selo “Escola Amiga” e dá
outras providências.
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ORDINÁRIA  3ª 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  4ª SESSÃO E ÚLTIMA 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
Deputada 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  10/02/17.

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

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

Braga.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Eduardo

Braide.

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

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 003 /2017

São Luís, 10 de fevereiro de 2017.

Senhor Presidente,

Submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
do presente Projeto de Lei que institui o Programa Estadual de Apoio
à Pavimentação das Vias Públicas Municipais (Programa Mais Asfalto)
no âmbito do Estado do Maranhão.

Preocupados com o estado precário das vias públicas que
compõem a malha viária dos municípios maranhenses, várias ações de
melhoria e recuperação foram adotadas desde o início de nossa gestão
em 2015, através do programa de políticas públicas denominado “Mais
Asfalto”.

O sucesso foi imediato. Todavia, com o decorrer do tempo e
com a experiência do “Mais Asfalto”, vimos que a parceria com os
municípios pode ser intensificada, ampliando ainda mais os benefícios
à população que tanto clama por esses serviços.

Com o propósito, portanto, de estimular as ações de melhoria
das vias públicas municipais, o presente projeto objetiva, sobretudo,
o avanço na qualidade de vida da população de um modo geral, pois,
como cediço, onde há mais pavimentação, há mais facilidade de acesso
e locomoção, menos poeira, menores índices de doenças respiratórias,
bem como, dentre outros, menores chances de proliferação de
transmissores de doenças.

Agradeço, desde já, o apoio dos Nobres Deputados e Deputadas
na apreciação e aprovação deste Projeto de Lei.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 010 / 17

Institui o Programa Estadual de Apoio à
Pavimentação das Vias Públicas Municipais
(Programa Mais Asfalto) no âmbito do Estado do
Maranhão.

Art. 1º Fica instituído o Programa Estadual de Apoio à
Pavimentação das Vias Públicas Municipais (Programa Mais Asfalto)
no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 2º O Programa consiste no melhoramento e na
pavimentação dos logradouros, ruas, avenidas e estradas vicinais que
compõem a malha viária dos municípios maranhenses que estejam em
estado de precariedade ou que sejam corredores de transporte.

Parágrafo único. Os serviços podem ser executados com
asfalto, blocos intertravados de cimento, pedras ou quaisquer materiais
similares, de acordo com a realidade do local.

Art. 3º A execução dos serviços públicos de que trata esta Lei
será realizada pelo Poder Executivo Estadual, através da Secretaria de
Estado da Infraestrutura – SINFRA, de acordo com a sua respectiva
disponibilidade financeira e orçamentária.
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Parágrafo único. Visando maior economicidade e agilidade, a

execução poderá ocorrer também mediante convênios com os
municípios.

Art. 4º Para aderir ao Programa, os municípios deverão formular
requerimento à SINFRA, contendo:

I – o(s) nome(s) completo(s), bem como a localização
geográfica, da rua, avenida, logradouro ou estrada vicinal a ser
pavimentada;

II – a extensão total da pavimentação pretendida.
Art. 5º O requerimento será analisado pela SINFRA, que o

deferirá de acordo com os critérios estabelecidos nesta Lei e na sua
respectiva regulamentação.

Art. 6º A adesão ao Programa será precedida de termo de
compromisso que deverá prever ao município a obrigação de:

I – responsabilizar-se pelas obras de meio fio e sarjeta, quando
necessárias;

II – atender às contrapartidas de pavimentação que forem fixadas
em edital de chamamento público, caso existente.

§ 1º O município somente poderá pleitar novamente os
benefícios desta Lei após a comprovação das obrigações previstas
neste artigo.

§ 2º O instrumento referido no caput deste artigo poderá ser
dispensado aos municípios integrantes do Programa “Mais IDH” ou
de obra que exija a urgente e imediata atuação do Poder Executivo
Estadual.

Art. 7º Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a remanejar,
transpor, transferir ou utilizar dotações orçamentárias em favor do
Programa criado por esta Lei.

Art. 8º O Poder Executivo regulamentará esta Lei.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 004 /2017

São Luís, 10  de fevereiro  de 2017.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que
delimita o perímetro de segurança no entorno das Unidades Prisionais
do Estado do Maranhão, denominado área de segurança primária, e dá
outras providências.

O Sistema Penitenciário do Maranhão é, atualmente, composto
de trinta e sete unidades prisionais, sem considerar as duas
penitenciárias regionais que estão sendo construídas em Timon e em
São Luís Gonzaga, bem como as quatro carceragens de delegacia de
polícia em Governador Nunes Freire, Grajaú, Carolina e Tutóia.

Essas unidades possuem capacidades e destinações distintas e
encontram-se localizadas em regiões urbanas, sendo que, via de regra,
as de maior dimensão funcionam nas zonas rurais.

Devido a ausência de legislação estadual específica, o avanço
de edificações particulares dentro da área de segurança das unidades
prisionais tem aumentado, causando, desse modo, vulnerabilidade ao
sistema ante a proximidade demasiada dessas construções.

No propósito de atenuar os riscos de fugas e rebeliões gerados
por essa proximidade, o presente projeto visa impor limites perimetrais
de acordo com a capacidade de alojamento de cada uma das unidades.

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 011 / 17

Delimita o perímetro de segurança no entorno das
unidades prisionais do Estado do Maranhão.

Art. 1º  Fica instituído o perímetro de segurança no entorno
das unidades prisionais do Estado do Maranhão, denominado área de
segurança primária.

Parágrafo único.  As unidades prisionais referidas neste artigo
compreendem as penitenciárias regionais, as unidades prisionais de
ressocialização, os centros de observação criminológica e triagem,
unidades especializadas e administrativas.

Art. 2º  A extensão da área de segurança primária será
estabelecida de acordo com a capacidade carcerária das respectivas
unidades prisionais, obedecendo ao seguinte:

I - 100 (cem) metros para unidades prisionais com capacidade
maior que 300 (trezentos) presos;

II - 80 (oitenta) metros para unidades prisionais com capacidade
de até 300 (trezentos) presos;

III - 50 (cinquenta) metros para unidades prisionais com
capacidade de 50 (cinquenta) até 100 (cem) presos, unidades
especializadas e administrativas;

IV - 30 (trinta) metros para unidades prisionais com menos de
50 (cinquenta) presos.

Art. 3º  Ficam vedadas novas construções e edificações
particulares dentro do perímetro definido no art. 2º.

§ 1º A vedação contida neste artigo não alcança as construções
já edificadas na extensão dos limites estabelecidos no art. 2º, salvo
aquelas que representarem risco efetivo à segurança ou que forem
utilizadas em desfavor da segurança ou da Administração Penitenciária.

§ 2º Quando for o caso, será procedida à desapropriação direta
ou indireta, com o pagamento da indenização cabível, nos termos da
Constituição e da Lei.

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

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº  005 /2017.

São Luís, 10 de fevereiro de 2017.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que
institui o Centro Integrado de Justiça Juvenil de São Luís - CIJJUV.

 O Centro Integrado de Justiça Juvenil de São Luís – CIJJUV
dará cumprimento a uma diretriz da política de atendimento aos direitos
da criança e do adolescente prevista no inciso V do art. 88 do Estatuto
da Criança e do Adolescente, tendo como objetivo fundamental a
celeridade ao atendimento do adolescente a quem tiver sido imputada
autoria de ato infracional.

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 012 / 17

Institui o Centro Integrado de Justiça Juvenil de
São Luís - CIJJUV.
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Art. 1º Fica instituído o Centro Integrado de Justiça Juvenil de

São Luís – CIJJUV, vinculado à Secretaria de Estado de Direitos
Humanos e Participação Popular – SEDIHPOP.

Art. 2º A finalidade do CIJJUV é atender o adolescente a que
tenha sido atribuída autoria de ato infracional, por meio da integração
operacional do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria
Pública, SEDIHPOP, Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP
e Fundação da Criança e do Adolescente – FUNAC/MA.

Art. 3º O CIJJUV funcionará 24 (vinte e quatro) horas, todos
os dias.

Art. 4º As despesas decorrentes da manutenção e do
funcionamento do CIJJUV correrão a conta da FUNAC/MA.

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de
90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 006 /2017.

São Luís, 13 de  fevereiro  de 2017.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória
que altera a Lei nº 9.860, de 1º de janeiro de 2013, que dispõe sobre o
Estatuto e o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos integrantes
do Subgrupo Magistério da Educação Básica, e dá outras providências.

A Medida Provisória reafirma o compromisso da atual gestão
com a valorização dos servidores da educação, essenciais para a
sociedade como formadores das novas gerações, bem como para a
melhoria do desempenho e da qualidade dos serviços prestados à
população escolar do Estado do Maranhão, além da eficácia e da
continuidade da ação administrativa, diretrizes que orientam o nosso
trabalho.

De fato, a garantia de uma remuneração digna aos profissionais
do Magistério, bem superiores aos padrões nacionais, resulta em
serviços de qualidade para o cidadão.

Assim, entendendo ser de suma importância para o Estado a
aprovação da presente Medida Provisória, submeto seus termos ao
juízo dessa respeitável Casa Legislativa.

A urgência e a relevância acham-se justificadas pelo conteúdo
da matéria, de elevado alcance social, e pela necessidade de aplicarmos
imediatamente estes benefícios à categoria.

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 230 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017.

Altera a Lei nº 9.860, de 1º de julho de 2013, que
dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreiras,
Cargos e Remuneração dos integrantes do
Subgrupo Magistério da Educação Básica, e dá
outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no
uso da atribuição que lhe confere o §1º do art. 42 da Constituição
Estadual, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º A Gratificação de Atividade de Magistério – GAM,
prevista no artigo 34 da Lei nº 9.860, de 1º de julho de 2013, passará a
ser calculada nos percentuais estabelecidos de acordo com o Anexo I
desta Medida Provisória.

Art. 2º O valor de referência fixado pela Lei nº 10.214, de 10 de
março de 2015, passa a ser o constante no Anexo II desta Medida
Provisória.

Art. 3º O valor do vencimento-base dos Servidores Públicos
Estaduais do Subgrupo Magistério da Educação Básica fixado pela Lei
nº 10.207, de 24 de fevereiro de 2015, passa a ser o constante do Anexo
III desta Medida Provisória, para os cargos, classes e referências
especificados, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 4º O Chefe do Poder Executivo fica autorizado a conceder
Progressão Funcional, mediante ato próprio, aos integrantes do
Subgrupo Magistério da Educação Básica ocupantes dos cargos de
Professor I, Professor II e Especialista em Educação I, sem a
necessidade de observância de interstício temporal mínimo e com efeitos
financeiros a partir de 1º de janeiro de 2017.

Parágrafo único. Nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 7º da
Lei nº 9.860, de 1º de julho de 2013, ficarão extintas as classes e
referências em que não houver ocupante quando da edição do decreto
que conceder a Progressão Funcional a que se refere o caput deste
artigo, em decorrência da vacância.

Art. 5º Os recursos para execução da presente Medida
Provisória correrão à conta de dotação prevista no orçamento do Estado.

Art. 6º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 09 DE  FEVEREIRO DE
2017, 196° DA INDEPENDÊNCIA E 129° DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                          TERÇA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2017 7

MENSAGEM Nº  007 /2017.

São Luís, 13 de fevereiro de 2017.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória
que institui, no âmbito do Programa “Mais Emprego”, apoio financeiro
às microempresas e empresas de pequeno porte optantes do Simples
Nacional, visando contribuir para a elevação do nível de emprego no
Estado.

Este apoio, consistente na concessão às microempresas e
empresas de pequeno porte do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
por mês para cada novo emprego acrescido, contribuirá para movimentar
a economia do Estado, para ampliar a inclusão social e para reduzir o
desemprego, uma vez que incentiva o incremento de postos de trabalho
com carteira assinada.

Vale acrescentar, que a presente medida, juntamente com
as demais já praticadas pelo Governo do Estado, tais como os
Programas Mais Empregos e Cheque-Minha Casa, constituem-
se em uma série de iniciativas com elevado impacto
socioeconômico que possibilitará, a um só tempo, a melhoria da
qualidade de vida de milhares de maranhenses, a ampliação de
empregos e a circulação de renda, haja vista o efeito multiplicador
dos incentivos estabelecidos nos vários diplomas normativos.

A relevância da matéria acha-se acima demonstrada, sendo
configurada a urgência pelos efeitos sociais que, em todo o país,
constatamos neste momento, especialmente com a enorme dificuldade
do setor do comércio e serviços nesses primeiros meses de 2017.

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 231 DE  09 DE FEVEREIRO DE 2017.

Institui, no âmbito do Programa Mais Empregos,
apoio financeiro às microempresas e empresas de
pequeno porte.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no
uso da atribuição que lhe confere o § 1º do art. 42 da Constituição
Estadual, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Programa Mais Empregos,
apoio financeiro às microempresas e empresas de pequeno porte
optantes do Simples Nacional, visando contribuir para a elevação do
nível de empregabilidade no Estado.

Art.2º O apoio financeiro previsto no artigo 1º desta Medida
Provisória consiste em conceder às microempresas e empresas de
pequeno porte o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês, para
cada novo emprego regido pela Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT, acrescido ao quantitativo já existente na empresa em 31 de janeiro
de 2017.

Art. 3º Os recursos para manutenção do apoio às microempresas
e empresas de pequeno porte conforme definidas no art. 1º correrão
por conta e nos termos do previsto no artigo 5º da Lei nº 10.504, de 6
de setembro de 2016.

Art. 4º Os benefícios previstos nesta Lei terão validade de 6
(seis) meses a partir de sua publicação, prorrogável por igual período,
a critério do Poder Executivo.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a expedir os atos
normativos necessários à aplicação desta Lei.

Art. 6º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 09 DE FEVEREIRO DE 2017, 196°
DA INDEPENDÊNCIA E 129° DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

PROJETO DE LEI Nº 013 / 17

Autoriza a criação dos Conselhos Escolares de
Políticas Sobre Drogas, e do selo “Escola Amiga”
e dá Outras providências.

Art. 1º - A presente Lei estabelece normas e diretrizes para a
criação dos CONSELHOS ESCOLARES DE POLÍTICAS SOBRE
DROGAS em todos os estabelecimentos de ensino fundamental maior
(do 6o ao 9o anos) e ensino médio público e privado no Estado do
Maranhão.

§ 1º - Cada estabelecimento de ensino do Estado do Maranhão
deverá organizar o processo de formação e os planos de trabalho a
serem desenvolvidos por seus CONSELHOS ESCOLARES DE
POLÍTICAS SOBRE DROGAS  de acordo com a Lei nº 11.343, de
26 de agosto de 2006, bem como seguindo as diretrizes e metas traçadas
pelo Conselho Nacional de Políticas Sobre Drogas (CONAD),Conselho
Estadual de Políticas sobre Drogas do Estado do Maranhão, Conselhos
Municipais de Políticas Sobre Drogas e Rede Maranhense de Diálogos
sobre Drogas (REMADD), quando se fizer necessário, sob orientação
da Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria de Estado da Educação,
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Secretaria de Estado da Segurança Pública e Secretaria de Estado
Extraordinária da Juventude.

§ 2º - O CONSELHO ESCOLAR DE POLÍTICAS SOBRE
DROGAS, que terá doze membros, será composto proporcionalmente
por representantes do corpo docente, dos funcionários, dos alunos e
dos pais dos alunos.

§ 3º - A eleição dos membros que integrarão o Conselho será
anual, devendo os (as) alunos (as) candidatos (as) ter idade entre 11
(onze) anos e 14 (quatorze) anos.

Art. 2º - Caberá ao CONSELHO ESCOLAR DE
POLÍTICAS SOBRE DROGAS executar atividades educativas de
prevenção ao consumo de entorpecentes, de bebidas alcóolicas e de
uso do tabaco.

Parágrafo único – O acompanhamento técnico e metodológico
deverá ser compartilhado com o Conselho Municipal de Políticas Sobre
Drogas assim como de outros órgãos encarregados de coordenar e
acompanhar programas, projetos e atividades de prevenção ao uso
indevido de drogas.

Art. 3º - As escolas que implantarem o referido Conselho e
apresentarem ações efetivas de educação e prevenção sobre os efeitos
maléficos do uso de drogas receberão o selo “Escola Amiga”, emitido
pela Secretaria de Estado da Educação e poderão ainda adicionar os
dizeres “Escola Amiga” à designação da instituição de ensino.

Parágrafo único - O selo terá validade de um ano, podendo ser
renovado por igual período, desde que cumpridas as exigências iniciais.

Art.4º - As escolas que implantarem os seus respectivos
Conselhos Escolares de Políticas sobre Drogas, se habilitarão a receber
recursos e financiamentos provenientes das rubricas orçamentárias
destinadas a esta finalidade constantes na Lei Orçamentária Anual do
Governo do Estado do Maranhão.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que se
fizer necessário.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO

MANOEL BEQUIMÃO,
EM 08 DE FEVEREIRO DE 2017. - CABO CAMPOS -

Deputado Estadual - “A Força que vem da Fé”

JUSTIFICATIVA

“é necessário mobilizar diversos vetores socioeducacionais,
quais sejam, escolas que sejam capazes de estimular nos jovens a
busca de outras alternativas, que possibilitem aventuras no campo do
conhecimento e das diversões, que ofereçam perspectivas para outros
sentidos do prazer que não as drogas, para a solidariedade e a
importância de conhecer e viver com horizontes que dignificam a vida
no plano individual e da responsabilidade social. Além disso, as escolas
devem estimular nos jovens o sentimento de fazer parte da comunidade
escolar, como sujeitos de um processo de grande alcance social e
coletivo.” Jorge Werthein Representante da UNESCO no Brasil.

O aumento da criminalidade e da entrada de facções criminosas
em nossas escolas públicas e privadas, é no mínimo uma chamada para
o poder público se mobilizar na busca de alternativas que venham
contrapor essa alarmante investida contra o sistema educacional e
proporcionalmente contra a família maranhense.

Dessa forma precisamos urgente unir forças do poder púbico
com o poder privado para diminuir os elevados índices de violência.

Não obstante, foi apresentado o Projeto de Lei 10302/2015
que estabelece diretrizes para a criação do Conselho Escolar
Antidrogas em todos os estabelecimentos de ensino do Estado, projeto
este que enalteço.

Apresento a Vossa Excelência o governador Flávio Dino, a
proposta de criação dos Conselhos Escolares de Políticas Sobre Drogas,
e do selo “Escola Amiga” e dá Outras providências.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANOEL BEQUIMÃO,

EM 08 DE FEVEREIRO DE 2017. - CABO CAMPOS -
Deputado Estadual - “A Força que vem da Fé”

REQUERIMENTO Nº 029 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações ao Excelentíssimo Senhor Senador Edison Lobão, por
sua eleição para o cargo de Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania do Senado Federal.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 09 de fevereiro de 2017. - NINA MELO -
Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.02.17
EM: 13.02.17

REQUERIMENTO Nº 030 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa
Excelência que, depois de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais
desta Casa e encaminhado votos de congratulações à Sociedade
Maranhense de Direitos Humanos – SMDH que neste mês completa
38 (trinta e oito) anos de atuação, proteção, promoção e defesa dos
direitos humanos.

A Sociedade Maranhense de Defesa dos Direitos Humanos
surgiu como um espaço político de denúncia contra o arbítrio e a
violência que eram comuns durante o regime ditatorial. Ao longo dos
anos desenvolveu diversas atividades e programas em prol dos direitos
humanos, desempenhando importante papel em nosso Estado.
Atualmente atua na zona rural e urbana, com enfoque para a
estruturação de uma política de segurança pública e justiça e para a
garantia dos direitos humanos econômicos, sociais, culturais e
ambientais.

Assembleia Legislativo do Maranhão, 09 de fevereiro de 2017
- Bira do Pindaré - Dep. Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.02.17
EM: 13.02.17

REQUERIMENTO Nº 031 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação de Requerimento de Aplausos,
manifestando extensa admiração ao Coronel Aureci Becker Martins,
pelo excelente trabalho desenvolvido como Comandante do Centro de
Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Policia Militar do Maranhão
(CFAP).

É sabido que, para se falar em ordem e segurança pública, é
necessário o envolvimento das polícias, através do comprometimento
e dedicação de seus policiais. Cidadãos comuns, que arriscam sua vida
para o conforto de toda a população. Como exemplo de militar,
devotado e abnegado ao seu trabalho, apresentamos o Coronel Becker.
Natural de São Sapé/RS, Cel. Becker possui uma longa trajetória na
polícia militar do Maranhão, Estado que o acolheu, se estabeleceu e
formou laços.
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Assim, com base em sua experiência, dedicação e compromisso,

apresentamos o nosso reconhecimento aos inestimáveis serviços
prestados pelo Cel. Becker, como militar, a toda população maranhense,
em especial como comandante do CFAP, instituição responsável por
profissionalizar e capacitar os policiais militares que, atuarão como
zeladores do bem-estar de toda a coletividade.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN.” SÃO LUÍS, 09 DE FEVEREIRO DE 2017.
- Junior Verde - .Deputado Estadual - PRB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.02.17
EM: 13.02.17

REQUERIMENTO Nº 032 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro à Vossa Excelência, após ouvido o plenário, seja aprovado
o presente requerimento, onde pedimos que se encaminhe uma
Mensagem de Congratulações às Irmãs Mestras de Santa
Dorotéia, pela celebração do Jubileu de Ouro da caminhada
missionária em terra brasileira, festa religiosa que ocorreu sábado,
dia 4 deste mês, na paróquia de São Sebastião, na minha querida Vargem
Grande, e que foi coroada de êxito.

O evento destaca, dentre outras coisas, a Profissão Perpétua;
as Promessas Definitivas na Fraternidade Secular e o Decênio de
Profissão, emblemas religiosos que celebram e exaltam o Senhor, com
cantos e hinos de gratidão ao Altíssimo.

No texto da Mensagem que ora requeiro, pediria, ainda, que a
Presidência fizesse destacar, também, o trabalho cívico-religioso que
essas missionárias de Cristo desenvolvem na cidade de Vargem Grande
há décadas, trabalho que contempla desde o simples apoio espiritual
para crianças e adolescentes, como o catecismo e a primeira comunhão
por exemplo, até o atendimento humanizado na área de saúde, onde
elas fazem funcionar permanentemente um ambulatório que já salvou
centenas de vidas, bem como a iniciativa que se estende até mesmo a
área do ensino básico, onde sustentam uma escola de excelência para
crianças e adolescentes, beneficiando sempre os mais necessitados,
por serem a meta principal da congregação religiosa.

Esta homenagem que a Casa prestará às Irmãs de Santa Dorotéia
será sem dúvidas um grande lenitivo à continuidade do trabalho que
elas realizam na cidade, porque mostrará que a força, a determinação e
o desprendimento que cultuam no trato de tão importantes questões
sociais, nos fazem continuar acreditando na caridade, na fraternidade e
no amor ao próximo.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 09 de fevereiro de 2017. -
Fábio Braga - Deputado Estadual – SD

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.02.17
EM: 13.02.17

REQUERIMENTO Nº 033 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que seja
realizada, no dia 20 de abril do corrente ano, Sessão Solene para abertura
da Campanha da Fraternidade 2017. A Campanha da Fraternidade
nada mais é do que uma campanha realizada pela Igreja Católica que

envolve a comunidade com diversas ações pastorais em todos os cantos
do Brasil.

Seu marco principal é o empenho de toda a comunidade em
favor da fraternidade e da solidariedade, abordando sempre temas atuais
e a cada ano propõe uma transformação social e comunitária, seja em
desafios sociais, culturais, econômicos ou religiosos, onde toda a
população envolvida é convidada a ver, julgar e agir. Neste ano teremos
como Tema: “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida”; e
como Lema: “Cultivar e guardar a criação” (Gn 2.15).

Assembleia Legislativa do Maranhão, 08 de fevereiro de 2017
- Bira do Pindaré - Dep. Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.02.17
EM: 13.02.17

REQUERIMENTO Nº 034 / 17

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso I), requeiro a Vossa Excelência, que após ouvido a
Mesa, seja realizada Audiência Pública, a ser promovida pela Comissão
de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, para tratar sobre
a problemática envolvendo a convocação dos aprovados no concurso
público do município de Pindaré.

Na oportunidade, sugerimos que a aludida audiência pública
seja realizada no dia 21 de fevereiro do corrente ano (terça-feira), às
14:00h, na sala das comissões deste poder (Dep. Waldir Filho).

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, São Luís, 09 de fevereiro de 2017 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA, PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.
EM 13/02/2017.

REQUERIMENTO Nº 035 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, em consonância com o art. 158 do
Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a
Mesa, seja encaminhado expediente ao Secretário de Estado da Casa
Civil, senhor Marcelo Tavares, solicitando informações sobre a
implantação da OUVIDORIA AGRÁRIA ESTADUAL, no âmbito da
Estrutura do Governo do Estado do Maranhão, conforme disposto
nas Leis Estaduais termos nº 8.090/2004 e 8.979/2009.

Impende ressaltar que a Ementa da Lei nº 8.090, de 25 de
Fevereiro de 2004 é: “Cria a Ouvidoria Agrária do Estado do Maranhão,
e dá outras providências”. O art. 2º desta Lei determina: “O Poder
Executivo disporá, por decreto, sobre a estrutura e regimento do órgão
criado por esta Lei”.

Por sua parte, a Lei nº 8.979, de 16 de Junho de 2009, “Dispõe
sobre a criação da Ouvidoria Agrária do Estado do Maranhão e dá
outras providências”.

O art. 13 desta Lei determina: “A Ouvidoria Agrária do Estado
do Maranhão terá sua estrutura definida por decreto”.

Considerando que o Estado do Maranhão tem elevado número
de conflitos agrários, merecendo do Poder Público pronta resposta, a
estruturação da Ouvidoria Agrária no âmbito do Governo do Estado
surge como imprescindível atuação governamental neste ambiente
conflituoso, contribuindo para a solução pacífica de tantos numerosos
conflitos.
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No entanto, mesmo com a edição destas duas Leis, não há

registro de atuação da Ouvidoria Agrária Estadual.
Desse modo é que apresento o presente expediente indicatório

para obter informações sobre o estágio de regulamentação das citadas
Leis, com a implantação da OUVIDORIA AGRÁRIA ESTADUAL,
que, em pleno funcionamento, trará imensuráveis benefícios para a
pacificação das situações causadoras dos conflitos agrários no nosso
Estado.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 09 de fevereiro de 2017. - “É de Luta. É da Terra.” - Deputado
ZÉ INÁCIO  - Deputado Estadual – PT

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.02.17
EM: 13.02.17

REQUERIMENTO N° 036 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido o Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações ao
Excelentíssimo Sr. Adjuto Afonso (PDT), no Estado do Amazonas,
parabenizando por assumir o cargo de presidente da União Nacional
dos Legisladores e Legislativos Estadual (UNALE), para a Gestão
2016, ocorrido no ultimo dia 03, de fevereiro do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de fevereiro de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.02.17
EM: 13.02.17

REQUERIMENTO N° 037 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido o Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações ao
Excelentíssimo Sr. Edison Lobão (PMDB), parabenizando-a pela sua
escolha para presidir a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do
Senado, no biênio 2017-2018.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de fevereiro de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.02.17
EM: 13.02.17

REQUERIMENTO Nº 038 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
solicito a Vossa Excelência, que após ouvido o plenário, seja
encaminhado  voto de aplauso a Excelentíssima Senhora ANA CUNHA,
que assumiu o cargo na Secretaria de Estado de Assistência Social,
Trabalho, Emprego e Renda, no Pará.

O presente Voto de Aplauso se justifica em virtude de
parabenizar a Excelentíssima Senhora ANA CUNHA, Deputada
Federal, que assumiu recentemente o cargo na Secretaria de Estado de
Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, no Pará.

Essa nova etapa representa um crescimento em sua vida pública
e assim desenvolver um ótimo trabalho frente à Secretaria de Estado de
Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, no Estado do Pará,
dando apoio à população no âmbito da assistência social, trabalho,
emprego e renda se colocando a disposição em resolver os problemas
que irão surgir.

A Deputada Ana Cunha esteve à frente da UNALE, é foi eleita
Presidente, e pela segunda vez, a UNALE foi presidida por uma mulher.
Do Estado do Pará, Ana Cunha (PSDB-PA), foi eleita em chapa única,
no campus da Universidade Tiradentes, em Aracaju/SE.  A deputada
estadual Ana Cunha (PSDB-PA), tem uma história de mais de 14 anos
na Unale, tempo no qual tem se dedicado juntamente com outros
colegas parlamentares à luta pelo fortalecimento do poder legislativo
estadual.

Ante o exposto, solicito dos meus ilustres pares a necessária
aprovação para este requerimento, pois reconhecer a atuação da
Excelentíssima Senhora ANA CUNHA, que assumiu o cargo na
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda,
no Pará.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de fevereiro de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.02.17
EM: 13.02.17

REQUERIMENTO Nº 039 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exa. que, após deliberação da Mesa, seja justificada a
minha ausência às sessões plenárias referente ao período de 13 a 19 de
fevereiro do ano em curso, conforme atestado médico anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís – MA, em 13 de fevereiro de 2017. - ANDREA
MURAD - DEPUTADA ESTADUAL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.02.17
EM: 13.02.17

INDICAÇÃO Nº 089 / 17

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 152,
153 e 154 do Regimento Interno, que após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador Flávio
Dino, com encaminhado ao Exmo. Senhor Secretário, de Estado,
Sr. Felipe Camarão, solicitando a disponibilização de ônibus escolares
aos municípios de: Afonso Cunha, Duque Bacelar, Brejo de Areia,
Cantanhede, Cidelândia, Conceição do Lago Açu, Coroatá, Cururupu,
Nina Rodrigues, Pedro do Rosário, Ribamar Fiquene, São Francisco do
Brejão, São Mateus, São Pedro da Água Branca, Senador Alexandre
Costa, Tasso Fragoso, Tufilândia, Viana, Vitorino Freire, como parte
do Plano de Ações Articuladas (PAR) para a educação do Governo do
Estado, em parceria com o Governo Federal.

O Direito a educação, faz parte do conjunto de direitos sociais
garantidos a todos os cidadãos pela Carta Magna, como valor de
igualdade entre as pessoas. Da mesma forma, é cabível ao Estado,
oferecer a todos, em especial a criança e ao adolescente, entre outros,
o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, bem
como atendimento no ensino fundamental, por meio de programas que
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garantam material didático-escolar, alimentação, assistência à saúde e
transporte escolar.

Não obstante, é sabido que a falta de meios de transportes de
qualidade, é um dos fatores que mais contribuem para a evasão escolar
na zona rural de diversos municípios do Estado. Falta de transporte de
qualidade, pois em alguns municípios, existem ônibus destinados ao
transporte de estudantes as escolas, contudo estes em sua maioria, não
oferecem condições de segurança ou não são suficientes para atender a
demanda de alunos. Assim, os estudantes que residem em localidades
mais longínquas das sedes dos municípios, onde a oferta de escolas da
rede pública de ensino é maior, enfrentam diversos transtornos para
conseguirem chegar a escola, ou até mesmo a abandonam, refletindo no
crescimento vertiginoso do analfabetismo no Estado e
consequentemente no País.

Buscando garantir segurança e qualidade ao transporte dos
estudantes, e assim contribuir para a redução da evasão escolar, por
meio do transporte diário, o acesso e permanecia na escola dos diversos
estudante que fazem parte da educação básica da zona rural, o Governo
do Estado em parceria com o Ministério da Educação, através do
FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento Educação, firmou Termo
de Compromisso para aquisição de ônibus escolares para a zona rural
maranhense, com investimento do “Programa Caminho da Escola” do
FNDE, e sendo parte do Plano de Ações Articuladas (PAR) para a
educação no estado, que prevê também outras ações como reforma e
construção de escolas e quadras poliesportivas, entre outros.

Nesse sentido, solicitamos por meio desta indicação a
disponibilização de ônibus para os municípios relacionados em epígrafe,
afim de renovar a frota de veículos escolares existentes nos mesmos,
bem como atender aqueles que ainda não possuem. A demanda justifica-
se, diante da necessidade dos municípios em oferecer aos alunos
matriculados nas escolas da zona rural, melhores condições de
transporte, com mais qualidade e segurança, contribuindo para a redução
da evasão escolar, uma das grandes problemáticas atuais do nosso
sistema de ensino público.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, São Luís, 09 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 090 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo
Governador do Estado, Sr. Flávio Dino, com encaminhamento
para o Excelentíssimo Secretário de Estado da Agricultura e
Pecuária, Sr. Márcio José Honaiser, e para o Excelentíssimo
Secretário de Estado de Agricultura Familiar, Sr. Adelmo Soares,
a presente Indicação que solicita a adoção de providências legais e
administrativas no sentido de viabilizar a Aquisição de um trator
equipado para a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Projeto
do Assentamento do Iterma, do povoado Vilela, Em Junco do Maranhão,
neste Estado, com vistas ao desenvolvimento da agricultura familiar.

A Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Projeto do
Assentamento do Iterma, localizada no povoado Vilela, distante 20
Km da Sede do município de Junco do Maranhão, perfaz um total de
1.000 famílias, aproximadamente, e todas enfrentam sérios problemas
sociais, dentre eles os relativos à saúde e à alimentação.

Sabe-se que, no Brasil, a agricultura familiar, como é o caso da
agricultura praticada naquela região, constitui a maior parte da
agricultura nacional e tem papel crucial na economia de muitos
municípios, sendo os pequenos produtores e seus familiares
responsáveis por inúmeros empregos no comércio e nos serviços
prestados nas pequenas cidades.

Para viabilizar a agricultura familiar, torna-se imprescindível a
disponibilização do equipamento acima, tendo em vista que os
produtores rurais que possuem como fonte de renda alternativa a
produção agrícola/agropecuária - investindo desta forma na agricultura
familiar - dependem deste para facilitar o manuseio da terra, resultando
na maior produtividade das famílias que dela dependem e garantindo-
lhes melhoria na renda e qualidade de vida.

Ademais, o fortalecimento do setor produtivo, permite integrar
os produtores a cadeia de agronegócios, agregando valor ao produto e
à propriedade, através da modernização do sistema produtivo.
Igualmente, a ausência de recursos suficientes para investimento em
maquinário para suprir a necessidade de produção agrícola, tem causado
diversos problemas relacionados à saúde dos produtores da
comunidade, decorrente do esforço praticado na atividade do campo
através de equipamentos rudimentares, uma vez que a produção decorre
do trabalho braçal, através do uso de enxadas, diminuindo ainda a
capacidade de cultivo da região.

Assim, considerando que as famílias presentes na região
necessitam de um maquinário especializado para efetuar determinados
trabalhos, que vão desde o incentivo à agricultura familiar até a
manutenção e limpeza de lotes, terrenos baldios, margens de estradas
e outros locais, dependendo dessa forma, de um equipamento que
possa ser compartilhado entre as famílias, agilizando a produção e
facilitando os trabalhos dos pequenos produtores, é que se justifica a
presente indicação.

Desta forma, a disponibilização desse equipamento, como forma
de assistência e apoio aos pequenos produtores e assentados,
proporcionará melhores condições para garantirem o plantio, e
consequentemente, aumentarem a eficiência no cultivo, reduzindo tempo
e risco de perdas no processo produtivo, permitindo assim, uma melhor
qualidade de vida que contemplará os anseios dos moradores daquela
região, concedendo ainda uma melhor infraestrutura para a zona rural
do povoado acima elencado.

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

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

INDICAÇÃO Nº 091 / 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 Jacaré, no Município de Penalva/Ma.

O Povoado Jacaré fica localizado a 25Km 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 7 (sete) mil habitantes
que desde a fundação do povoado, a aproximadamente 70 (setenta)
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
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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, 13 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 092 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Estado de Esportes, o Senhor Márcio Batalha Jardim,
bem como ao Excelentíssimo Senhor Prefeito da Cidade de São Luís, o
Senhor Edvaldo Holanda, para que determine ao Secretário Municipal
de Desportos e Lazer, o Senhor Júlio França, a construção de um
calçadão no Planalto Vinhais II, em uma área que abrange a rua 16 e
adjacentes.

JUSTIFICATIVA

A área que abrange a rua 16 e adjacentes do Planalto Vinhais II
está servindo de depósito de lixo e contribuindo para a proliferação do
mosquito Aedes Aegypti (transmissor da dengue, zika e outras doenças),
servindo ainda de área para encontro de marginais. Além disso, a
comunidade local não possui espaço de lazer próximo às suas
residências, o que justifica a construção de um calçadão nessa localidade,
permitindo realização de atividades físicas para todas as idades,
proporcionando um lazer completo e de qualidade.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de fevereiro de
2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 093 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
setor competente que proceda à construção de uma quadra poliesportiva
no Centro de Ensino Professor Juarez Gomes, em Bacabal.

JUSTIFICATIVA

Essa indicação se justifica em razão da importância do Centro
de Ensino Professor Juarez Gomes, que atende uma grande quantidade
de alunos, professores e outros funcionários do município de Bacabal
e proximidades, necessitando urgentemente de uma boa estrutura para
garantir a prática de atividades físicas, o que pode ser proporcionado
com a construção de uma quadra poliesportiva.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de fevereiro de
2017. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 094 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Governador do Maranhão, Senhor FLÁVIO DINO, e
ao Secretário de Estado da Saúde, Dr. CARLOS EDUARDO LULA,
solicitando-lhe A IMPLANTAÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE
NO TERMINAL DA PONTA DA ESPERA.

A presente indicação tem por escopo levar os serviços de saúde
aos usuários do transporte marítimo. Recebemos denúncias que um
passageiro teve um ataque e foi socorrido pelos usuários. Cumpre
ressaltar que essa travessia dura 1 hora e 30 minutos, sem atendimento
médico.

Neste viés, o direito à saúde conforme preceitua a Constituição
Federal de 1988, destinado à ordem social, que tem como objetivo o
bem-estar e a justiça social. Dessa forma no seu “art. 6º estabelece
como direitos sociais fundamentais a educação, a saúde, o trabalho,
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e
à infância”.

Enfatizando, que diariamente, 1500 pessoas utilizam o serviço
de ferry boat que vai do Terminal da Ponta da Espera, no município de
São Luís, ao Cujupe, na Baixada Maranhense.  Cumpre mencionar que
nos feriados prolongados, a movimentação aumenta em até 10 vezes.

Vale frisar, que os usuários que utilizam o serviço de ferry boat
encontram sempre as mesmas dificuldades que são: Filas longas, a
demora na espera de um transporte de risco, já que as embarcações são
poucas e sempre passam por manutenção rápida para que voltem logo
para o serviço, faltam de um posto médicos ou profissionais capacitados
para prestar atendimento às pessoas que necessitam.

Cumpre ressaltar, que a permanência de profissionais de saúde
para atendimentos de emergência de passageiros. Em relatos de usuários
que sofreram com as dificuldades enfrentadas na travessia que a falta
de um atendimento de pronto socorro especializado à saúde dos usuários
podem causar sérios danos a saúde.

Esse inclusive é o entendimento uníssono dos julgados sobre o
tema, já tendo sido, inclusive, decidido pelo Supremo Tribunal Federal:

“Como se vê, os serviços de saúde são de relevância pública
e de responsabilidade do Poder Público, integrado em uma
rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços federais,
estaduais e municipais, o chamado Sistema Único de Saúde,
que tem no pólo ativo qualquer pessoa e por objeto o
ATENDIMENTO INTEGRAL. De tal sorte, o Poder
Público - federal, estadual ou municipal - é responsável
pelas ações e serviços de saúde, não podendo, cada um e
todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma integral e
incondicional. A compensação que ocorrerá internamente
entre os entes é questão que somente a eles diz respeito, não
podendo atingir a pessoa que necessita do serviço de saúde,
devendo o ente, acionado judicialmente prestar o serviço e
após, resolver essa inter-regulação. O acesso às ações e
serviços de saúde é universal e igualitário (CF - art. 196), do
que deriva a responsabilidade solidária e linear dos entes
federativos, como já assentou o Supremo Tribunal Federal.”
(STF, RE 195.192/RS, Rel. Min. Marco Aurélio)

Desse modo no art. 5º da Constituição Federal de 1988 declara
que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à
propriedade, nos termos seguintes”. O direito a vida é mais belo de
todos os direitos. A vida é direito que por si só é pré-requisito para a
existência dos demais direitos. Desta forma, entendemos que a CF/88
proclama o direito à vida em duas acepções: estar vivo e ter uma vida
digna.
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Conforme preceitua o art.196 da Constituição Federal de 1988,

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

É oportuno ressaltar que com a Declaração Universal dos
Direitos Humanos, “fonte mais importante das modernas
constituições”, estabelecendo um vasto campo de dispositivos
referentes aos direitos sociais, em especial à saúde. Veja-se: “Art. XXV
– Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a
si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário,
habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e
direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez,
velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em
circunstâncias fora de seu controle”.

Ressalta-se aqui o acesso à saúde que todo e qualquer cidadão
possui. Frisa-se ainda o zelo, que deve ser enfatizado, ao reconhecer a
saúde como direito social. Sabe-se que a implantação de um posto de
saúde no terminal da ponta da espera é pautando-se no direito
fundamental, que é a saúde, que se requer a Vossa Excelência que após
ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência ao
Excelentíssimo Governador do Maranhão, Senhor FLÁVIO DINO, e
ao Secretário de Estado da Saúde, Dr. CARLOS EDUARDO LULA,
solicitando-lhe A IMPLANTAÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE
NO TERMINAL DA PONTA DA ESPERA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 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 095 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente  ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Maranhão, FLÁVIO DINO, e ao Secretário de
Infraestrutura, SR. CLAYTON NOLETO, solicitando que adote
providências no sentido de INCLUIR NO PROGRAMA “MAIS
ASFALTO” NO PERÍMETRO URBANO, AVENIDAS E RUAS NO
MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO.

Porto Franco, município do Maranhão, com 23.511 habitantes.
No entanto, apesar do caráter populacional, a população de Porto
Franco, em específico de alguns bairros, padece com a falta de
infraestrutura. Tal realidade se estende aos demais bairros, o que justifica
a necessidade de se fomentar as ações que objetivem a pavimentação
asfáltica.

Com a possibilidade da ordem de serviço para o asfaltamento
pelo programa “Mais Asfalto” do governo do Estado, torna-se
pertinente assim à solicitação, a fim de que se possa garantir a intervenção
no sentido de se enfatizar as melhorias das vias urbanas, vindo a
proporcionar maior mobilidade.

Mediante o exposto, corroborando com um dos compromissos
desta Casa para com o cidadão maranhense, requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa,  seja encaminhado expediente  ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Maranhão, FLÁVIO DINO, e
ao Secretário de Infraestrutura, SR. CLAYTON NOLETO, solicitando
que adote providências no sentido de INCLUIR NO PROGRAMA
“MAIS ASFALTO” NO PERÍMETRO URBANO, AVENIDAS E
RUAS NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 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 096 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência, que depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, FLÁVIO DINO DE CASTRO E
COSTA, para que determine ao órgão competente providências
necessárias para a concessão de isenção do ICMS (Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação) sobre aquisição de arma de fogo, munições, coletes à
prova de bala e demais acessórios, para os policiais militares, policiais
civis, bombeiros militares e agentes penitenciários.

JUSTIFICATIVA
Os profissionais de segurança pública do nosso Estado conta

como instrumento de trabalho a arma de fogo, um dos dez produtos
com a mais elevada carga tributária do país, tendo o alcance de mais de
70% sobre o valor do produto. Tal carga tributária abrange esses
profissionais, quer seja nas armas públicas, ou nas armas particulares
empregadas para deslocamento de ida e volta ao serviço. Diversas
categorias de profissionais tem o reconhecimento por parte do Estado
da isenção de impostos para a sua ferramenta de trabalho, temos como
exemplo os taxistas, que podem adquirir veículos com impostos
reduzidos.

 Os profissionais da área da segurança pública podem utilizar
determinados armamentos quando estão em serviço, dispondo, assim,
de meios razoáveis, no que se refere ao poderio de fogo, para enfrentar
a criminalidade em situação de igualdade, o que não ocorre quando
estão de folga. É necessário disponibilizar meios a esses profissionais
para que melhor possam combater o crime também quando não estiverem
de serviço.

Alguns Estados como Ceará, por meio do Decreto nº 30.854,
de 14 de março de 2012, concedeu aos policiais daquele Estado, o
benefício ora proposto, assim como o Mato Grosso do Sul também
isentou por meio do Decreto nº 12.315, de 14 de agosto de 2006.

Tal indicação almeja admitir que os profissionais possam
adquirir a arma de fogo particular, munição e acessórios com isenção
de impostos, dentro do seu orçamento, pois infelizmente já não é tão
digno para o exercício de tão relevante profissão.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 155, incisos II, §
2º, e XII, Alínea “g” dispõe que cabe à lei complementar regular a
forma como, mediante liberação dos Estados e do Distrito Federal,
isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados,
bem como a Constituição do Estado do Maranhão em seu art. 127,
inciso I, alínea “b”, que dispõe que: “no que se refere ao imposto sobre
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de
serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação,
ainda que as operações e a prestação se iniciem no exterior”.

A Lei Complementar Federal supracitada é a de nº 24, datada
de 07 de janeiro de 1975, que dispõe que as isenções do imposto sobre
operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou
revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos
Estados e pelo Distrito Federal.

Com os motivos acima elencados solicito a apreciação e
aprovação dos Nobres Pares.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 09 de fevereiro de 2017. -
EDILÁZIO JÚNIOR - Deputado Estadual – PV

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 097 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Prefeito de São Luís, solicitando a reforma e
revitalização da Escola Publica Municipal UEB Ensino Fundamental
Governador Leonel Brizola.

Tal solicitação se faz necessária tendo em vista as reclamações
dos docentes e discentes da escola, que estão sendo prejudicados com
a falta de estrutura e problemas nas instalações da unidade de ensino,
ocasionadas durante o período de chuva.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 de fevereiro de
2017. - Sergio Frota - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 098 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que depois
de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada a presente Indicação ao
Excelentíssimo Senhor Ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Blairo Borges Maggi, solicitando a INSTALAÇÃO
DE UMA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PESCADO
(Frigorífico de Peixe), na cidade de Imperatriz – MA, objetivando
o fortalecimento de uma cadeia produtiva de importância
fundamental para economia daquele município.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de fevereiro de
2017. - Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 099 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder,
requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao PRESIDENTE
DESTA CASA LEGISLATIVA, na pessoa do Exmo. Sr. Deputado
HUMBERTO IVAR ARAÚJO COUTINHO, que disponibilize na
Rádio de TV Assembleia, um espaço para apresentação de programas
religiosos dentro de sua programação.

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.

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 – Com a palavra, o Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos! Excelentíssimo Senhor Presidente
Deputado Humberto Coutinho. Excelentíssimos Senhores Deputados
e Senhoras Deputadas, Imprensa, Galeria, Internautas, a todos que
nos acompanham em todo o Estado do Maranhão.  Hoje, nós temos
vários assuntos para tratar, aqui nesta Tribuna, mas eu queria direcionar
meus esforços aqui para tentar expressar o nosso final de semana de
trabalho, de dedicação que nós tivemos ao povo do estado, percorrendo
uma região muito importante, desde os Lençóis Maranhenses ao Delta
do Parnaíba, a região ali do Baixo Parnaíba. Nós tivemos oportunidade
de conhecer, de estar presente em alguns povoados, inclusive aqui faço
referência nesta nossa agenda do final de semana. Nós estivemos no
município ali de Barreirinhas,  Paulino Neves, Tutoia, Araioses,
inclusive também lá no povoado Cassó que faz parte ali na divisa, que
faz parte de Primeira Cruz. Então, nesta região podemos conhecer  um
pouco mais da realidade do povo ali de uma região importante para o
estado, uma região turística, faço essa referência e nós tivemos a
oportunidade de percorrer a estrada, a MA que liga Barreirinhas a
Paulino Neves, uma estrada que está quase intrafegável por conta do
período chuvoso, por mais que tenha sido feito a terraplanagem ali,
mas uma estrada que infelizmente uma via que precisa urgentemente
da pavimentação e aqui eu quero até solicitar e vou o fazer por Indicação,
Senhor Presidente, vou indicar ao Governo do Estado que proceda
com mais brevidade possível e com urgência, a urgência necessária, à
pavimentação dessa importante via que liga Barreirinhas a Paulino
Neves. Esta Casa participou da assinatura do convênio, do termo ali
de apoio da empresa que se instalou na região dos Lençóis e Paulino
Neves, cuja contrapartida foi a terraplanagem daquela estrada.
Precisamos pavimentar aquela estrada. O governo, nos termo do
compromisso, vai entrar com a pavimentação. Aquela estrada já deveria
estar pavimentada. Por que já deveria estar pavimentada? Porque é
uma região importante que vai gerar turismo, desenvolvimento, renda
e oportunidade para o povo do Maranhão. Então, ao percorrer aquela
estrada, vi as dificuldades, a necessidade da maior brevidade possível
na pavimentação daquela importante via, mas não foi só aquela via que
nós percorremos, há outra via também que é importante que seja
concluída. Nós temos já o asfalto que vai de Tutóia a Água Doce, mas
depois de Água Doce nós temos uma estrada que liga a Araioses, então
nós estaríamos interligando essa região. Realmente é a contrapartida
necessária para desenvolver a chamada Rota das Emoções. É claro que
essa estrada pavimentada por si só não garante o desenvolvimento,
portanto, nós temos que ter outras ações, atrair investimentos no
setor hoteleiro, no setor de comércio. Enfim, é necessário fomentar a
economia do estado através das nossas potencialidades. E o que nós
conseguimos perceber é que nós temos sim, nas potencialidades
principalmente ali naquela região, as condições necessárias para o
desenvolvimento do nosso estado. É preciso que nós tenhamos aqui os
investimentos. E claro, o Maranhão tem pressa. Nós precisamos
implementar políticas de desenvolvimento com a maior brevidade.
Aquela estrada, quando eu estive ali percorrendo, parei nos povoados
e as pessoas questionaram sobre quando essa estrada vai estar pronta.
E não só isso. Também não só na infraestrutura. Quando eu falo do
fortalecimento da economia, eu falo também de um setor muito
importante para o Estado que é a agricultura. Lá no povoado em que
nós estivemos, no município da região, nós pudemos conversar com
agricultores familiares, tivemos uma reunião inclusive e pudemos acolher
demandas do setor produtivo do estado do Maranhão. Tive a
oportunidade de conhecer hortas, conhecer piscicultura realizada por
esforços próprios, sem apoio do governo. Então, se o governo já está
desenvolvendo políticas, por exemplo, com doação de equipamentos,
como tratores agrícolas, para fomentar a produção, é preciso avançar.
É preciso que nós continuemos essa política para levar, por exemplo,
um trator agrícola àquela região. Quando eu falo a região, eu falo desde
Primeira Cruz, passando por Barreirinhas e chegando realmente a
completar o setor agrícola ali que pode ser, sim, um celeiro de produção
se incentivado. Então os agricultores nos cobraram e nos demandaram:
“Deputado, leve ao conhecimento do governo do estado a necessidade
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de tratores agrícolas para fomentar a agricultura aqui, porque os nossos
esforços são esforços manuais”. Nós temos um povo trabalhador,
senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o nosso povo é
trabalhador e precisa de oportunidades, precisa de instrumento na sua
mão. Então nós vamos ter a oportunidade de expressar mais ainda o
que nós podemos perceber nessa nossa agenda do final de semana
percorrendo toda essa região, mas deixo aqui já essa necessidade que
vai ser transformada em requerimento ou indicação e que vai ao
encontro daquilo em que nós acreditamos que é no setor produtivo do
estado do Maranhão. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra o 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 e difunde as nossas ações do Parlamento estadual,
internautas, telespectadores que nos acompanham através da TV
Assembleia, o nosso mais cordial boa tarde, que Deus seja louvado.
Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão,
sobre o Parlamento e que possamos ser compreensivos e atentos à
demanda da nossa população. Que possamos realmente compreender
o nosso objetivo no Parlamento estadual. Senhor Presidente, quero
fazer referência a um projeto de lei que apresentamos, em 2015, e por
não ser da nossa competência, ser atribuição do Executivo
aproveitamos e encaminhamos através da Indicação n.º 369 como
anteprojeto de lei ao Governo do Estado do Maranhão. Proposição
nesta Casa na forma de anteprojeto criando a gratificação especial por
apreensão de armas de fogo e explosivos. Então, por meio da nossa
Indicação n.º 369 apresentamos ao Governo do Estado o anteprojeto
de lei. Isso em 2015, 20 de maio de 2015. Praticamente um ano depois
o Governo do Estado do Maranhão, já no dia 28 de março de 2016,
editou a Medida Provisória nº 219, de 28 de março de 2016, para nossa
grata surpresa, projeto de nossa autoria. O anteprojeto de lei
apresentado ao Governo do Estado, que prevê a gratificação especial
por apreensão de armas de fogo e explosivos aos policiais militares e
civis. Resultante desse projeto de nossa autoria, pela segunda vez o
Governo do Estado, já na última sexta-feira, dia 10 de fevereiro, fez a
entrega da premiação aos policiais militares e civis pela atuação nas
ruas do nosso Estado, com apreensão de armas de fogo em situação de
flagrante. Foram entregues valores que chegaram a R$ 20 mil,
considerando o potencial lesivo do armamento e as circunstâncias da
apreensão previstas na Medida Provisória n.º 219, de 28 de março de
2016. Então muito embora a assessoria do Governo do Estado e o
Executivo, muito embora a assessoria de Comunicação não faça
referência à iniciativa, à ideia do deputado Wellington, mas aproveito a
oportunidade para fazer referência ao projeto, que é um projeto de
suma importância para o Governo do Estado do Maranhão, para o
estado do Maranhão e para a segurança pública do nosso Estado.
Então através da nossa Indicação n.º 369, de 20 de maio de 2015, o
Governo do Estado editou a Medida Provisória, de 28 de março, com
a gratificação especial por apreensão de armas de fogo. Então estamos
enaltecendo a ação. Estamos enaltecendo o evento realizado na semana
passada por parte do Governo do Estado e ratificando a autoria do
projeto é de um deputado desta Casa, deputado Wellington em seu
primeiro mandato e o projeto está sendo executado pelo Governo do
Estado em defesa da segurança pública. Tenho destacado as minhas
ações na segurança pública com duas vertentes e com dois víeis. O
primeiro, a segurança pública do Estado, a segurança pública da
população, a segurança pública de todos. E no segundo momento, as
ações em defesa dos agentes de segurança pública. Prova disso, essa
Indicação, no início de 2015, e depois transformada em Medida
Provisória pelo Governo do Estado do Maranhão. Quero fazer
referência também à Indicação nº 049, logo no início do mandato, no
dia 12 de fevereiro de 2015, encaminhada ao Governo do Estado do
Maranhão solicitando que adotasse providências no sentido de criar o

Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Polícia Militar e Corpo de
Bombeiros, nas linhas gerais, nós apresentamos o Projeto, as ações e
os pontos do Projeto que deveriam constar nesse Plano de Cargos e
Carreiras para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Item 1: Dos
vencimentos dos militares que não poderão ser inferior a dos policiais
civis dentro de cada escala hierárquica, a PEC 300 Estadual, que inclusive
foi pauta da campanha do governador Flávio Dino, compromisso com
a categoria da segurança pública, com os agentes de segurança pública,
com os policiais militares e civis, lembrando que às vezes alguns fazem
confusão com relação à terminologia e ela é bem distinta, é bem clara,
os servidores públicos civis e militares, quando se fala de servidores
militares enquadra-se também policiais militares e policiais civis. Só
para concluir, Senhor Presidente, ingresso da PM e Bombeiros com os
cargos de nível médio e superior, adicional noturno, insalubridade,
jornada de trabalho de 44 horas semanais, gratificação de localidade
especial no valor de 20%, reserva remunerada com um posto ou
graduação a mais, fim do regulamento disciplinar do Exército, hoje são
regidos pelo RDE e a permuta, substituição por um Código de Ética
Profissional. Reserva remunerada com 25 anos de serviço, vale
alimentação com valor igual para a Polícia Civil, auxílio e fardamento
no contracheque. E essas propostas foram apresentadas no dia 12 de
fevereiro de 2015, através da Indicação n.º 049. E hoje voltamos a
apresentar algumas ações, algumas proposições, indicações em defesa
da Polícia Militar do Estado do Maranhão. No ano de 2017 quero já
reafirmar mais uma vez o meu compromisso com a segurança pública
e com a Polícia Militar do Estado do Maranhão. Estarei atento, vigilante
e em defesa dos agentes de segurança pública do estado do Maranhão,
de forma permanente. E a partir de agora passo a discutir, passo a
defender de forma incondicional a Polícia Militar do Estado do
Maranhão e a Segurança Pública do Estado. E a partir de agora também
vou fazer não só a defesa, mas vou destrinchar, delinear todas as
nossas ações que serão desenvolvidas em defesa da Polícia Militar.
Ontem estive reunido com as esposas de policiais militares e no decorrer
da semana estarei apresentando todas as reivindicações, a pauta dos
policiais militares, a pauta da segurança pública nesta Casa. Que Deus
abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Fábio Braga com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhores e senhoras deputados, a todos
que nos ouvem e nos assistem pela TV Assembleia. Senhor Presidente,
senhoras deputadas, estamos retornando ao batente para prosseguir a
missão que foi dada pelo povo do Maranhão, missão que aceitamos e
com a qual nos comprometemos independe dos obstáculos que
apareceram e aparecem a nossa frente a cada ano. Claro que isso não é
uma tarefa das mais fáceis, mas todo mundo sabia quando aceitou o
desafio, porque o cenário da economia é grave. Estamos enfrentando
uma das maiores crises da história republicana, principalmente por
conta do modelo de redistribuição das receitas fiscais do País que
prioriza a União em detrimento dos Estados e dos Municípios, os
quais há muitos anos têm ficado com a menor parte de tudo que é
arrecadado pelos cofres públicos. Aqui vamos dar tudo de melhor que
pudermos fazer para alcançar o desenvolvimento econômico do estado
do Maranhão. O povo do Maranhão é um povo ordeiro e trabalhador,
e nós estamos conscientes de que somos uma peça chave na busca dos
objetivos da população. Eu queria aproveitar o momento para dar
boas-vindas e muito sucesso às administrações dos novos prefeitos,
dos que estão assumindo e os que já estão prosseguindo na luta de
quatro anos atrás. Eu quero aqui, em nome da Assembleia e de todos os
deputados, dizer que esta Casa está aberta a todos os novos gestores e
acessível para colaborar com aquilo que tiver ao alcance dos deputados
do estado do Maranhão. Todos nós sabemos que a batalha dos prefeitos
é mais árdua ainda que a batalha dos governadores, embora todos
estejam com uma forte sobrecarga para conduzir. O fato é que a recessão
brasileira, que entra no seu terceiro ano consecutivo, reduziu o produto
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interno bruto por dois anos consecutivos. Tivemos uma baixa sensível
que estancou o crescimento e a arrecadação fiscal da União e travou o
desenvolvimento de novos negócios em quase todas as atividades
econômicas. Dentre as grandes vítimas desta retração, os estados e os
municípios brasileiros foram certamente os que mais se ressentiram,
porque viram receitas importantes como os fundos de participação
sofrer fortes quedas nos últimos anos, dificultar o gerenciamento da
crise de cada unidade da federação. Estamos então em compasso de
espera. A ordem agora é reduzir despesas, economizar, ter cautela,
tentar sobreviver em um ambiente de turbulência política, social e
econômica. É claro que vamos sair vencedores dessa batalha porque
somos fortes, somos um povo lutador e otimista. Aqui concluo minha
fala dizendo aos meus queridos amigos prefeitos e amigas prefeitas do
estado do Maranhão, os novos e já veteranos, que a situação que cada
um vai encontrar nas suas cidades exige atenção, cautela e prudência
nas decisões que precisam ser tomadas. Algumas serão amargas, outas
nem tanto, mas a situação exige no mínimo de cada um dos senhores e
senhoras gestores municipais que não percam de vista a orientação dos
Tribunais de Contas em relação principalmente à Lei de
Responsabilidade Fiscal que, como todo mundo sabe, é um balizamento
de tudo que o gestor tem a seguir em relação às normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade de sua gestão e repousa
basicamente sobre três grandes temas: o planejamento que deve ocupar
o centro das atenções dos prefeitos eleitos; a transparência que exige a
ampla divulgação, inclusive na internet, dos planos e orçamento; e
finalmente o controle sobre as despesas e receitas do município.
Portanto, se todos os prefeitos tiverem em mente que essas atitudes
devem ser feitas a partir do primeiro dia e do primeiro ano do seu
mandato, eu tenho certeza de que muitos terão, no final do seu mandato,
o dever cumprido e a responsabilidade consolidada. Portanto, era esse
o meu discurso, nesta tarde, no sentido de alertar a todos que serão
gestores nas cidades do estado do Maranhão para que não percam o
norte, não percam as suas responsabilidades, tenham cautela e prudência
em suas decisões.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Levi Pontes.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (sem revisão
do orador) – Senhor presidente da Mesa, deputado Humberto Coutinho,
ilustres deputados membros da Mesa, senhores e senhoras deputadas,
galeria e em especial os meus cumprimentos à imprensa não só deste
Poder, rádio e televisão, como a todos que aqui se encontram presentes.
Hoje ocupo esta tribuna para fazer justiça não só aos eleitores do
município de Chapadinha, como também ao juiz da 42ª Zona Eleitoral,
na pessoa do eminente juiz Dr. Cristiano Simas que, depois dos
resultados da eleição municipal ocorrida em outubro, vem sendo alvo
de insinuações levianas por determinado grupo político que, em
hipótese alguma, aceita os resultados expressos pelos eleitores daquele
município. Antes de informar ao Maranhão por meio de seus
representantes aqui nesta Assembleia e também por meio desta
imprensa livre que nos acompanha, quero aqui lembrar que, em 2012,
nas eleições passada, nosso grupo político foi derrotado, no entanto,
como uma demonstração de respeito ao povo e ao Poder Judiciário, em
nenhum momento falamos ou colocamos em dúvida o resultado das
eleições, sem politicagem ou ressentimento de quem foi derrotado. E
se ocupa a tentar manchar reputações por conta da rejeição popular. O
que me chama atenção e que eu quero aqui mostrar a toda essa imprensa
e aos nobres deputados, é que na eleição passada a ex-prefeita teceu os
maiores elogios ao juiz e aos representados como um pleito limpo,
acima de qualquer suspeita, porque a mesma foi vitoriosa. Agora, quando
essa mesma pessoa perde a eleição, em vez de aceitar os resultados e
fazer uma reflexão da mensagem contida pelos senhores eleitores, não,
mas se comporta de uma maneira antidemocrática, antirrepublicana.
Agora em 2016, depois de ser massacrada nas urnas e rejeitada pelo
voto popular, apeada do poder e não reeleita pela vontade livre e
soberana deste povo, a prefeita, senhora Ducilene Belezinha, virou

motivo de piada em todo o estado do Maranhão ao atribuir a sua
derrota aos hackers de computadores que segundo ela invadiram as
urnas eletrônicas alterando o resultado. Se não bastasse tamanha
estupidez, ela em seu discurso recente lembrou o tempo em que os
políticos tinham ou queriam transferir os juízes da sua cidade,
relembrando o passado. E agora, por último, em ato seguinte ela tentou
constranger os desembargadores e outros membros do TRE a decidirem
conforme seu interesse, lançando contra aquele colegiado as mais
absurdas suspeitas. Desde que perdeu as eleições viu a Justiça Eleitoral
confirmar a legalidade da candidatura de Magno, em decisões na Zona
Eleitoral de origem e mantida pela Corte Estadual. A ex-prefeita, a ex-
prefeita Belezinha agora pediu o afastamento do juiz Cristiano Simas,
que antes ela elogiava, por julgamento de compra de votos que corre
contra ela e contra seu companheiro que foi flagrado em áudio e vídeo
oferecendo e ofertando entrega de materiais de construção em troca de
votos, da forma mais escancarada possível. O que pode ser uma tentativa
de adiar a condenação certa, a falta de escrúpulos da ex-gestora de
Chapadinha, chega ao ponto de tentar desqualificar a atuação de um
magistrado tão digno que fez jus a uma moção de desagravo pela OAB
do município, na semana passada. Portanto o juiz, o cidadão, o homem
que presidiu as eleições em Chapadinha não precisa de defesa de
advogados de Chapadinha ou deste deputado. Até pelo conceito que
ele tem junto aos servidores, junto aos seus colegas e superiores
hierárquicos na magistratura e, principalmente, pela estima do povo
chapadinhense, mas como representante desse mesmo povo não posso
deixar de manifestar a minha solidariedade ao magistrado que ora está
perseguido e lamentar a desfaçatez de alguém que deveria se envergonhar
do crime que foi flagrado e tem a ousadia de caluniar um juiz como o
doutor Cristiano Simas. A sociedade de Chapadinha já se livrou dessa
senhora, agora é a vez da justiça colocá-la no seu devido lugar. Era só
isso que eu tinha a me pronunciar, senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Não há quórum para a deliberação do Plenário. A matéria
da ordem do dia fica transferida para a sessão de amanhã. Está incluída
para amanhã: Requerimento n.º 029/2017 de autoria da deputada Nina
Melo. Requerimentos n.º 030 e 033/2017 de autoria do deputado Bira
do Pindaré. Requerimento n.º 031/2017 de autoria do deputado Júnior
Verde. Requerimento n.º 032/2017 de autoria do deputado Fábio Braga.
Requerimento n.º 035/2017 de autoria do deputado Zé Inácio.
Requerimentos n.º 036, 037, 038/2017 de autoria do deputado
Wellington do Curso. Requerimento n.º 039/2017 de autoria da deputada
Andréa Murad.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou
Blocos: Bloco Parlamentar Democrático, Deputado Vinícius Louro,
presente? Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão,
Deputado Rafael Leitoa, declina?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Não,
Presidente. Deputado Rogério Cafeteira, por dez minutos. Deputado
Júnior Verde. por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, Galeria, Imprensa, eu venho aqui a esta Tribuna, em
primeiro lugar, agradecer ao Governador Flávio Dino por me honrar
por mais um ano como líder do seu governo. Serei líder pelo terceiro
ano consecutivo e é uma coisa que me enche de orgulho e acho que pela
recondução, Deputado Levi, eu acredito que estamos fazendo um
trabalho no sentido correto. Mais importante do que isso, Deputado
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Levi, eu queria aqui fazer uma referência a V. Ex.ª que, no ano passado,
ocupou o cargo de líder do Bloco do Governo, do maior Bloco do
Governo e o fez de maneira exemplar, com sua humildade, com o seu
poder de conciliar, com sua paciência, com o seu poder de
convencimento, a sua figura aqui já honra este Plenário e aqui eu queria
fazer um registro especial: que eu tê-lo hoje como amigo para mim é
uma grande honra. E eu gostaria aqui de fazer esta ressalva neste dia,
que V. Exa. agora que será substituído na liderança pelo deputado
Rafael, e isso é uma coisa natural, nós temos um bloco que é o maior
bloco da Assembleia e que conta com os dois maiores Partidos que é o
PDT e o PCB de V. Exa., então nada mais natural, deputado Rafael,
que a gente faça essa alternância. Mas aqui eu gostaria de registrar a
minha admiração pela forma como V. Exa. se conduziu na liderança do
bloco e como deputado. V. Exa. é um homem de bem e que tenho o
maior orgulho de tê-lo como colega aqui neste Plenário. Queria também,
deputado Rafael, lhe dar os parabéns pela liderança do bloco majoritário,
do maior bloco da Casa, que é o Bloco do Governo. Tenho certeza
que...

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES - Gostaria de
pedir a palavra, quando for oportuno para V. Exa.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA –
Concederei em pouco tempo, deputado, só um instante. Então,
deputado Rafael, V. Exa. está aqui conosco há dois anos, mas já
demonstrou nesse período a sua capacidade de articulação, sua
capacidade de trabalho. V. Exa teve um papel importante em 2016,
mesmo não exercendo nenhum cargo de liderança, V. Exa foi presidente
da CCJ onde desempenhou essa função com brilhantismo, V. Exa tem
todos os predicados para hoje ocupar a liderança do bloco. Eu tenho
certeza que juntos faremos um bom trabalho aqui em 2017, sempre
abertos ao diálogo, ao debate, mas não abrindo mão, nunca da nossa,
deputado Levi, da nossa maioria. Então aqui eu queria lhe desejar boa
sorte, tenho certeza que V. Exa vai fazer um trabalho brilhante. Gostaria
também de saudar o Deputado Vinícius Louro, Deputado Levi, que
não se encontra aqui, mas é líder do outro Bloco também da base do
Governo. Nós temos o governo e é uma questão de acomodação natural
e de estratégia também, nós nos dividimos em dois blocos, um com
vinte e três, outro com cinco, e esses são os dois blocos que são da base
do governo e que estarão aqui em 2017, para trabalharmos e fazermos
junto aos colegas, aos demais blocos de oposição o diálogo, o debate,
sempre defendendo com as nossas convicções o que acharmos o mais
correto. O Deputado Levi, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES (aparte) -
Deputado Rogério Cafeteira, em primeiro lugar, eu gostaria muito,
apesar de ser suspeito, de agradecer a V. Ex.ª pela generosidade e
amabilidade de suas palavras para com este deputado que muito
aprendeu nesta Casa, nesses dois anos, e que tive a felicidade e o
privilégio de ser seu amigo particular, isso é um ganho insuperável,
mas que com isso me torno suspeito para falar e para agradecer. Mas
me sinto muito emocionado com as suas palavras e dizer que o nosso
Governador não poderia ter feito melhor escolha a não ser mantê-lo na
liderança do governo, visto que o senhor tem todas as qualidades tais
como tolerância e experiência. V. Ex.ª é uma pessoa capaz de unir as
mais diferentes correntes políticas desta Casa, por isso o senhor está
de parabéns e o governo do estado, o Dr. Flávio Dino, por lhe conduzir
a esta honrosa missão. Não poderia também deixar de agradecer ao
nosso presidente, o deputado Humberto Coutinho, que a mim também
confiou por um ano liderar este bloco. Ao mesmo tempo, eu gostaria
até de pedir desculpas a alguns membros do nosso bloco por não ter
correspondido à altura de suas reivindicações, mas todos sabem as
dificuldades pelas quais os deputados, a Assembleia e o governo do
Maranhão passam. E ao mesmo tempo, deputado, quero dizer ao
nobre colega Rafael que eu tenho absoluta convicção de que este bloco
vai estar muito bem representado pelo dinamismo e luta que o Rafael
Leitoa tem tido nesta Casa, demonstrando não só ser um amigo, mas

um deputado à altura de qualquer desafio que lhe colocar pela frente.
Meus parabéns e lhe agradeço de coração por tudo aquilo que V. Ex.ª
falou a meu respeito. Muito obrigado, deputado.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA –
Deputado, eu que agradeço suas palavras que mais uma vez reforçam
a imagem que tenho de V. Ex.ª, de humildade e de grandeza. V. Ex.ª é um
grande exemplo para toda esta Casa. Aqui, encerrando as minhas
palavras, queria mais uma vez agradecer a confiança depositada em
mim pelo governador Flávio Dino e pedir aos colegas que, se alguma
vez falhei na condução da liderança de levar reivindicações dos
deputados, nunca foi por falta de interesse, mas sempre, deputado
Levi, pela total impossibilidade. Antes de ser líder do governo, eu sou
deputado e reivindico tudo que os colegas me pedem porque eu tenho
certeza de que as reivindicações são para o povo do Maranhão e são
todas merecedoras de atenção. Então eu queria mais uma vez agradecer
e dizer que, se alguma vez me excedi, deputado Levi, na defesa do
governo, foi porque eu faço com convicção e com coração. Muito
obrigado a todos.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputado Rogério, antes de V. Ex.ª encerrar.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Pois
não, deputado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(aparte) – Só queria testemunhar a satisfação de integrar a liderança do
governo com V. Ex.ª na liderança e eu na vice-liderança e dar testemunho
do trabalho com dedicação que V. Ex.ª desempenha nesta função aqui
na Assembleia Legislativa, porque consegue dialogar muito bem com o
governo e também com a Assembleia fazendo, portanto, uma
interlocução necessária e à altura do que se espera e tem defendido com
transparência, com dedicação, de modo que eu venho saudar. Saudar
também nesse último ano a dedicação do deputado Levi que fez um
trabalho com louvor, um trabalho com muita honra, com muita
dignidade e com dedicação, uma pessoa que é apaixonada pelo trabalho
que tem aqui na Assembleia Legislativa, sobretudo pela experiência
que já traz da Casa. E alternância é salutar, de modo que as próprias
referências do trabalho que o deputado Levi desempenhou nesta Casa
já servem para nortear também o trabalho do deputado Rafael Leitoa
que estará nessa condução, sem nenhum desprestígio ao deputado
Levi Pontes, mas como um trabalho complementar. Afinal de contas
nenhum de nós que faz o trabalho parlamentar aqui e que faz um
trabalho da base de apoio do governo precisa necessariamente de um
cargo, de uma função para desempenhá-lo. Todos nós fazemos porque
acreditamos que cada um está em determinada posição para cumprir,
assim, a sua função. De modo que saúdo o líder do Bloco, deputado
Rafael Leitoa, que está consolidado nessa missão a partir de agora e
saúdo também o trabalho do deputado Levi e o trabalho de V. Exa.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA –
Agradeço suas palavras. E assim encerro meu pronunciamento, senhor
Presidente. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA - Deputado Júnior Verde, por 5 minutos. E
para avisar aos colegas que, ainda dentro do Bloco Unidos pelo
Maranhão, se inscreveram os deputados Zé Inácio também por 5
minutos, deputado Marco Aurélio por 5 minutos e deputado Cabo
Campos por 7 minutos.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, retorno a esta tribuna só para reforçar
aquilo que havia iniciado, logo no início desta sessão, até porque
compreendo que são assuntos importantes para o estado do Maranhão.
Nosso final de semana foi de muito trabalho, muita dedicação, estivemos



TERÇA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2017                                                                                DIÁRIO DA ASSEMBLEIA18
percorrendo a MA-315 que liga Barreirinhas ao município de Paulino
Neves e também a MA-312, que liga Araioses a Água Doce. Então
trechos, no caso entre Barreirinhas e Paulino Neves, de
aproximadamente 35 km que precisam ser pavimentados com a maior
urgência possível. E da mesma forma também a 312, que é o trecho
entre Água Doce e Araioses. Por que reforço essas nossas
considerações? Porque pude vivenciar o que está passando o cidadão,
o trabalhador, a pessoa que precisa utilizar aquela via para poder
acessar essa região e esses municípios. Nós precisamos pensar também
no fomento ao Turismo, porque aquela região é muito linda, rica
realmente pelas belezas naturais que têm, que precisam realmente às
vezes do acesso a essas riquezas e que esbarramos nas dificuldades
inerentes às condições de infraestrutura. É claro que essa estrada, as
estradas já estão sendo pavimentadas, essas MAs, aqui solicito e reitero
a necessidade da urgência, até porque o Maranhão já esperou demais.
Eu nas reuniões em que estive, inclusive em todos os municípios que
eu citei, desde Araioses, Tutóia, também Santo Amaro, também ali em
Primeira Cruz lá no povoado Cassó, em todas as reuniões em que
estive com os trabalhadores, com lideranças dialogamos sobre a
necessidade da infraestrutura. Inclusive citamos como exemplo a ponte
de São Félix de Balsas. E o que tem a ver essa região com São Félix de
Balsas? Tem a ver a necessidade. Por exemplo, porque entendemos
que são municípios, por exemplo, Santo Amaro, que para entrar em
Santo Amaro se passa por dentro de um rio e aí você vê que nesse
período agora muitos estiveram ilhados, por quê? Porque não
conseguiam passar pelo rio, deputado Sousa Neto. E aí falta uma
ponte para interligar esses municípios. A estrada também que vai ser
objeto da nossa indicação, que está sendo pavimentada, que está sendo
terraplanada e que liga o município também de Santo Amaro, é necessária
ali dentro do município para poder realmente dar acesso à população e
àqueles que querem conhecer as belezas de Santo Amaro. Nós tivemos
a oportunidade de passar por essas vias, de conhecer a realidade. Nas
reuniões nós discutimos isso e eu falava da necessidade e dizia à
população que eu vou levar ao conhecimento do governador a
brevidade, a necessidade urgente, assim como nós fizemos com a ponte
de São Félix de Balsas, porque para entrar no município de São Félix de
Balsas tinha até que pagar pedágio e pagar ainda de Balsas até a sede do
município. Então, são situações inaceitáveis porque o Maranhão, já
que nós temos pressa e eu não tenho dúvida de que todos nós temos
pressa em poder ver o Maranhão desenvolvido. Nós precisamos dar as
condições para que isso aconteça. Estrada é essencial. Então mais uma
vez nós estamos aqui cobrando essa necessidade, não só a necessidade
da estrada de acesso, mas também projetos para o setor produtivo. Eu
tive a oportunidade, por exemplo, em Tutóia, de conversar com muitos
pescadores, tive uma visita ao Sindicato de Pesca de Tutóia, ali recebi
várias demandas, entre as quais eu posso citar aqui uma que é muito
importante para o município, que é a regulamentação da Portaria da
Água Salgada, uma vez que nos foi cobrada a regulamentação do defeso
da água salgada. Nós vamos levar ao conhecimento do ministro, do
superintendente federal aqui no Ministério da Agricultura e também
ao ministro da agricultura. Se possível, também vamos encaminhar ao
presidente Michel Temer por se tratar de um assunto importante para
o Maranhão. Nós temos muitos pescadores que exercem sua atividade
em água salgada, mas não está regulamentada por falta dessa portaria
que vai dar legitimidade ao recebimento desse benefício. Como eu
também citava aqui a questão da agricultura familiar, muitos pescadores
são agricultores familiares e sempre que eu vou a essas regiões onde
participo de reuniões, eu tenho a oportunidade de ir para povoados.
Aqui eu vou fazer referência ao povoado Cocal em Santo Amaro,
deputado Zé Inácio, e também ao povoado do Cassó. Nessas duas
localidades, nós conversamos com agricultores familiares e todos nos
solicitaram investimentos, que o governo pudesse investir, fortalecendo
a agricultura desses povoados. Assim como eles, todos os povoados
do Maranhão necessitam de apoio e investimentos. Então, se nós
dermos instrumentos na mão do trabalhador, nós vamos conseguir
desenvolver este estado. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA - Deputado Zé Inácio por cinco minutos,
com direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) - Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
galeria, bravos companheiros da imprensa. O que me traz a esta tribuna
mais uma vez é para falar do aniversário do PT, do Partido dos
Trabalhadores, que completou 37 anos de história e luta pelo Brasil no
último dia 10 de fevereiro. Na data de hoje, nesta segunda-feira, dia 13,
será comemorado, em São Luís, o aniversário do Partido dos
Trabalhadores, num ato que será realizado a partir das 18 horas no
Hotel Abbeville, no São Francisco. São 37 anos defendendo a classe
trabalhadora, fortalecendo a democracia e valorizando o povo brasileiro.
O PT é o partido que revolucionou o Brasil, promovendo a maior
ascensão social já vista no nosso País, retirando mais de 50 milhões de
brasileiros e brasileiras da extrema pobreza. Durante os 13 anos que
governou o Brasil, o PT proporcionou condições mais dignas ao povo
brasileiro, garantindo educação, saúde, moradia e maior inclusão social.
Portanto, há muito do que se orgulhar nestes 37 anos do PT. Nós
sempre temos dito que seguiremos firmes na luta em defesa da
democracia e de uma sociedade mais justa para todos e todas. Aproveito
a oportunidade para convocar a sociedade de um modo geral, mas em
especial a nossa militância petista para este evento que vai acontecer
hoje com uma plenária que não vai somente comemorar os 37 anos do
PT, mas também confraternizar com a militância e, sobretudo, debater
um dos temas hoje mais importantes em nível nacional, que é a retirada
de direitos com a reforma da previdência e a reforma trabalhista proposta
no Congresso Nacional pelo governo golpista do Michel Temer. Assim
como vamos debater também sobre a defesa do PT e do legado dos
governos Lula e Dilma, além logicamente de fazer uma grande
mobilização em defesa da democracia. O tema que vai abordar a reforma
da previdência e a reforma trabalhista terá como debatedores o Mário
Macieira, ex-presidente da OAB, o deputado federal Zé Carlos e eu
representando o parlamento estadual como líder do PT nesta Casa. Em
nome da direção estadual do Partido dos Trabalhadores no Estado do
Maranhão, em nome do nosso presidente Raimundo Monteiro, em
nome do nosso presidente do PT do Diretório Municipal de São Luis,
Fernando Magalhães, convido toda a nossa militância para fazer-se
presente a partir das 18 horas, no Hotel Abbeville, no São Francisco,
para que possamos confraternizar e debater sobre a reforma da
previdência, a reforma trabalhista, sobre os rumos do PT para esses
próximos anos e dizer a nossa militância que nós continuamos firmes
e fortes na luta em defesa do PT cada vez mais forte e unido construindo
um país soberano com inclusão social.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA - Concedo a palavra ao deputado Marco
Aurélio, por 5 minutos com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados,
senhoras deputadas, imprensa, a todos que acompanham a transmissão
desta sessão, nesta oportunidade venho pautar com grande alegria que
hoje, pela manhã em Imperatriz, participei da abertura do Curso de
Formação de Cabos e Sargentos da Polícia Militar, lá em Imperatriz,
com a presença do comandante geral da Polícia Militar Coronel Pereira,
com a presença do comandante do policiamento do interior da nossa
Área 3 que compreende de Buriticupu até o Estreito, Coronel Marcos,
com a presença dos comandantes dos Batalhões daquela região e também
das Companhias Independentes que englobam essa grande região. Uma
demanda importante a ser atendida em nossa região, porque geralmente
os cursos de formação ocorrem aqui no CFAP e havia uma demanda
instituída pelos cabos e sargentos para que o curso ocorresse na nossa
própria região em função de toda a complicação da logística. E hoje o
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curso foi aberto pela manhã, lá em Imperatriz, inclusive o Coronel
Pereira se encontra lá. De modo que a gente se alegra primeiramente
com a qualificação dos cabos e sargentos, e também porque é um pré-
requisito para que possibilite cada vez mais a promoção dos mesmos.
E sabemos que no Governo Flávio Dino a política de promoção, a
política de valorização da carreira é uma prioridade no policial militar.
Nunca se teve tantas promoções de policiais militares como no governo
Flávio Dino, de modo que a gente se alegra, sobretudo, com essa
iniciativa em que cumprimento o Comando Geral da Polícia Militar, o
Coronel Pereira juntamente com todo seu corpo de oficiais, por ter
tomado essa decisão de implantar o curso, lá em Imperatriz. Também,
eu cumprimento o Secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela,
pela iniciativa, mas esta reflexão do curso que faz também percorrer
alguns investimentos estratégicos, sejam investimentos em aumento
de quantitativo, seja investimento com viaturas em toda nossa região,
mas também investimentos no que diz respeito à melhoria da gestão,
da gestão do policiamento que traz resultados eficientes para nossa
população e que melhoram, sobretudo, a segurança na nossa região
Tocantina. Eu destaco, mais uma vez, que o Governo Flávio Dino
inovou quando o comando de policiamento desta área do interior, lá de
Buriticupu até Imperatriz e a outra área, que é a regional Sul, lá de
Balsas, que era comandada por um coronel, a partir daqui de São Luís,
totalmente distante, o Governador Flávio Dino promoveu dois tenentes
coronéis, ainda no ano passado a coronéis, o Coronel Marcos e o
Coronel Edeilson e os nomeou a esta missão para que eles comandassem
estas áreas de policiamento do interior de forma presente. A gestão da
Polícia Militar, dos comandos de áreas não são mais feitos à distância
na nossa regional, é com o Comando presente, algo que consegue integrar
cada vez mais as forças policiais e tem melhorado bastante, deputado
Campos, essa gestão da Polícia Militar. Outra ação importante, que
desde o início da nossa legislatura vínhamos reforçando essa necessidade,
era o aumento do orçamento do 14º Batalhão. Imperatriz tem dois
Batalhões de Polícia Militar. O 14º Batalhão compreende a metade da
cidade, da BR-010, na direção de João Lisboa e compreendia até o
município de Amarante, vários municípios da nossa região, inclusive a
metade de Imperatriz com bairros muito populosos. E esse 14º Batalhão
tinha a necessidade de aumentar o seu orçamento para que ele pudesse
ter mais efetividade, para que pudesse ter mais condições para colocar
todo seu pessoal para trabalhar efetivamente, como a questão da
manutenção das viaturas, como a questão do próprio combustível, de
modo que o 14º Batalhão, agora, teve seu orçamento triplicado. O
orçamento do 14º Batalhão foi triplicado, e ainda mais, parte de sua
área de cobertura, a exemplo do município de Amarante e Buritirana
foram desmembrados dessa área do 14º Batalhão e foi formada uma
Companhia Independente agregando os municípios de: Amarante,
Buritirana, Montes Altos e Sítio Novo. Essa Companhia Independente
com sede em Amarante, que tem um território enorme, já começa a dar
resultados satisfatórios. E a comunidade, toda a população dessas
cidades já aprovam o trabalho da polícia através dessa formação da
Companhia Independente, com quadro de oficiais, com aumento no
quantitativo, sobretudo a partir do dia 10 de março agora onde se
formarão novos policiais para a Polícia Militar, e vai melhorar
substancialmente. De modo que a gente saúda tanto o Comando essa
descentralização do 14º com a criação da Companhia Independente,
bem como também o aumento do orçamento para o 14º Batalhão muito
bem comandado pelo Major Diniz, lá a partir de Imperatriz. De modo
que eu também destaco uma outra ação importantíssima no que diz
respeito à gestão da Polícia Militar, Deputado Rafael Leitoa, que diz
respeito a criação, a implantação de duas UTCs. O Coronel Pereira
está em Imperatriz, Deputado Levi, hoje e já está tratando da
implantação de duas UTCs, que são as unidades táticas de cidades. A
1ª UTC vai agregar os municípios de Cidelândia, Vila Nova dos Martírios
e São Pedro da Água Branca. Cria-se um grupamento forte, dá-se
condições tanto com o efetivo como também com viaturas e armamento
pesado. E esse grupamento ficará percorrendo as 3 cidades
permanentemente, sobretudo, para enfrentar crimes no que diz respeito

a assaltos a Bancos e tantos outros atentados contra a segurança pública.
E a outra UTC que está sendo criada agora, envolvendo Amarante,
Sítio Novo e Montes Altos. Esse grupamento ficará permanentemente
percorrendo as 3 cidades, de modo que garante dar uma resposta muito
importante à cobertura da segurança da nossa região Tocantina. Eu
destaco o trabalho incansável da Secretaria de Segurança Pública, da
Polícia Militar que muitas vezes só se vê quando ela falta, Deputado
Cabo Campos, quando faz o seu trabalho certinho nem todo mundo
observa. Mas quando falha alguma coisa, quando se olha para o Espírito
Santo, você vê a falta que faz. E a gente destaca nessa rotina todos os
guerreiros e guerreiras que fazem o seu trabalho para proteger a sociedade
maranhense, mas destaco também todo o comando que está fazendo
uma gestão acertada, priorizando a segurança em nossa região Tocantina.
Para se ter uma ideia, só no ano de 2016, no que diz respeito a assaltos
a bancos, mais de 230 assaltantes foram presos como uma resposta
efetiva dada com muita dedicação pela Secretaria de Segurança Pública
junto com a Polícia Militar. Lógico que nem todos permanecem presos
até hoje porque não depende somente da polícia, depende também da
Justiça, mostrando automaticamente que são forças que precisam estar
cada vez mais alinhadas para proteger a sociedade. De modo que eu
finalizo o meu pronunciamento parabenizando o secretário de
Segurança Pública, Jefferson Portela; o coronel Pereira, comandante
geral da Polícia Militar; o tenente-coronel Wilmar, que comanda o 3º
Batalhão de Polícia Militar de Imperatriz; o major Diniz que comanda
o 14º Batalhão; e o coronel Marcos que é o comandante de toda essa
área do interior, a Área 3 que compreende de Buriticupu até Estreito.
Inclusive em Buriticupu está sendo feito um trabalho muito sério para
conseguir dar segurança àquela comunidade que tanta espera, precisa e
merece. Era isso, senhor presidente. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA - Deputado Cabo Campos por sete minutos,
com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) - Deus seja louvado, o nome do Senhor exaltado. Eu quero
agradecer a Deus, em primeiro lugar, meus irmãos da imprensa, meus
irmãos, lá de Lago da Pedra, que estão nos visitando, que fazem parte
de uma Associação e querem trazer benefício para lá, imprensa, policiais
militares e bombeiros militares que fazem a segurança nesta Casa,
meus irmãos e minhas irmãs deputadas, meus irmãos da taquigrafia,
cerimonial. Deus seja louvado. Queridos, ontem, na Associação dos
Inativos, houve uma reunião com as esposas dos policiais militares,
Associações das Esposas, as demais Associações para fazer um
levantamento daquilo que está acontecendo no Espírito Santo e tentar
chamar atenção dos órgãos que fazem o Governo do Estado do
Maranhão a fim de voltarem o dialogo naquilo que diz respeito a
negociações que foram feitas com base no acordo do ano de 2015.
Queremos agradecer e parabenizar a todos que lá estiveram e algumas
pessoas diziam que a Polícia ia paralisar, etc. e as Associações muito
coesas, muito maduras disseram que não é momento para isso, porque
eles querem realmente é dialogar. O movimento de paralisação de
policiais militares é muito duro, coeso, firme, prejudicial para todos,
de modo especial, para o policial militar e bombeiros militares. E eles
sabem disso, e eu também sei disso, que liderei dois movimentos
paredistas, aqui no Maranhão, e nós sabemos que aquilo que está
acontecendo no Espírito Santo não está acontecendo aqui no Maranhão.
No Espírito Santo, segundo vídeos de WhatsApp são sete anos sem
aumento salarial, e nenhum tipo de negociação com o Governo do
Estado. Então, parabéns a todos que ali estão. É necessário que nós
voltemos realmente a negociar com a categoria, voltar a dialogar, a fim
de termos aquilo que está no acordo feito, tornar-se realidade para os
policiais militares. Mas eu quero antes de falar de alguns pontos do
acordo, eu quero falar aquilo que nós temos avançado. Em 2011, nós
fizemos uma paralisação, aqui na Assembleia Legislativa, Senhor
Presidente, e qual foi o principal motivo dessa paralisação? Deputado



TERÇA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2017                                                                                DIÁRIO DA ASSEMBLEIA20
Levi Pontes, que também é policial militar, foi a completa falta de
diálogo com o governo em questão. O governo em questão havia três
anos sem nenhum tipo de aumento salarial, recomposição salarial,
nada. Nós não tínhamos data base, que hoje é o dia primeiro de maio,
que foi conquistado naquele movimento, e ela, infelizmente, disse que
não ia negociar com a categoria, pediu para um dos parlamentares da
Casa negociar com a categoria e disse: “Que em quinze dias o nosso
pleito seria resolvido”. Infelizmente, o parlamentar sumiu e aconteceu
o que aconteceu. Naquela época com o movimento paralisado e com o
movimento de polícia, os policiais ganharam R$ 250,00 por ano. E,
hoje, sem movimento paredista, por ter um deputado parlamentar, por
ter um deputado que passou 20 anos na categoria, que negociou com o
Governo do Estado aqui em questão, no ano de 2015, que levantou
aquela pauta, hoje o policial militar tem o seu escalonamento vertical
pauta de uma greve de 2014. Para quem não conhece não sabe o que é
escalonamento vertical, vou falar do soldado, que é a base da categoria.
O soldado do ano de 1992, Presidente, eu ganhava 24% do valor do
coronel, e eu era soldado, Levi Pontes é Coronel, eu ganhava 24% do
valor do coronel, o soldado, esse valor caiu para 19%, daí então começou
uma busca para que voltassem os 24% e nós já ultrapassamos, vamos
ultrapassar este ano os 24%, chegando a 26,5% no ano que vem e isto
é uma questão deste deputado estadual que vos fala. Apesar de todas
as pedradas, apesar de todas aquelas pessoas que querem o nosso mal,
nós não vamos recuar. Eu quero dizer que isso sim é um avanço, se nós
fizemos movimento de paralisação por conta do escalonamento e o
escalonamento hoje é uma verdade é um avanço. Contra fatos não há
argumentos. Ano 2015 também, Secretário de Planejamento, Felipe
Camarão, um ótimo secretário, hoje está na pasta da Educação. Cheguei
para ele, Dr. Pedro, e disse: Secretário, pegue aqui a minha matrícula e
coloque no sistema, veja o que está aí no sistema como eu estou. Eu
estava como ativo, companheiro, mesmo como Deputado ainda estava
como ativo. Ele perguntou: “o que você quer dizer com isso”? Eu
disse: “Tem 2.400 militares que estão em processo de reforma e adiante
a reforma desses militares, que eles terão suas promoções”. Naquele
momento eu, deputado estadual, Cabo Campos, por uma falha do
governo, estava tirando o sonho de um soldado de chegar a cabo. E ele
assim o fez. Por isso, deputado Marco Aurélio, que não está mais aqui
presente, essa enxurrada de promoções que tivemos nesses dois últimos
anos. Mas assim mesmo continuei apanhando. Nos primeiros dias
tivemos aqui a LOB dos Bombeiros, de onde tive a grata satisfação de
ser o relator da LOB dos Bombeiros. E o grande questionamento é: por
que a LOB da Polícia ainda não saiu? Porque infelizmente o nosso
gabinete fez a LOB da Polícia Militar, mas alguns oficiais
posteriormente também fizeram outra LOB e tem duas LOBs na mão
do governador. E temos que ter um pingo de sensatez para ter a união
que teve no Corpo de Bombeiros, fazer apenas uma LOB e proporcionar
essa tão grande vontade aos nossos guerreiros de farda cinza que estão
na Corporação. Nossa indicação de promoção post mortem, essa
indicação ninguém quer, porque ninguém quer morrer. Como diria Bob
Marley: “Todos querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer”. Mas
é necessário que as viúvas dos policiais militares, as pessoas que ficam
aqui, os seus entes queridos tenham que ter um alento. E o que acontece
é que o policial militar quando tomba, e tem uma promoção post mortem
vai só a questão simbólica, Deputado Sousa Neto, o dinheiro não
chega, mas agora está chegando. Ninguém lutou mais do que esse
deputado, desde quando cabo da Polícia pelos excedentes e pelos sub
judice. Nós fomos às ruas, Ministério Público, secretariado e hoje é
uma realidade, vamos ter Curso de Formação sendo concluído agora
também uma questão nossa. Repito, greve se faz quando não há mais
diálogo. Eu estou com um texto que eu vou ler rapidamente que o meu
tempo já se expirou, que eu já li aqui a nota  do PCdoB em favor do
movimento no Espírito Santo, e eu estou aqui com um trecho e uma
nota que está aqui no blog do senhor Marco Aurélio D’Eça e depois eu
vou dizer quem foi que escreveu esse texto que diz assim: E a situação
das polícias? Os homicídios praticados por nossos policiais são
destaque no  mundo inteiro. É claro que há muitos que se comportam

com heroísmo, mas os que esquecem os seus deveres os relegam para
o segundo plano. Agora, o Espírito Santo, que tinha deixado para trás
seu exemplo de má polícia e se destacado pela melhora de sua
segurança, inventa uma nova maneira de fazer a greve. Esta pessoa
diz que isto - isto é motim, rebelião. Pois todos sabem que a greve de
policiais é ilegal —  sujeitando-se ao doce constrangimento de suas
mulheres sentadas nas portas dos quartéis. A covardia de usá-las só é
superada pela covardia contra o resto da população, deparada com o
medo da violência que inunda suas ruas e atinge todo o estado. Violência
que espanta em sua gratuidade. Deus queira que por trás dela não
esteja uma mão política oculta no eco do terrorismo que varre o mundo
e do qual o Brasil estava a salvo até hoje. Infelizmente, essa nota foi
feita pelo ex-governador, ex-presidente e ex-senador José Sarney. Só
quem diz que é motim o movimento no Espírito Santo é quem lutou do
lado ditadura. Só quem disse que é rebelião o movimento do Espírito
Santos é quem não gosta de liberdade de imprensa. Prefiro ficar com a
nota do PCdoB. Queridos, que Deus abençoe a todos. Amanhã,
infelizmente, deputado Wellington do Curso, eu vou ter que falar a
respeito daquilo que o senhor disse que fez, mas que eu creio que seja
um plágio porque todas as indicações das quais o senhor falou aqui na
tribuna eu entrei antes. Deus seja louvado em nome de Jesus.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA - Bloco Parlamentar de Oposição. Declina.
Partido Verde. Declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA - Não há inscritos.

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

Resumo da Ata da Quarta 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 e 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. 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: Bira do Pindaré,
Raimundo Cutrim, Júnior Verde, Professor Marco Aurélio, Wellington
do Curso, Eduardo Braide, Sousa Neto e Cabo Campos. Esgotado o
tempo regimental destinado a este turno, o Presidente declarou que
não havia matéria na Ordem do Dia, para apreciação do Plenário. Em
seguida, submeteu a deliberação da Mesa, o Requerimento nº 028/
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2017, de autoria do Deputado Othelino Neto, solicitando que seja
consignada nos Anais da Casa Mensagem de Pesar pelo falecimento da
Senhora Joana Delzuíta Ferreira Braga, natural do Município de
Bequimão, ocorrido no dia 02 de fevereiro de 2017, que foi deferido.
Conforme o Artigo 113 do Regimento Interno, foram incluídos na
Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o Requerimento nº 27/
2017, de autoria do Deputado Cabo Campos. Não houve orador inscrito
no primeiro horário do Grande Expediente. No tempo dos Partidos
ouviu-se o Deputado Edilázio Júnior falando pelo Partido Verde (PV).
As demais agremiações declinaram do tempo reservado 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 Manuel Beckman, em
São Luís, 13 de fevereiro de 2017.

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

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

Às dezesseis horas presentes os Senhores Deputados: Adriano
Sarney, Alexandre Almeida, 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,
Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério
Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo,
Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes: Ana do
Gás, Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Hemetério Weba e Nina Melo. O
Presidente declarou aberta a Sessão proferindo as seguintes palavras:
“Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos”. Em seguida, ouviu-se a leitura do texto bíblico, do resumo
da Ata da Sessão anterior, que foi considerado aprovado e do seguinte
expediente: Projeto de Lei nº 236/16, do Deputado Zé Inácio, que
dispõe sobre a contratação de vigilância armada para atuar diariamente
nas Agências Bancárias Públicas e Privadas e nas Cooperativas de
Créditos, inclusive em finais de semana e feriados; Projeto de Resolução
Legislativa n° 044/16, da Deputada Valéria Macêdo, que concede o
título de Cidadão Maranhense ao Senhor Anselmo Castelli, cidadão de
nacionalidade italiana que presta serviços há quatro décadas na região
do Município de Carolina; Requerimento nº 625/16, do Deputado
Wellington do Curso ao Secretário de Estado de Segurança Pública do
Maranhão, Senhor Jefferson Portela, solicitando informações referentes
a quantidade de viaturas adquiridas ou alugadas pelo governo do Estado
do Estado do Maranhão nos anos de 2015 e 2016; Requerimento nº
626/16, do Deputado Paulo Neto, solicitando que sejam justificadas
as suas ausências nas Sessões Plenárias realizadas no período de 01 a
08 e de 12 a 22 de dezembro de 2016, conforme atestado médico.
Indicação nº 802/16, do Deputado Wellington do Curso, solicitando ao
Governador do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado
da Saúde, Senhor Carlos Eduardo Lula, que adotem providências
visando restabelecer o fornecimento dos medicamentos anastrozol,
somatropina, galantamina, topiramato, azatioprina, na FEME (Farmácia
Estadual de Medicamentos Especializados); Indicação nº 803/16 do
Deputado  Bira do Pindaré, solicitando ao Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino que determine ao Secretário de Estado
de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto que proceda à duplicação da
MA-320, no trecho que liga Santa Inês a Pindaré, com aproximadamente
nove quilômetros, incluindo ciclovias e calçadão para a prática de

atividades físicas. Não havendo mais matérias, o Presidente determinou
a publicação do expediente lido e declarou empossada no cargo de
Procuradora da Mulher a Deputada Valéria Macêdo, que em seguida
usou a Tribuna para falar do referido cargo ressaltando que trata-se de
uma data que entrará para a história como o dia da posse da primeira
Procuradora da Mulher, um órgão instituído como integrante da Mesa
Diretora, com todas as prerrogativas do órgão de direção, com o objetivo
de zelar pela participação efetiva das Deputadas nos órgãos e nas
atividades da Assembleia, bem como fiscalizar e acompanhar os
programas do governo estadual, receber denúncias de discriminação e
violência contra a mulher e cooperar com os organismos estaduais e
nacionais na promoção dos direitos da mulher. Inscritos no Pequeno
Expediente, ouviu-se o Deputado Júnior Verde que destacou a
importância da segurança pública para sociedade maranhense, lamentou
e externou seus mais profundos sentimentos aos familiares da policial
civil Iran Cerqueira dos Santos, que faleceu vítima de uma emboscada
no dia 02, do mês em curso. O parlamentar falou que formalizou um
Requerimento de Pesar à família da policial e destacou a necessidade
de um esforço ainda maior no combate a violência. Em seguida, o
Deputado Rigo Teles relatou que nos dias 2 e 3 do mês em curso esteve
presente na Reunião da Diretoria Executiva da União Nacional dos
Legisladores e Legislativos Estaduais - UNALE em Brasília, ocasião
em que a Diretoria Executiva apresentou várias ações destacando a
importância da participação dos Parlamentares nesse movimento para
o fortalecimento da representatividade do Poder Legislativo Estadual.
Por sua vez, o Deputado Bira do Pindaré  cumprimentou a Mesa que
tomou posse na semana anterior, parabenizou a Deputada Valéria
Macêdo por sua posse no cargo de Procuradora da Mulher e também
manifestou seu apoio ao Projeto de Lei nº 7922/16, que dispõe sobre o
plano de cargos e carreira da Defensoria Pública da União. Na sequência,
o Deputado Wellington do Curso usou a Tribuna para denunciar a
redução de voos para Imperatriz destacando a  necessidade da união da
classe política para defender a Cidade de Imperatriz e o Estado do
Maranhão. No seu turno, o Deputado Professor Marco Aurélio
ressaltou a importância da Cidade de Imperatriz como polo de
desenvolvimento regional e denunciou várias perdas que esta Cidade
vem sofrendo como fechamento de agências do Banco do Brasil e do
Banco do Nordeste e recentemente o anúncio da empresa LATAM
sobre a redução de voos Imperatriz/Brasília. O Deputado Marco Aurélio
encerrou seu discurso  convidando todos a participarem da luta em
defesa região tocantina. A seguir, o Deputado Rogério Cafeteira registrou
suas condolências à família do ex-Deputado Aderson Lago e do secretário
de Transparência, Rodrigo Lago, pelo falecimento de Maria Teresa
Lago, mãe do Deputado e avó do Secretário. Ainda no tempo reservado
ao Pequeno Expediente a Deputada Graça Paz anunciou o seu
desligamento do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, agradeceu
o tempo em que participou do mesmo e explicou sua decisão de
participar de um bloco independente. Na sequência, o Deputado Léo
Cunha convidou os Deputados Marco Aurélio, Wellington do Curso,
Antônio Pereira e Valéria Macêdo a participarem de audiência em
Brasília com o Presidente Nacional da LATAM, para defender o
aumento do número de voos para a Cidade de Imperatriz. O Deputado
Léo Cunha também utilizou a Tribuna para solicitar ao Governador
Flávio Dino autorização para retomada da obra da FUNAC de
Imperatriz. Por fim o  Deputado Sérgio Frota denunciou e lamentou a
violação do Programa dos Genéricos, destacando que esse foi um dos
maiores programas sociais de todos os tempos  e solicitou às entidades
competentes mais rigor na fiscalização dos genéricos e também que o
Governador Flávio Dino apoiasse essa demanda. Esgotado o tempo
regimental destinado a este turno, o Senhor Presidente anunciou que
não havia matéria para apreciação do Plenário e incluiu na Ordem do
Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 001/17, de
autoria da Deputada Nina Melo, 004/17, do Deputado Othelino Neto
e 005/17, do Deputado Edilázio Júnior. No tempo dos partidos e
Blocos ouviu-se os Deputados: Edilázio Júnior e Adriano Sarney,
ambos pelo Partido Verde. O Deputado Edilázio Júnior discordou e
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contestou os dados sobre a economia e sociedade maranhense
apresentados pelo Governador Flávio Dino durante a Sessão Solene
ocorrida dia 02 de fevereiro do ano em curso. O Deputado Adriano
Sarney reforçou as palavras do Deputado Edilazio Júnior fazendo
referência a matéria publicada no jornal “O Globo”  mostrando que os
números da economia maranhense pioraram no Governo Flávio Dino.
O orador, lembrou que não basta dizer que essa é uma crise nacional,
mas é preciso reconhecer que a crise se acentuou no Maranhão, com o
aumento de impostos, decretados pelo Governador, medida que reduz
investimentos importantes, e consequentemente reduz também o
dinheiro que circula no Estado.O Deputado Zé Inácio falou pelo Partido
dos Trabalhadores relatando a audiência que teve com o Governador
Flávio Dino e com o prefeito de Paraibano, Senhor Zé Hélio, ocasião
em que discutiram ações necessárias em áreas estratégicas para município
como saúde, agricultura familiar, educação e infraestrutura, destacando
o compromisso do governador com os vários municípios daquela região
e especialmente com Paraibano. Os Deputados Rafael Leitoa e Professor
Marco Aurélio que falaram pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão. O Deputado Rafael Leitoa utilizou a Tribuna para relatar a
manifestação pacífica de funcionários do Grupo João Santos,
precisamente da Fabrica Itapajé Papel e Celulose, que reclamam seus
vencimentos, seu décimo terceiro, férias e rescisão dos funcionários
que foram demitidos, na Cidade de Coelho Neto, destacando a
importância dessa empresa para economia local, bem como a necessidade
de rearticulação  de ações para evitar o fechamento do Grupo. O
Deputado Professor Marco Aurélio rebateu as acusações feitas pela
Deputada Andrea Murad na sessão anterior, considerando descabidas
as denuncias da parlamentar e exaltando o trabalho desenvolvido pela
Secretaria de Saúde. Fez referência a casa de veraneio do governo anterior
que se transformou em um centro de atendimento às crianças com
microcefalia e explicou que a contratação direta em caráter emergencial
se deu pelo fato de se tratarem de medicamentos destinados a pacientes
com câncer. A Deputada Andrea Murad falou pelo Bloco de Oposição
e pela Liderança deste Bloco e contestou fala do Deputado Marco
Aurélio fazendo duras críticas ao governo do estado e afirmando que
este causou grandes prejuízos ao sistema de saúde constituindo-se no
governo mais corrupto que o Maranhão já teve. O Deputado Marco
Aurélio voltou à Tribuna no Expediente Final e afirmou que a Deputada
Andrea Murad ignora o próprio passado e seu histórico de corrupção,
reafirmou sua defesa em relação ao trabalho realizado pela Secretaria
Estadual de Saúde, bem como o seu orgulho e confiança em relação ao
governo do Estado. 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
Manuel Beckman, em São Luís, 07 de fevereiro de 2017. Presidente -
Deputado Humberto Coutinho. Primeiro Secretário - Deputado Ricardo
Rios. Segundo Secretário - Deputado Stênio Rezende.

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 de dezessete.

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

Neto.

Às nove horas e trinta minutos presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andrea
Murad, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos
Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson
Araújo, Eduardo Braide, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glaubert
Cutrim, Graça Paz, Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho,
Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros,  Nina Melo, Othelino Neto,
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim,

Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio
Frota, Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius Louro e Wellington
do Curso. Ausentes os Senhores Deputados Edivaldo Holanda, Fábio
Braga, Hemetério Weba, Sousa Neto e Zé Inácio. O Presidente declarou
aberta a Sessã: “Em nome do povo e invocando a proteção Deus”. Em
seguida, ouviu-se a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da
Sessão Anterior, que foi considerado aprovado e do seguinte expediente:
Mensagem Governamental nº 113/16, encaminhando a Medida
Provisória nº 227/17, que dispõe sobre a organização administrativa da
Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL),
criação de cargos em comissão; Mensagem Governamental nº  001/17,
encaminhando a Medida Provisória nº 228/17, que dispõe sobre
alteração da Lei Estadual nº 8.959, de 08 de maio de 2009, a qual
estabelece normas gerais para a elaboração e tramitação dos atos e
processos administrativos no âmbito do Poder Executivo do Estado
do Maranhão; Mensagem Governamental nº 002/17, encaminhando a
Medida Provisória nº 229/17, que altera a estrutura orgânica da
administração pública do Poder Executivo do Estado do Maranhão;
Mensagem nº 001/17, do Tribunal de Justiça, encaminhado o Projeto
de Lei n° 003/17 que altera a tabela de vencimentos dos cargos efetivos
do quadro único de pessoal do Poder Judiciário do Maranhão; Projeto
de Lei nº 004/17, de autoria do Deputado Eduardo Braide,  que inclui o
espetáculo religioso Via Sacra realizado no Bairro Cohatrac, nesta cidade,
no calendário turístico do Estado; Projeto de Resolução Legislativa nº
001/17, do Deputado Adriano Sarney, que concede a medalha “Jackson
Lago” a Senhora Maria do Socorro Bispo. Requerimento nº 001/17, da
Deputada Nina Melo, solicitando que sejam justificadas suas ausências
nas sessões dos dias 14 a 20 de dezembro do ano 2016, conforme
atestado médico. Requerimento nº 002/17, do Deputado Adriano
Sarney, comunicando seu afastamento do País, no período de 26 de
fevereiro a 06 de março do ano em curso; Requerimento nº 003/17, do
Deputado Othelino Neto, para que seja consignada nos Anais da Casa,
Mensagem de Pesar pelo falecimento do Senhor Estevam Fernandes,
importante personalidade da Cidade de Pinheiro; requer, ainda, o envio
de mensagens de condolências à família enlutada; Requerimento nº
004/17, do Deputado Othelino Neto, solicitando que seja consignada
nos Anais da Casa, mensagem de pesar pelo falecimento da ex-primeira-
dama do País, a Senhora Marisa Leticia Lula da Silva, requer, ainda, o
envio de mensagens de condolências ao ex-Presidente Luís Inácio Lula
da Silva, extensivo aos demais familiares; Requerimento nº 005/17, do
Deputado Edilázio Júnior, solicitando que seja convidado o Secretário
de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, à prestar
informações sobre a pavimentação de vias urbanas e rodovias estaduais,
bem como do cronograma de municípios beneficiados pelo programa
“Mais Asfalto”, no dia 15 de fevereiro, às 11h, em sessão especial;
Requerimento nº 006/17, do mesmo Deputado, para que seja consignada
nos Anais da Casa, Mensagem de Pesar pelo falecimento da Senhora
Maria Tereza Salomão Lago, mãe do ex–Deputado Aderson Lago, requer,
ainda, o envio de mensagens de condolências à família enlutada;
Indicação nº 001/17, do Deputado Rigo Teles, ao Governador do Estado,
Senhor Flávio Dino, com cópia ao Coronel 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 Formosa da Serra
Negra; Indicação nº 002 e 003/17, do Deputado Wellington do Curso,
ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior; à Secretária
Municipal de Saúde, Senhora Helena Dualibe; ao Governador do
Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário de Estado da
Saúde, Senhor Carlos Eduardo Lula, solicitando-lhes que adotem
providências, na aquisição da vacina dengvaxia,  para o Município de
São Luís e todo o Estado do Maranhão; Indicação nº 004/17, do Deputado
Bira do Pindaré, ao Governador do Estado do Maranhão, o Senhor
Flávio Dino, para que determine ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto Silva, a inclusão da MA 332,
no trecho urbano do Município de Coroatá, no programa “Mais
Asfalto” do Governo do Estado. Não havendo mais matéria  sobre a
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Mesa, o Presidente encaminhou o expediente lido à publicação e
concedeu a palavra ao Deputado Wellington do Curso que relatou sua
viagem a Região Tocantina realizada na última semana e o
aprimoramento de suas ações e atividades nessa região, durante a visita
às Cidades de Imperatriz, Ribamar Fiquene e Porto Franco. Em seguida,
o Deputado Júnior Verde reiterou seu discurso do dia anterior sobre
segurança pública destacando a necessidade de ações mais efetivas, e
de investimentos e infra-estrutura e formação, destacando a importância
do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar
do Maranhão – CEFAP que vem fazendo uma gestão primorosa e que
precisa do apoio do governo. Na Tribuna, o Deputado Cabo Campos
parabenizou Alcoólicos Anônimos pelo seu aniversário de sessenta
anos celebrado na FIEMA no dia 03 do mês em curso, destacando o
grande valor desta instituição para a sociedade maranhense. Por sua
vez, o Deputado Rogério Cafeteira solicitou à bancada do Governo
que rejeitasse o requerimento de convocação apresentado pelo
Deputado Edilázio Júnior, para que compareça à esta Assembleia o
Secretário Clayton Noleto, sendo este expediente desnecessário, uma
vez que, desde ano passado o Secretário se colocou à disposição deste
Parlamento para tratar de qualquer assunto. No seu turno, o Eduardo
Braide defendeu a utilização do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), de
São Luís até Santa Rita, parabenizando e elogiando o Prefeito de Santa
Rita, Hilton Gonçalves, pela iniciativa de fazer com que esse veículo
seja retirado do galpão e destacando a importância da implantação do
VLT e da necessidade de um transporte de massa eficiente. A Deputada
Nina Melo agradeceu aos colegas por fazer parte da nova Mesa Diretora,
como titular da Quarta Secretaria, em seguida ela solicitou a retomada
das obras na rodovia MA-036, interrompidas há três anos, destacando
que se trata de uma obra de vital importância para o desenvolvimento
dessa região e solicitando a sensibilidade do Secretário Clayton Noleto
para que reative essa obra o quanto antes. Esgotado o tempo regimental
destinado a este turno dos trabalhos, o Senhor Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando a discussão a 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
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. Sujeitos a deliberação da Mesa Diretora, foram deferido 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 ilutadas. 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. Inscrito no primeiro horário do Grande Expediemte, o
Deputado Professor Marco Aurélio usou a Tribuna para destacar a
importância da UEMASUL, fruto de um Projeto de Lei que foi
aprovado por unanimidade pelo Parlamento Estadual Maranhense e
que representa um sonho de emancipação e empoderamento  da Região
Tocantina. O orador mencionou, também, o investimento que está
sendo feito na Avenida Pedro Neiva de Santana, que liga Imperatriz a
João Lisboa, de três milhões e quatrocentos mil reais para garantir a

segurança e reduzir o número de acidentes. Ele mencionou ainda o
projeto de recuperação da Avenida Beira Rio, um projeto grandioso e
arrojado e falou sobre o investimento que a CAEMA fez em Imperatriz
para resolver o problema de abastecimento e melhorar o sistema de
captação de água no Rio Tocantins e a estação de tratamento de esgoto.
No tempo dos Partidos ou Blocos Parlamentares, ouviu-se a Deputada
Andréa Murad, falando pelo Bloco Parlamentar de Oposição, sobre a
nota da Secretaria de Saúde em resposta as suas denúncias de
irregularidades na compra de medicamentos para tratamento de câncer
comprados a preços superfaturados. A nota classifica a denúncia da
deputada como absurda, mas a parlamentar refuta que a compra
emergencial do medicamento temosomolida, via dispensa de licitação,
gerou um prejuízo de 582.606,00 reais. A deputada questionou o porquê
de não ter sido utilizadas as atas de tomada de preço em janeiro de
2016 e afirmou ser desnecessário a leitura da nota da Secretaria de
Saúde uma vez que a mesma não esclarece as denúncias realizadas e
refuta as acusações de corrupção, contra o seu pai, feitas pelo Deputado
Professor Marco Aurélio, que voltou a Tribuna pela liderança do
Governo falando sobre o descontrole da deputada Andréa Murad,
diante da denúncias contra o ex-Secretaria de Saúde do Estado do
Maranhão, o ex-Deputado Ricardo Murad. O Deputado Professor
Marco Aurélio falou da sua história de vida e de sua tranquilidade nas
defesas que realiza. Faz a leitura da nota emitida pela Secretaria de
Saúde em resposta as denúncias da deputada Andrea Murad. 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 Manuel Beckman, em São Luís, 08 de fevereiro
de 2017. Presidente - Deputado Humberto Coutinho. Primeiro
Secretário - Deputado Ricardo Rios. Segundo Secretário, em exercício,
Deputado Othelino Neto.
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