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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15/02/2017 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15.02.2017 – QUARTA-FEIRA

I – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

1. 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. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DSA ORDEM DO
DIA DA  SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A
AUSÊNCIA DO AUTOR.

2. 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. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA  SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR.

3. REQUERIMENTO Nº 040/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACEDO,  REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA SESSÃO ESPECIAL
NA DATA DE 09 DE MARÇO DE 2017, ÀS 11 HORAS, NO
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, EM
COMEMORAÇÃO AO “DIA INTERNACIONAL DA MULHER”,
COMO FORMA DE CHAMAR A ATENÇÃO DA SOCIEDADE
PARA AS QUESTÕES QUE DEVEMOS DEBATER, COMO
POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS MULHERES, A
INSERÇÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO,
PARTICIPAÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA, DENTRE
OUTRAS.

II – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

4. REQUERIMENTO Nº 041/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO MAX BARROS,  REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA CONSIGNADO NOS ANAIS E
ENCAMINHADA MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIARES
DO SENHOR CATULO BOGÉA DE MELO E ALVIM NETO, EM
PARTICULAR SUA ESPOSA TERESA CRISTINA P. G. DE MELO
E ALVIM E FILHOS, POR OCASIÃO DO SEU FALECIMENTO
EM QUE FOI VÍTIMA DIA 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE.

5. REQUERIMENTO Nº 042/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ,  REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA NAS
SESSÕES LEGISLATIVAS DOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE
2017, EM DECORRÊNCIA DE AFASTAMENTO POR MOTIVO
DE VIAGEM, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE
TRABALHO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, ONDE SERÁ

DISCUTIDA A REFORMA TRABALHISTA E A REFORMA DA
PREVIDÊNCIA, CONFORME CONVITE ANEXO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 15/02/2017 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1.PROJETO DE LEI Nº 014/17, de autoria da Senhora

Deputada Francisca Primo, que Institui o Programa de Educação para
a Segurança no Trânsito, no Ensino Médio da Rede Pública de Educação
do Estado do Maranhão.

PRIORIDADE 2ª SESSÃO:
1.PROJETO DE LEI Nº 010/17, enviado através da

Mensagem Governamental Nº 003/17, 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, enviado através da Mensagem
Governamental Nº 004/17, que Delimita o perímetro de segurança no
entorno das Unidades Prisionais do Estado do Maranhão.

3.PROJETO DE LEI Nº 012/17, enviado através da
Mensagem Governamental Nº 005/17, que Institui o Centro Integrado
de Justiça Juvenil de São Luís – CIJJUV.

ORDINÁRIA  2ª 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.

ORDINÁRIA  4ª SESSÃO E ÚLTIMA SESSÃO:
1.PROJETO DE LEI Nº 008/17, de autoria do Senhor

Deputado Eduardo Braide, que considera de 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  11/02/17.

Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da
Décima Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia quatorze 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 Rafael

Leitoa.

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

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
iniciamos os nossos trabalhos.
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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 RAFAEL LEITOA (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 FÁBIO BRAGA (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 008 / 17
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM: 15.02.17

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

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

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

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

PROJETO DE LEI Nº 014 / 17

Institui o Programa de Educação para a Segurança
no Trânsito, no Ensino Médio da Rede Pública de
Educação do Estado do Maranhão.

Artigo 1º Fica instituído o Programa de Educação para a
Segurança no Trânsito no Ensino Médio da Rede Pública de Educação
do Estado do Maranhão.

Artigo 2º O Programa de Educação para a Segurança no
Trânsito objetiva às seguintes ações coordenadas:

I   transmissão dos princípios de educação para a segurança no
trânsito aos estudantes tendo por meta alcançar, em futuro próximo,
reduções significativas da violência no trânsito e de suas consequências,
tais como lesões físicas e vidas ceifadas brutalmente;

II   capacitação de professores da rede escolar para o ensino e
a aplicação dos princípios de educação para a segurança no trânsito;

III – atenção permanente voltada à segurança no trânsito, tendo
em vista à sujeição dos estudantes aos problemas relacionados a
acidentes em seu quotidiano.

Parágrafo único – Os alunos receberão informações sobre regras
de trânsito, civilidade, cidadania e também sobre a conduta atenta e
defensiva que os pedestres devem ter nas ruas, tudo por meio de
material didático pertinente.

Artigo 3º O Programa de Educação para a Segurança no
Trânsito será dirigido, aos alunos do ensino médio, aos professores e
aos funcionários responsáveis pela disciplina na escola, de maneira
integrada, para se criar uma cultura de segurança no trânsito no ambiente
escolar.

Parágrafo único   Os professores e os funcionários serão
treinados previamente para as atividades relacionadas ao programa de
que trata esta lei.

Artigo 4º As lições sobre a educação para o trânsito serão
ministradas de modo extenso, por meio de aulas próprias, atividades
práticas, vídeos e palestras, no período letivo, abrangendo variados
aspectos sobre o mesmo tema no que se refere a trânsito, respeito
devido aos motoristas e aos pedestres, situações de perigo, difusão
dos princípios de segurança no trânsito e de prevenção de acidentes.

Parágrafo único   O conteúdo referido no caput deste artigo
deverá se adequar ao nível dos alunos, de acordo com o ano letivo.

Artigo 5º No âmbito do Programa, haverá destaque para a
segurança e o combate à violência no trânsito.

Artigo 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A instrução dos fundamentos de educação para o trânsito no
Ensino Médio da Rede Pública de Educação do Estado do Maranhão
tem por objetivo a criação, paulatinamente, de uma cultura de civilidade,
respeito ao próximo e segurança no trânsito, na esfera da comunidade
escolar, que se irradiará às famílias, às comunidades e, finalmente, a
toda sociedade.

Primeiramente, deve-se observar que a finalidade principal deste
projeto de lei diz respeito à educação dos estudantes, e também de
seus familiares em decorrência da multiplicação das informações a
partir dos primeiros, que, certamente, levarão para casa as valiosas
informações recebidas na escola, a respeito do tema.

Não se pretende aqui invadir a competência alheia, mas tão
somente legislar em favor da formação dos alunos da rede escolar
pública. A educação para o trânsito possui valor inestimável.

Trata-se de educação em seu aspecto coletivo, eis que abrange
um número muito extenso de alunos de nossas escolas. Nessa acepção,
está ela acima de qualquer regra procedimental que pretenda vincular o
cenário escolar à competência exclusiva do Poder Executivo.  Ao
contrário, pode afirmar-se que o Poder Legislativo, por qualquer de
seus membros, detém a prerrogativa e até mesmo o dever de se preocupar
com a Educação Pública, inclusive e de modo especial com a educação
de nossas crianças e adolescentes em idade escolar. Por conseguinte,
deve propor, no âmbito parlamentar, as medidas que se fizerem
necessárias à plena educação para o trânsito.

Destaca-se que a boa instrução pertinente ao tema, no ambiente
escolar, é ferramenta valiosa para a educação no trânsito. Alunos bem
instruídos saberão discernir não apenas a respeito das questões atinentes
à segurança no trânsito, mas também à boa conduta que deve ser dedicada
a todas as pessoas, especialmente em ambiente público, em situações
que envolvem tensão e riscos, como é o caso do trânsito intenso nas
grandes cidades.

Ante todos esses argumentos, em prol da formação de nossos
estudantes, especialmente no que concerne à educação para o trânsito,
de modo a formar bons cidadãos e cidadãs plenamente preparados
para enfrentar as agruras do trânsito tão violento de nossas vias públicas,
difundindo elevados princípios éticos e colhendo futuramente os frutos
de um ensino integral e coordenado é que pedimos o apoio dos nobres
colegas para a presente propositura.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 14 de fevereiro de 2017. - FRANCISCA PRIMO
- Deputada Estadual/PCdoB

REQUERIMENTO N° 040 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro se digne Vossa Excelência de
que, após ouvir o Plenário desta Casa, seja realizada Sessão Especial
na data de 09 de março de 2017, às 11 horas, no Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, em comemoração ao “Dia Internacional da Mulher”,
como forma de chamar a atenção da sociedade para as questões que
devemos debater, como políticas públicas voltadas para as mulheres, a



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                       QUARTA-FEIRA, 15 DE FEVEREIRO DE 2017 5
inserção da mulher no mercado de trabalho, participação da mulher na
política, dentre outras.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, 13 de fevereiro de 2017. -
VALÉRIA MACEDO - Deputada Estadual PDT

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 15.02.17
EM: 14.02.17

REQUERIMENTO Nº 041 / 17

Senhor Presidente,

Na forma Regimental requeiro a Vossa Excelência que após
ouvida a mesa, seja consignado nos anais desta Casa e encaminhada
Mensagem de Pesar aos familiares do Sr CATULO BOGÉA DE MELO
E ALVIM NETO, em particular a sua esposa TERESA CRIS-TINA P.
G. DE MELO E ALVIM , aos filhos Ana Carolina P. G. de Melo e
Alvim, Patrícia P. G. de Melo e Alvim e Rafael P. G. de Melo e Alvim,
e sua mãe Léa Nunes Alvim ,por ocasião do seu falecimento em que foi
vítima dia 12 de fevereiro do corrente.

Catulo, como era conhecido, nascido em 1958 no município de
Campestre--MA, era engenheiro civil, competente, íntegro em todas
as suas atividades, fez inúmeros amigos, por todos os órgãos públicos
e privados por onde trabalhou, sem duvida foi um excelente filho,
esposo dedicado e pai exemplar, e deixará em nossas lembranças muitas
saudades.

Neste momento de dor, presto minhas sinceras condolências
aos familiares e amigos pedindo a Deus que conforte a todos.

PLENÁRIO DEP. NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM São Luis, 13 de fevereiro de 2017. -
Max Barros - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 15.02.17
EM: 14.02.17

REQUERIMENTO Nº 042 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembléia Legislativa do Maranhão, requeiro depois de
ouvida a mesa, que seja justificada a minha ausência nas Sessões
Legislativas dos dias 13 e 14 de fevereiro de 2017 em decorrência de
afastamento por motivo de viagem para participar de uma reunião de
trabalho na Câmara dos Deputados onde será discutido a Reforma
Trabalhista e a Reforma da Previdência, conforme convite anexo.

Assembléia Legislativa do Maranhão, 13 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. 15.02.17
EM: 14.02.17

INDICAÇÃO Nº 100 / 17

Senhor Presidente,

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

Pública, JEFFERSON PORTELA, solicitando que apreciem a
possibilidade de MANTER MESA PERMANENTE DE DIÁLOGOS
COM POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES.
PARA TANTO, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COLOCA-SE À
DISPOSIÇÃO PARA SER UMA DAS MEDIADORAS DO
DIÁLOGO, A FIM DE DISCUTIR SOBRE QUESTÕES
ATINENTES  À AGENDA DE REIVINDICAÇÕES DA
CATEGORIA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015.

Segurança é o direito fundamental, predominantemente difuso,
que os cidadãos e a sociedade possuem de sentirem-se protegidos,
interna e externamente, em decorrência das políticas públicas de
segurança pública praticada pelo Estado e da prestação adequada,
eficiente e eficaz do serviço público de segurança pública.

A fim de efetivar tal direito, tem-se a relevância dos agentes de
segurança pública, especificamente, policiais militares e civis. Bem se
sabe que são várias as problemáticas ainda existentes na efetivação e é
por isso que se tem a necessidade de estabelecer uma mesa permanente
de diálogos com policiais civis e militares com o Governo do estado.
Com essa proximidade estabelecida, tem-se o bom desenvolvimento
das atividades e a satisfação dos servidores que expõem a vida a risco
em defesa da sociedade.

Convictos de que a atual gestão tem respeito pelos agentes de
segurança pública, solicitamos que seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão, FLÁVIO
DINO, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Segurança
Pública, JEFFERSON PORTELA, solicitando que apreciem a
possibilidade de MANTER MESA PERMANENTE DE DIÁLOGOS
COM POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES.
PARA TANTO, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COLOCA-SE À
DISPOSIÇÃO PARA SER UMA DAS MEDIADORAS DO
DIÁLOGO, A FIM DE DISCUTIR SOBRE QUESTÕES
ATINENTES  À AGENDA DE REIVINDICAÇÕES DA
CATEGORIA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 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 101 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão, FLÁVIO
DINO, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Segurança
Pública, JEFFERSON PORTELA, solicitando que adotem
providências  em regime de urgência para ELABORAÇÃO DA LEI
DE ORGANIZAÇÃO BÁSICA DA POLÍCIA MILITAR,
CONJUNTAMENTE COM A LEI DE PROMOÇÕES,
GARANTINDO QUE A ASCENSÃO FUNCIONAL DO PRAÇA
PODERÁ CHEGAR AO ÚLTIMO POSTO DA INSTITUIÇÃO,
TENDO EM VISTA QUE ESSE FOI UM DOS TÓPICOS
PROMETIDOS EM TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO
ENTRE GOVERNO DO ESTADO E CATEGORIA NO DIA 30 DE
ABRIL DE 2015.

O item de número três do Termo de Compromisso firmado
entre Governo do estado e a categoria supracitada diz respeito à
discussão e aprovação da Lei de Organização Básica da Polícia Militar,
conjuntamente com a lei de promoções, garantindo que a ascensão
funcional do praça poderá chegar ao último posto da instituição.
Segundo relatos dos militares, no entanto, o tópico citado anteriormente
não foi cumprido, o que causou a insatisfação da categoria. Sabe-se, no
entanto, da relevância de tal mecanismo, bem como se sabe também do
quanto que a categoria almeja por isso.
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Convictos de que a atual gestão tem respeito pelos agentes de

segurança pública, solicitamos que seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão, FLÁVIO
DINO, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Segurança
Pública, JEFFERSON PORTELA, solicitando que adotem
providências  em regime de urgência para ELABORAÇÃO DA LEI
DE ORGANIZAÇÃO BÁSICA DA POLÍCIA MILITAR,
CONJUNTAMENTE COM A LEI DE PROMOÇÕES,
GARANTINDO QUE A ASCENSÃO FUNCIONAL DO PRAÇA
PODERÁ CHEGAR AO ÚLTIMO POSTO DA INSTITUIÇÃO,
TENDO EM VISTA QUE ESSE FOI UM DOS TÓPICOS
PROMETIDOS EM TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO
ENTRE GOVERNO DO ESTADO E CATEGORIA NO DIA 30 DE
ABRIL DE 2015.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 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 102 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão, FLÁVIO
DINO, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Segurança
Pública, JEFFERSON PORTELA, solicitando que apreciem a
possibilidade de implantar um PLANO HABITACIONAL PARA OS
MILITARES DO MARANHÃO, TENDO EM VISTA QUE ESSE
FOI UM DOS TÓPICOS PROMETIDOS EM TERMO DE
COMPROMISSO FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO
E CATEGORIA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015.

O item de número cinco do Termo de Compromisso firmado
entre Governo do estado e a categoria supracitada diz respeito ao
plano especifico de habitação para os policiais militares e bombeiros.
A proposta faria com que vários militares saíssem das zonas de riscos
e tivessem um pouco mais de dignidade.

Segundo relatos dos militares, no entanto, o tópico citado
anteriormente não foi cumprido, o que causou a insatisfação da categoria.
Sabe-se, no entanto, da relevância de tal mecanismo, bem como se sabe
também do quanto que a categoria almeja por isso.

Convictos de que a atual gestão tem respeito pelos agentes de
segurança pública, solicitamos que seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão, FLÁVIO
DINO, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Segurança
Pública, JEFFERSON PORTELA, solicitando que apreciem a
possibilidade de implantar um PLANO HABITACIONAL PARA OS
MILITARES DO MARANHÃO, TENDO EM VISTA QUE ESSE
FOI UM DOS TÓPICOS PROMETIDOS EM TERMO DE
COMPROMISSO FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO
E CATEGORIA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 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 103 / 17

Senhor Presidente,

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

Pública, JEFFERSON PORTELA, solicitando que apreciem a
possibilidade de garantir a TRANSFORMAÇÃO DO AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO PARA TICKET DE ALIMENTAÇÃO DOS
POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS, TENDO EM VISTA
QUE ESSE FOI UM DOS TÓPICOS PROMETIDOS EM
TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE GOVERNO
DO ESTADO E CATEGORIA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015.

O item de número quatro do Termo de Compromisso firmado
entre Governo do estado e a categoria supracitada diz respeito à
transformação do auxílio alimentação para ticket de alimentação, a
partir de análise de viabilidade fiscal e financeira.

Segundo relatos dos militares, o tópico citado anteriormente
não foi cumprido, o que causou a insatisfação da categoria. Sabe-se, no
entanto, da relevância de tal mecanismo, bem como se sabe também do
quanto que a categoria almeja por isso.

Convictos de que a atual gestão tem respeito pelos agentes de
segurança pública, solicitamos que seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão, FLÁVIO
DINO, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Segurança
Pública, JEFFERSON PORTELA, solicitando que apreciem a
possibilidade de garantir a TRANSFORMAÇÃO DO AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO PARA TICKET DE ALIMENTAÇÃO DOS
POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS, TENDO EM VISTA
QUE ESSE FOI UM DOS TÓPICOS PROMETIDOS EM
TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE GOVERNO
DO ESTADO E CATEGORIA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 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 104 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão, FLÁVIO
DINO, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Segurança
Pública, JEFFERSON PORTELA, solicitando que apreciem a
possibilidade de REALIZAR ESTUDOS COM VISTAS À
IMPLANTAÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE 44 HORAS
TRABALHO, TENDO EM VISTA QUE ESSE FOI UM DOS
TÓPICOS PROMETIDOS EM TERMO DE COMPROMISSO
FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E CATEGORIA
NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015.

O item de número sete do Termo de Compromisso firmado
entre Governo do estado e a categoria supracitada diz respeito à
realização de estudos com vistas à definição em caráter de urgência da
jornada semanal de trabalho. Segundo relatos dos militares, no entanto,
o tópico citado anteriormente não foi cumprido, o que causou a
insatisfação da categoria, resultando, inclusive, em greves. Sabe-se, no
entanto, da relevância de tal mecanismo, bem como se sabe também do
quanto que a categoria almeja por isso.

Convictos de que a atual gestão tem respeito pelos agentes de
segurança pública, solicitamos que seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão, FLÁVIO
DINO, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Segurança
Pública, JEFFERSON PORTELA, solicitando que apreciem a
possibilidade de REALIZAR ESTUDOS COM VISTAS À
IMPLANTAÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE 44 HORAS
TRABALHO, TENDO EM VISTA QUE ESSE FOI UM DOS
TÓPICOS PROMETIDOS EM TERMO DE COMPROMISSO
FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E CATEGORIA
NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015.
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Assembleia Legislativa do Maranhão, 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 105 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão, FLÁVIO
DINO, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Segurança
Pública, JEFFERSON PORTELA, solicitando que apreciem a
possibilidade de implantar ADICIONAL NOTURNO E ADICIONAL
DE RISCO DE VIDA, TENDO EM VISTA QUE ESSE FOI UM
DOS TÓPICOS PROMETIDOS EM TERMO DE
COMPROMISSO FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO
E CATEGORIA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015.

O item de número seis do Termo de Compromisso firmado
entre Governo do estado e a categoria supracitada diz respeito à
implantação de adicional noturno e adicional de risco de vida. A proposta
assegurava que o Governo realizaria estudos que subsidiariam a adoção
de direitos, como adicional de risco de vida e adicional noturno.

Segundo relatos dos militares, no entanto, o tópico citado
anteriormente não foi cumprido, o que causou a insatisfação da categoria.
Sabe-se, no entanto, da relevância de tal mecanismo, bem como se sabe
também do quanto que a categoria almeja por isso.

Convictos de que a atual gestão tem respeito pelos agentes de
segurança pública, solicitamos que seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão, FLÁVIO
DINO, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Segurança
Pública, JEFFERSON PORTELA, solicitando que apreciem a
possibilidade de implantar ADICIONAL NOTURNO E ADICIONAL
DE RISCO DE VIDA, TENDO EM VISTA QUE ESSE FOI UM
DOS TÓPICOS PROMETIDOS EM TERMO DE
COMPROMISSO FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO
E CATEGORIA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 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 106 / 17

Senhor Presidente,

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 107 / 17

Senhor Presidente,

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 108 / 17

Senhor Presidente,

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 109 / 17

Senhor Presidente,

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

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

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

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 110 / 17

Senhor Presidente,

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 111 / 17

Senhor Presidente,

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

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

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

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís, 14 de fevereiro de 2017. - RAIMUNDO SOARES
CUTRIM - Deputado Estadual-PCdoB

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

INDICAÇÃO Nº 112 / 17

Senhor Presidente,

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

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

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

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís, 14 de fevereiro de 2017. - RAIMUNDO SOARES
CUTRIM - Deputado Estadual-PCdoB

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

INDICAÇÃO Nº 113 / 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, e encaminhado à gerente da Unidade
Operacional da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL no
Maranhão, Sra. Karine Braga Monteiro, cobrando providencias urgentes
do Órgão, para a retomada do sinal de telefonia móvel das operadoras
Claro e TIM, nas cidades de Amapá do Maranhão, Cândido Mendes,
Carutapera, Godofredo Viana, Luís Domingues e Turiaçu, cuja
população denuncia que está sem comunicação há cinco dias,
isolamento que vem trazendo  prejuízos para todos os setores da
atividade social e econômica de cada um, tal é a importância da telefonia
móvel na vida de todos nós.

Não é demais lembrar, senhor presidente, que num quadro de
consumo de massa em que se transformou um serviço como esse,
onde, segundo a ANATEL, existem 244 milhões de linhas telefônicas
móveis no Brasil, ou seja, 44 milhões a mais do que o total da população
brasileira; onde existe uma dependência  visceral pela tecnologia móvel
em todas as classes sociais e em todos os setores da vida do cidadão, é
imperativo que a atividade opere com o mínimo de respeito ao
consumidor; com o mínimo de credibilidade, de produtividade, de
responsabilidade e de profissionalismo, para que este grande mercado
consumidor possa  tocar sua rotina diária sem maiores traumas, ou
vexames.

Mas, parece que na prática a coisa é não é bem assim, porque
o número de reclamações dos consumidores em direção as operadores
de telefonia móvel, como Claro, Tim, Vivo, Oi e outras, se multiplicam
a cada dia, penalizando com mais intensidade justamente os
consumidores dos pré-pagos, que somam 67% do total, ou seja,
representam 165 milhões de celulares, e que via de regra, estão
localizados em cidades do interior do país.

Nas regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos, como
é o caso, os órgãos de defesa do consumidor, ou as agências reguladoras
como a ANATEL, funcionam com muita precariedade, quando
funcionam, entregando à própria sorte os usuários do sistema, que por
seu turno não acreditam mais nesses órgãos e passam a pedir socorro
a vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores etc..
à fim de poderem ver resgatados os direitos de cidadania que estão
previstos em lei, mas que vêm  estão sendo sistematicamente
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desrespeitados, como é o caso recorrente das operadoras de telefonia
móvel que estão sempre no topo das reclamações dos usuários,  que no
caso específico da telefonia móvel, não enxergam autoridade suficiente
na ANATEL, para defender seus direitos junto às operadoras.

É com base nesta realizada que peço aos nobres colegas que
acatem à presente propositura, pela justeza social que seus objetivos
perseguem.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 13 de fevereiro de 2017. -
Fábio Braga - Deputado Estadual – SD

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FÁBIO BRAGA - Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Raimundo Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Imprensa,
Internautas, bom dia a todos. Dia de chuva, mas é a época do período
chuvoso. Senhor Presidente, nós estamos acompanhando ao longo de
quase duas semanas o assunto da greve dos policiais militares, no
Espírito Santo. E a situação ali vem se desenrolando e nós aqui, bem
como todo Brasil, preocupados com a fragilidade da legislação pertinente
às polícias militares do Brasil, bem como também os salários dos
policiais militares. Então, isto já vem se arrastando ao longo de muitos
anos e décadas, a fragilização das polícias militares, se nós fizermos a
retrospectiva dez, quinze anos atrás, não havia empresas de segurança
e hoje o quantitativo de guardas de segurança está muito maior do que
as Polícias Militares do Brasil. E por que isso? Porque as Polícias
Militares foram perdendo o seu espaço ao longo dos anos. E enquanto
o Governo Federal e os 27 governadores, incluindo o do Distrito
Federal, não tiverem uma legislação mais severa para as Polícias Militares
do Brasil e que seja imediatamente regulamentado o direito de greve em
serviços essenciais, enquanto não for regulamentado... A nossa
Constituição é de 88 e até a presente data não foi regulamentado esse
dispositivo relativo aos serviços essenciais. Mas a Constituição tem
que ser regulamentada para a gente saber o que pode fazer greve e o que
não pode. As coisas se foram se expandindo. A legislação fraca, os
salários também não acompanharam a evolução da sociedade e ainda
tem pessoas que estão querendo que Policiais Militares e o sistema de
segurança possam ter carga horária de 44 horas ou 42, o que quer que
seja. O que é um absurdo, pois policiais tem que ter dedicação exclusiva.
Nós temos que ter uma regra: “Olha, policial só trabalha de tanto a
tanto”. E nós temos que ter dedicação exclusiva, como tem. Agora o
que nós temos que ter imediatamente é um teto em nível nacional para
os policiais militares, como tem outros órgãos. E esse é o teto mínimo.
E, evidentemente, o governo que estiver em melhor situação paga mais,
mas o mínimo é aquele. Então hoje tem o Estado que paga X e tem
outro que paga o dobro. Os Estados que menos pagam é Rio de Janeiro
e São Paulo. São Paulo é o maior Estado do Brasil é o que paga menos.
Um dos menores salários que tem no Brasil é São Paulo, tanto para
professores, como para policiais militares. Então o Governo Federal
tem que estabelecer um teto, um teto mínimo para as Polícias Militares
e Corpo de Bombeiros do Brasil. Aquele é o mínimo e, evidentemente,
os Estados que tiverem melhores condições pagam melhores salários
para seus policiais. E que tenham uma legislação rígida e que volte a
hierarquia, disciplina que está fragilizada, tanto na área civil como na
área militar. Então vamos ter uma legislação mais dura onde os governos

possam ter comando das suas Polícias dentro do seu Estado, onde o
Secretário de Segurança possa ter comando, onde o Comandante Geral
da Polícia Militar possa comandar sua tropa. Do jeito que está é que
não pode ficar. Quando o policial assume, toma posse, entra em
exercício, ele faz um juramento e esse juramento tem que ser seguido.
Quando ele assume a segurança pública, a família não vai para ali dizer
o que ele quer fazer e o que ele não quer fazer. Então nós não podemos
aceitar que familiares possam dizer o que o Policial Militar pode fazer
ou não. Ele prestou um juramento, ele tem que prestar esse serviço de
qualidade à sociedade. Ele foi formado para isso. Agora o que está se
vendo aqui no Maranhão é que o curso de policial militar praça durava
um ano, depois passou para dez meses e agora estão fazendo com 60
dias. Não se pode acreditar numa polícia dessas, cujo curso de formação
é feito em 60 ou 90 dias, porque nesse tempo não se aprende nada.
Como podemos acreditar em um sistema de segurança pública que
continua com o delegado Larrat comandando uma área da penitenciária,
o Maimone no Serviço de Inteligência, o Jefrey em outra área de
domicílio, o Damasceno e outros que são pessoas não qualificadas, são
nocivas à sociedade e à instituição? O que eles fizeram com o deputado
Cutrim, quer dizer, ele não pode ter personalidade, não pode ter
profissionalismo para sequer instaurar inquérito. Como nós podemos
acreditar no Ministério Público que tem o Marco Aurélio investigando
deputado A, B e C? Eu não posso acreditar. Eu achava que o sistema ia
mudar. O doutor Gonzaga assumiu, porque a outra procuradora era
pau mandado da governadora que saiu, fazia o que ela pensava e o que
queria. Como é que eu posso acreditar em uma instituição com tanta
credibilidade que é o Ministério Público, mas que tem um promotor
como o Marco Aurélio à frente de investigação e que, naquele caso do
Décio Sá, foi conivente e até hoje fica perseguindo o deputado Cutrim
por questão pessoal. Se ele tem alguma coisa pessoal, por que não vem
resolver comigo? Aí fica por detrás com coisinha, buscando coisas,
investigando e dizendo: “não, porque o Cutrim tem que ter negócios”...
O Cutrim nunca teve negócio com nenhuma Prefeitura, nem tem, nem
terá! E nem negócio com o governo. Eu nunca tive empresa e nem terei
com nenhum tipo de negócio com nenhuma Prefeitura. O Marco Aurélio
deveria ter era respeito como meu trabalho. Se ele tem alguma pessoal
comigo, que venha resolver comigo, porque não tenho medo dele não.
Aí fica feito moleque de recado se interferindo em minha vida pessoal.
Que ele resolva a vida dele que eu resolvo a minha. Se tiver alguma
coisa pessoal comigo que venha resolver de homem para homem e
deixe de covardia, de estar se imiscuindo com porcaria. Era só isso,
senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Stênio Rezende com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO STÊNIO REZENDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente Deputado Humberto Coutinho, senhora
deputada Francisca Primo, senhores deputados, galeria, imprensa,
funcionários queridos desta Casa. Venho aqui hoje, senhoras e senhores
deputados, porque a partir das 13 horas estarei indo a Brasília,
juntamente com alguns colegas desta Casa, para acompanhar todo o
trabalho e o empenho do Presidente da Famem junto à Bancada Federal
do Estado do Maranhão que irão pleitear uma melhor participação do
Maranhão no bolo dos recursos federais da Saúde. Essa é uma briga
antiga, Senhoras e Senhores Deputados, e que aqui me faz recordar que
o Maranhão até pouco tempo nós tínhamos de uma vez só três ministros
e o Piauí, o nosso Estado vizinho, Deputada Francisca Primo, tinha
um ministro e este ministro de uma tacada só, o ex-ministro da Saúde,
conseguiu elevar o teto da saúde do Estado do Piauí ao patamar de
mais de duzentos reais habitante/ano em relação à saúde do Estado do
Piauí. O Maranhão patina entre um dos últimos Estados do país na
relação per capita saúde/habitante. Isso mostra que falta a nossa Bancada
Federal ter um maior empenho junto ao Governo e ao Ministro da
Saúde para trazer mais recurso para o Maranhão. O Maranhão, há
muitos anos, paga um preço alto por falta de uma política eficiente e
eficaz junto ao Governo Federal. Sempre tivemos representantes
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fortíssimos, em Brasília. Já deram, sim, a sua contribuição ao Estado.
Uns marcaram muito bem as suas passagens, mas aqui não podemos
deixar de registrar que a Saúde sempre ficou de lado. Acompanhei nos
últimos quatro anos o Programa Saúde é Vida, sem dúvida nenhuma um
recurso extraordinário investido na Saúde e a bem da verdade se eu
tivesse a oportunidade de investir aquele recurso, eu teria feito diferente.
Eu teria escolhido melhor a distribuição desses hospitais e teria
começado pelos macrorregionais no nosso Estado. Mas investir recurso
em Saúde, qualquer que seja, eu não sou contra. Acho que aquilo que vá
beneficiar alguém no Estado tem sempre o meu apoio, ainda que demais
em uma determinada localidade e nenhum em outras. E aqui me refiro,
por exemplo, ao Sul do Maranhão que tem mais de 15 municípios,
quase 400 mil habitantes e não tem nenhum hospital do Estado até
hoje funcionando. O hospital de Balsas, que luto aqui há mais de 20
anos, ainda não tem data para inaugurar. Falta marcar uma data para
inaugurar o hospital de Balsas, hospital esse que só começou quando o
deputado Stênio Rezende se disponibilizou de R$ 1 milhão de minha
emenda para que pudesse começar o hospital de Balsas. E falo aqui,
meus amigos, e lembro muito bem da data, em outubro de 2011, e até
hoje esse hospital não foi inaugurado. Sei que hoje há uma equipe
bancada pelo Tesouro do Estado para tentar equipar e botar para
funcionar ainda este ano, mas ainda não sei a data. Eu já procurei, mas
ainda não vi a data que está marcada para inaugurar. Cobro aqui e peço
que o governador Flávio Dino, com a sua sensibilidade, olhe para
Balsas e veja a necessidade e a urgência de inaugurar o Hospital de
Balsas. Para encerrar minhas palavras, senhor presidente, eu quero
dizer que o presidente da FAMEM tem o meu apoio nessa marcha
para Brasília em busca de recursos para a Saúde. O estado do Maranhão
hoje tem uma máquina enorme com esses hospitais já inaugurados e
com esses para inaugurar, o que pode chegar a mais ou menos um
bilhão e quinhentos milhões de reais por ano para funcionar a estrutura
da Saúde do estado do Maranhão. Hoje o que entra do governo federal
é muito pouco, é praticamente de 10% a 12% do que o governo do
estado está botando, então é preciso que o governo federal dê melhor a
sua contrapartida. Nós precisamos equipar melhor o Maranhão. Nós
temos muitas estruturas inauguradas, mas temos muitas ainda para
inaugurar. Falei de Balsas, mas tem pronto o Hospital de Chapadinha,
que me parece que já está com a data marcada para inaugurar até o meio
do ano, o que demanda recurso, pois é praticamente impossível o
governo do estado bancar sozinho. Então, eu quero parabenizar o
Presidente da FAMEM, o Prefeito Tema, que sensibilizado convidou
os seus prefeitos, amigos e companheiros de todo o Estado do Maranhão
e está em Brasília e que logo mais eu estarei junto para amanhã, às nove
e meia da manhã, vamos começar com uma reunião com o Presidente da
Câmara Federal, o Deputado Rodrigo Maia. E de lá nós vamos também
ter uma audiência com o Ministro da Saúde, onde trataremos sobre os
repasses da  saúde para o Estado do Maranhão. Vamos buscar, vamos
brigar e o Maranhão precisa de mais recursos na saúde e estamos hoje
discriminados pelo Governo Federal, no que se refere às transferências
do recurso do Ministério da Saúde para o Estado do Maranhão, muito
obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, que acompanha os
nossos trabalhos, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e
difunde as nossas ações no Parlamento Estadual, internautas,
telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia e que Deus esteja louvado, que Deus
estenda suas mãos poderosas sobre as nossas cabeças. Senhor
Presidente, ontem, durante o meu pronunciamento, eu fiz referência a
nossa Indicação nº 369/2015, do dia 20 de maio, que era um projeto de
lei, mas como nós tínhamos a inconstitucionalidade por ser um ato do
Poder Executivo, encaminhamos com um monte de projetos de lei ao

governo do Estado que editou a Medida Provisória nº 219, de 28 de
março de 2016, a qual prevê a gratificação especial por apreensão de
armas de fogo aos policiais militares que já começaram a ser gratificados.
Senhor presidente, fiz referência também à solicitação do Mais Asfalto
para a cidade de Porto Franco. Estivemos visitando as cidades de
Imperatriz, Ribamar Fiquene e Porto Franco. Mantivemos contato
inclusive com o prefeito de Porto Franco, o médico Nelson, e
verificamos a situação da cidade. Assim, solicitamos também o Mais
Asfalto para a cidade de Porto Franco. Mas eu quero pautar no Pequeno
Expediente, na manhã de hoje, senhor presidente, a medida provisória
que foi encaminhada pelo governo do estado ontem, creio que será
publicada no Diário Oficial de hoje, tomaremos conhecimento do Diário
Oficial de hoje. Eu não sou contra a gratificação em momento algum,
pelo contrário, mas eu quero solicitar aos demais pares, aos deputados
estaduais desta Casa, deputados e deputadas, que nós possamos discutir
esse projeto, essa medida provisória e principalmente envolver os
professores. Por quê? O governo está mandando a Medida Provisória
nº 230, de 9 de fevereiro de 2017, que altera a Lei 9.860, de 01 de julho
de 2013, que é o Estatuto de Planos, Cargos e Carreiras e a remuneração
do Magistério, dos professores. O Art. 32 da Lei 9.860 é bem claro ao
afirmar que o Poder Executivo procederá ao reajuste dos valores do
vencimento. Ele fala que o Executivo, que o Governo do Estado
procederá com o aumento, o reajuste dos valores dos vencimentos do
subgrupo Magistério da Educação Básica do mês de janeiro, com o
percentual do piso salarial, profissional, nacional do Magistério, no
entanto estamos diante de uma medida provisória que trata somente da
gratificação. Mais uma vez senhoras e senhores, e mais uma vez
governador Flávio Dino, não somos contra a gratificação em hipótese
alguma, mas solicitamos ao Governo do Estado, em primeiro lugar, que
a gratificação seja estendida a todos. Pelo que nós conseguimos captar
na medida provisória, Subgrupos 1 e 2, ficando de fora Subgrupo 3, ou
seja, não há um reajuste dos vencimentos, há simplesmente a
contemplação da gratificação e essa gratificação ainda não contempla
todos os professores. Então, solicitamos em primeiro lugar ao Governo
do Estado que essa gratificação possa contemplar a todos, a todas as
categorias, a todos os subgrupos. E o segundo pedido é que seja feito
um reajuste do vencimento dos professores. Sabemos que estamos em
um momento de crise, sabemos do momento que o país atravessa, e o
estado do Maranhão tem saneado essas dívidas e creio que podemos
avançar nesse sentido. Mas o mais importante, é que possamos fazer
uma discussão, uma discussão com os professores, uma discussão
com o Sindicato dos Professores para que possamos ouvir os
professores, a classe do Magistério, uma reunião, uma audiência com
os deputados, com a Comissão de Educação desta Casa para que
possamos ter uma ampla discussão e garantir os direitos aos professores
do estado do Maranhão. Então mais uma vez deixar bem claro para que
não haja distorção da informação e do nosso pedido, o Governo do
Estado mandou a Medida Provisória de número 230, de gratificação
para alguns grupos. Estamos solicitando que a gratificação seja estendida
a todos os grupos. Segundo: é uma gratificação vai de encontro ao que
preconiza, ao que estabelece o artigo 32 da Lei nº 9.860, que é a Lei do
Estatuto. A lei é bem clara: o Governo do Estado, o Poder Executivo
procederá aos reajustes dos valores do vencimento, não da gratificação.
Então, mais uma vez, somos a favor da gratificação? Somos, mas que
ele seja estendido a todos os subgrupos. Segundo: que possamos
também discutir o reajuste de vencimentos como está estabelecido na
lei, como está preconizado na lei, no Estatuto dos Professores.
Solicitamos uma ampla discussão. Não podemos passar esse projeto
de forma rápida, de forma urgente, sem uma ampla discussão. E que
todos os demais deputados possam tomar conhecimento, os deputados
ligados à educação, como o Deputado César Pires, e que os demais
deputados possam tomar conhecimento. É o que temos para o momento,
contar com a sensibilidade de todos os deputados e contar com a
sensibilidade do Governo do Estado. Nós somos a favor da gratificação,
mas estendida a todos e para que possamos também discutir os
vencimentos, os reajustes de vencimentos com a classe de professores,
com os professores, com o sindicato, com a comissão nesta Casa e com
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todos os deputados. Era o que tinha para o momento, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Concedo a palavra ao Deputado Léo Cunha.

O SENHOR DEPUTADO LÉO CUNHA (sem revisão do
orador) – Presidente, Deputados, Deputadas. Semana passada,
Imperatriz viveu um momento de grandeza, um momento de presenciar
vários deputados da região e também não da região, lutando para que a
LATAM não saísse de Imperatriz. Na última quinta-feira, 9 de fevereiro,
estive com o Deputado Hildo Rocha, com o Deputado João Marcelo e
tivemos uma audiência com o Ministro da Aviação Civil, Dário Lopes,
da Aviação, falando sobre os problemas de Imperatriz, do aeroporto.
O Ministro falou que em relação ao voo da TAM, das companhias
aéreas, cabe a ela organizar seus horários. Mas garantiu que o aeroporto
de Imperatriz, agora em 2017, vai receber investimentos próximos de
25 milhões, sendo para emborrachar a pista para que as aeronaves em
momento de chuva não arremetam os voos e sigam para outro destino.
Também em equipamentos eletrônicos melhorando assim para atender
a necessidade da companhia que está optando para voo noturno.
Imperatriz, a partir de março, iniciará recebendo da LATAM, às três
horas da manhã. A gente fica grato pela atenção do Ministro, pela
atenção da LATAM e o esforço dos colegas em relação a isso. Outro
fato que me traz aqui, estive também em Brasília conversando com
Senador, nosso amigo Roberto Rocha, tratando de assuntos da Região
Tocantina, onde ele me trouxe uma notícia agradável, lógico que para
mim como parlamentar e tenho certeza para a Região Tocantina. No
início de 2011, quando eu assumi meu primeiro mandato, sempre briguei
para instalação da CEASA, em Imperatriz, e foi uma das boas notícias
que eu tive com ele, quando ele me garantiu que Imperatriz vai receber
o CEASA. Ele esteve reunido com o Ministro da Agricultura Blairo
Maggi, e esse determinou que fosse feito o procedimento de
implantação. Este prédio onde vai ser implantada a CEASA de
Imperatriz é um prédio que está abandonado da CONAB. E este prédio
exatamente tem toda a estrutura para receber esse investimento do
Governo Federal. Para nós imperatrizenses, é um orgulho, é uma
satisfação, Marco Aurélio, pois as produções da região de
hortifrutigranjeiro serão beneficiadas na nossa cidade, onde haverá mais
controle e distribuição. É só isso, Senhor Presidente. Amanhã voltarei
com mais notícias do meu trabalho realizado em Brasília.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Que Deus nos abençoe a todos. Senhor Presidente, Senhoras
e Senhores Deputados, Excelentíssimos, pela condição de estarem hoje
nesta Casa defendo o povo do Maranhão, imprensa, galeria, internautas,
a todos que nos acompanham em todo o Estado do Maranhão através
das redes sociais, da TV Assembleia, da Rádio Assembleia, então a
todos o nosso bom dia. Eu quero só expressar, Senhor Presidente, na
manhã de hoje a nossa satisfação, a nossa honra em ter recebido ainda
há pouco um grupo de empresários do ramo de produção de suínos no
Estado do Maranhão. Aqueles que estão gerando emprego, gerando
renda, que com dignidade estão sustendo suas famílias com trabalho
honesto, um trabalho direcionado à produção no estado do Maranhão.
Nós ao dialogarmos com os empresários hoje, nesta manhã, estamos
inclusive vindos da Presidência, estávamos ali dialogando não só sobre
o Decreto n.º 32.595, de 18/01/2017, que é reflexo de uma indicação
que fizemos ao Governo do Estado solicitando um protecionismo ao
mercado da produção de suíno do estado do Maranhão. Então o
governador, pelo Decreto, ele legitimou uma indicação da nossa autoria.
Ainda há pouco estivemos ali recebendo os produtores e agradecendo,
mas que vão agradecer também ao governador nesse sentido, porque
compreendemos que a importação é importante para abastecer o
mercado local? Sim, mas o mais importante é que possamos exportar,

porque quando exportamos significa dizer que a nossa balança comercial
é favorável, nós exportamos mais do que importamos e isso é história,
faz parte do bojo do processo da economia de toda e qualquer sociedade.
Então nesse aspecto, senhor Presidente, nós conseguimos aprovar
esse Decreto para proteger nosso mercado para incentivar o produtor
de suíno a continuar com a sua atividade e se expandir porque queremos
que esse mercado interno seja abastecido. E esse Decreto visa
justamente isso, que é um imposto no caso da importação do suíno que
entra no Estado, que estrava no Estado, não deixava nenhum imposto,
não deixava emprego, não deixava renda, só deixava o consumo e agora
não, com esse Decreto n.º 32.595, de 18/01/2017, hoje nós temos essa
convicção. Nós estamos gerando impostos para agregar no valor da
economia para que esse imposto seja revertido para a educação, para a
saúde, para o saneamento básico, para a infraestrutura. O Estado se
fortalece, e aqueles que querem ir de encontro ao decreto estão sendo
atravessadores e acreditam que esse decreto vai tirar os ganhos deles,
mas eles estarão contribuindo com o Estado, deixando impostos ao
Estado. Então eu quero agradecer aqui aos que nos acompanharam.
Tivemos a oportunidade de recebê-los aqui nesta manhã e nessa
condição agradeço à Associação que aqui nos agraciou com uma
homenagem com a qual eu me senti ainda mais honrado e mais
compromissado com o setor produtivo do estado que eu tenho
defendido. Aqui eu quero agradecer a oportunidade que o povo do
Maranhão nos concedeu, eu tenho andado no Maranhão, tenho sempre
visitado sistemas produtivos e tenho direcionado meus esforços no
sentido de valorizar o trabalhador porque nós compreendemos que, se
o trabalhador tiver instrumentos na sua mão e for bem valorizado, ele
vai trabalhar mais, trabalhar melhor e vai fortalecer a economia do
estado. Nesse sentido, nós agradecemos ao senhor Benedito, ao senhor
Klelson, ao senhor Antônio Philippsen, ao senhor Aníbal, Paulo
Damous, ao senhor Lennon, ao senhor Saíde e ao senhor Bernardo que
são produtores e que estão aqui na galeria agora nos acompanhando.
Quero agradecê-los por esta oportunidade e dizer que nós queremos
defender o setor produtivo do estado. A suinocultura é importante
para o estado, pois vai fortalecer a nossa economia, gerar renda e
emprego que é o que nós queremos, isto é, ver o setor produtivo ainda
mais forte. Eu quero aqui dizer que o governo do estado precisa ainda
mais de algumas ações, não só como essas, como o decreto que aqui eu
acabei de citar, mas também ações que aqui nós discutimos para
fomentar a produção. A assistência técnica, nós temos mão de obra,
nós temos oportunidade de trabalho, nós temos todas as condições,
nós temos o sistema produtivo, mas nós precisamos de assistência
técnica, Senhor Presidente. E por isso é que nós temos que continuar
esse trabalho, esse esforço, assistência técnica para os produtores de
suíno, como também nós temos que qualificar através não só da
assistência técnica, mas também permanentemente dar melhoria das
condições, como também dar incentivos fiscais. E digo mais, incentivar
para que nós possamos acessar créditos. E aí quando nós falamos de
acessar créditos, nós falamos das dificuldades que nós temos com os
bancos no que se refere a documentações. É outro entrave. Precisamos
tirar os entraves da economia. Licenciamento ambiental, outro tema
importante. Precisamos facilitar esse processo. Não estou dizendo
aqui que nós queremos acabar, Senhor Presidente, com o licenciamento
ambiental, não. Temos que continuar com o licenciamento, mas temos
que facilitar, dar condições para que os produtores possam realmente
em todos os momentos fortalecer o que é importante para o Estado,
que é o setor produtivo, que vai gerar divisas para o fortalecimento da
economia maranhense. Então eu acredito que nós estamos apenas
começando. Eu quero dizer a todos que nos acompanham em todo o
Estado do Maranhão, que essa luta deve ser constante, precisamos
avançar. O Maranhão tem pressa. Precisamos ainda mais dar celeridade
a todas as políticas que possam fortalecer os trabalhadores maranhenses.
E quando nós recebemos nesta Casa trabalhadores, como V. Exas. que
estão hoje aqui acompanhando esta sessão, nos sentimos honrado.
Porque esta Casa é do povo do Maranhão, é do trabalhador, é daqueles
que pagam os seus impostos que querem com dignidade sustentar as
suas famílias e precisam das condições necessárias para isso. Então o
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Estado a cada momento precisa incentivar a produção, precisa dar
dignidade ao povo do Maranhão. E esta dignidade veio com
oportunidade. Por isso quero agradecer ao decreto do Governador e
dizer que nós queremos avançar e para isso precisamos fortalecer essa
luta com mais trabalho, com mais dedicação para o resultado necessário,
que é o fortalecimento da nossa economia. Muito obrigado. Que Deus
abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia,
internautas que nos assistem. Senhor Presidente, eu trago hoje a esta
tribuna, Deputado Sousa Neto, um tema da maior importância que
vem acontecendo no Sul de nosso Estado. Não é novidade para ninguém
a crise por que passa o país e, consequentemente, os Estados e os
municípios. Mas Açailândia vem vivendo uma realidade triste nos
últimos dias, que é a noticia do fechamento de duas siderúrgicas. A
Siderúrgica Guarani e a Siderúrgica Pindaré. E eu quero fazer referência
que se encontram na galeria o vereador Jarlis do Adelino, que me trouxe
essa reivindicação, juntamente com os Diretores do Sindicato dos
Trabalhadores Metalúrgicos de Açailândia e região, o senhor presidente
Antônio da Silva Brito e os representantes dos trabalhadores, o senhor
Lucas Renan e o senhor Francisco Barbosa. Em 201, Deputado Sousa
Neto, nós já tivemos o fechamento da FERGUMAR, desempregando
várias pessoas com a crise da siderurgia que aconteceu no município. E
Açailândia agora, já no primeiro semestre, há indícios e praticamente já
a certeza de fechamento e paralização das atividades das siderúrgicas
Guarani e Pindaré, como eu disse. Os ativos florestais dessas duas
siderúrgicas foram vendidos para a empresa Suzano, portanto, a
preocupação que fica, em primeiro lugar, é se a licença ambiental, que
foi concedida à Suzano para produção de madeira e uso como carvão,
serve também para plantação e exploração do papel celulose através
da plantação do eucalipto. Aqui nos preocupa porque vi uma matéria
ontem no jornal da Mirante, na segunda edição, nos municípios de
Urbano Santos, Santa Quitéria e região, mostrando o prejuízo que tem
sido causado às áreas que estão sendo adquiridas por esta empresa
para plantação de eucalipto. Denúncias de riachos que estão secando,
porque essa plantação do eucalipto acaba abafando a vegetação nativa,
como é o caso dos bacurizeiros nessa região de Urbano Santos, e
certamente é o que vai acontecer na região de Açailândia. Mas mais do
que isso, deputado Sousa Neto, e aqui eu quero trazer e parabenizar a
iniciativa do vereador Jales do Adelino que neste momento, na capital,
representa os 17 vereadores da Câmara Municipal de Açailândia, o
Poder Executivo. Em nome dos 17 vereadores da Câmara Municipal de
Açailândia, eu quero parabenizar o seu presidente, o vereador Ceará, e
dizer, deputado Sousa Neto, que o fechamento dessas duas siderúrgicas,
da Guarani e da Pindaré, vai desempregar de imediato 750 pessoas na
siderurgia e 1200 pessoas que trabalham na floresta na área de
reflorestamento. Veja a crise por que vão passar a cidade de Açailândia
e a região. E nós, enquanto Assembleia Legislativa, que no ano passado
teve uma comissão formada especificamente para tratar desse tema da
crise da siderurgia na região que contou com a participação do Deputado
Marco Aurélio, Deputado Júnior Verde e de outros deputados, sem
dúvida nenhuma, não vamos fechar os olhos para esse problema agora,
e aí eu quero comunicar aos senhores deputados que já estou
apresentando, Deputado Marco Aurélio, tenho certeza de que vai contar
com a participação de V. Exa., uma nova ida de uma comissão especial
para discutir a crise do polo siderúrgico, em Açailândia,  por conta
dessas demissões que nós precisamos evitar, por conta dos pais e
mães de família que aguardam da Assembleia, enquanto seus legítimos
representantes para encontrarmos essa solução. E aí quero fazer já um
pleito ao Governador do Estado, para que possa receber essa comitiva
formada pelo Vereador Jarles do Adelino, pelos representantes do
Sindicato dos Metalúrgicos de Açailândia e região e os representantes

dos trabalhadores, Deputado Marco Aurélio, para que possa o Governo
do Estado com a força que tem o Poder Executivo intermediar as
conversas com o Banco do Nordeste, porque o que nós queremos não
é o retorno da venda que foi feita, das siderúrgicas para a SUZANO,
Deputado Sousa Neto, essa é uma transação entre duas empresas que
certamente haverá de ser julgada pelo povo no futuro pelos incentivos
que foi recebido por parte das siderúrgicas, que é do grupo Queiroz
Galvão, mas principalmente por conta de um projeto de maior
abrangência, que é o Aço Verde do Brasil que já investiu mais de um
bilhão de reais naquela região e que a perspectiva, Deputado Sousa
Neto, é que empregue diretamente na indústria das guserias mil pessoas
e mil e quinhentas pessoas na questão do reflorestamento. Portanto,
nós precisamos, Senhor Presidente Humberto Coutinho, neste
momento, contar com ajuda do Governo do Estado para que haja
reabilitação do Polo Siderúrgico de Açailândia e não há outro caminho
que não seja a implantação desse investimento, deputado Sousa Neto,
para que V. Exa tenha ideia, já concluiu boa parte das suas obras e que
falta tão somente a etapa de laminação e para que isso aconteça depende
do financiamento a ser liberado pelo Banco do Nordeste, que é um
banco público e que com certeza se tiver o empurrão do Governo do
Estado, a quem tenho certeza não quer ver nenhuma crise no setor
siderúrgico de Açailândia, haveremos de resolver essa situação.
Portanto, o pleito que faço é para que o governador do Estado receba
essa comitiva do município de Açailândia, que vem neste ato
representando o Exmo Senhor Prefeito Municipal, representando mais
de 110 mil habitantes do município de Açailândia, assim como a diretoria
do Sindicato dos Trabalhadores da Metalurgia e diretamente os
representantes dos trabalhadores que vão ver os seus empregos
desaparecerem se não tiver uma ação firme e forte por parte do Governo
do Estado. E, por fim, dar a notícia de que estou apresentando à Mesa
uma nova ida e a formação de uma comissão especial para que possamos
tratar, e tenho certeza que contaremos com o apoio do deputado Júnior
Verde assim como foi o autor da primeira iniciativa, para que possamos
tratar e evitar, deputado Júnior Verde, que venha acontecer essa
demissão em massa ao povo de Açailândia, que certamente não merece
isso. Portanto fica aqui o pleito e espero que seja atendido pelo Governo
do Estado e que essa comissão possa ser indicada o mais rápido possível
pelos líderes de Bloco desta Casa, para que a gente vá até Açailândia e
discuta com a população desse município, tão importante para o
desenvolvimento do Maranhão, uma solução para essa crise que
certamente não é justo afetar milhares de família de Açailândia e da
região Sul do Maranhão. Era o que tinha a relatar, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Vinícius Louro com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que traz hoje aqui é
para falar da nossa ida ao município de Arari, município esse onde nós
temos muito carinho, o povo nos recebe de forma acolhedora. E nessa
viajem tivemos a oportunidade de ir à rádio local onde fizemos uma
prestação de contas para o povo daquele município, para o povo
daquela região. Nós colocamos ao município de Arari, ano passado,
recursos para que fosse asfaltado o povoado Manoel João, um dos
maiores povoados do município de Arari. Colocamos também,
deputado Júnior Verde, recurso para que fosse asfaltado o bairro
Trizidela e o bairro Rui Filho, onde eu quero agradecer aqui o prefeito
Djalma e toda sua equipe, pois esse asfalto já está concluído, tanto o
asfalto como o meio-fio e sarjeta. E para a gente é um motivo de muita
honra, nós que fomos votados pelo povo de Arari, mas hoje estamos
também trabalhando, agradecendo os votos em trabalho. E fizemos
também outras inúmeras indicações, como foi o caso da ambulância
que agora o Governo do Estado do Maranhão está comprando aí várias
ambulâncias e o município de Arari foi contemplado com uma dessas
ambulâncias, um pedido do deputado Vinícius Louro também junto à
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Secretaria de Estado da Saúde. E lá, senhor Presidente, na rádio fizemos
outros compromissos junto aquele povo, que é o caso da indicação que
fizemos na semana, do IFMA. Indicamos o IFMA para a cidade de
Arari, porque o IFMA, principalmente na região ali que é a entrada, é
o Portal da Baixada Maranhense, e o IFMA vem nos municípios a
capacitar nossos jovens possibilitando que eles possam entrar no
campo de trabalho de forma digna, de forma que eles fiquem mais
competitivos, deputado Sousa Neto. E fizemos essa indicação para o
município de Arari onde iremos marcar a reunião com o Roberto
Brandão, iremos chamar o prefeito municipal para que possa ser feito
logo de forma urgente todas essas reuniões, que possa o município
doar o terreno, que são seis hectares, que possa tomar todas as medidas
legais para que esse IFMA seja efetivado de forma rápida. E o IFMA
já está instalado em 24 municípios no estado do Maranhão, onde no
ano passado inauguramos um IFMA junto com Roberto Brandão, um
representante do Ministério da Educação, o deputado federal Juscelino
Filho, Raimundo Louro, vereadores, prefeitos da região, inauguramos
esse IFMA no ano passado na cidade de Pedreiras. É uma obra de
muita importância, uma obra que realmente qualifica os nossos jovens,
melhorando, fazendo com que esses jovens entrem no campo de trabalho
de forma mais preparada. E também fizemos para o município de Arari
a indicação de uma sede do Banco da Caixa Econômica, porque
entendemos que o município de Arari também pede, clama por essa
agência da Caixa Econômica, deputado Marco Aurélio, para que possa
facilitar os serviços bancários daquela cidade. Então estamos lá, no
município de Arari, de forma efetiva trabalhando para o povo de Arari
e dizendo para o povo de Arari que nos aguarde ainda, porque iremos
levar muito mais para o município de Arari. Então são essas minhas
palavras e muito obrigado, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Concedo a palavra ao deputado Cabo Campos.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) - Deus seja louvado e o nome do Senhor exaltado. Ilustres
senhores, o nosso cordial bom dia. O pessoal de Açailândia já foi
embora? Já. Queridos, tenho um assunto chato para falar hoje, mas
devo falar sim, porque quando alguma coisa nos incomoda a gente tem
que falar. No início do ano letivo, do nosso mandato, eu entrei com 14
proposições nesta Casa e houve muita repercussão e posteriormente o
nosso mui digno, V. Exa deputado Wellington do Curso, entrou contra
as proposições. E dentre elas, deputado Wellington, coincidia muito
do que V. Exa fazia com as nossas proposições, talvez pelo
desconhecimento de não ter visto as nossas proposições, busquei ajuda
do líder do Bloco, na época em questão, que é o Deputado Eduardo
Braide, este intermediou uma conversa entre mim e o Deputado
Wellington, para que ele não pudesse mais dizer que essas proposições
seriam dele, já que eu havia tomado essas medidas anteriormente. E o
Deputado Wellington do Curso, ontem, na tribuna usou a tribuna para
assim fazê-lo. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao Deputado
Wellington por estar preocupado com a categoria, o que todos 42
deputados aqui estão. Mas eu quero aqui dizer de algumas coisas que
o Deputado Wellington, na sua Indicação nº 49, de 10 de fevereiro de
2015, coincide com as proposições do Deputado Cabo Campos, este
que vos fala. Primeiro, a PEC 300 Estadual. No dia 2 de fevereiro de
2015, entrei com essa proposição. Nível superior para ingresso na
carreira, também entrei, inclusive vai ser até uma economia para o
Governo do Estado, haja vista que o CFO vai cair de quatro para dois
anos, porque existem cadeiras que o curso de Direito já o contempla.
Adicional noturno, também entramos, Deputado Wellington do Curso,
também no dia 2. Código de Ética, V. Ex.ª botou fim do regulamento
disciplinar do Exército para a instituição do Código de Ética, também
entramos, o senhor entrou no dia 10, eu dei entrada aqui no dia 2.
Jornada de trabalho, o senhor botou 44 horas no dia 02, também entrei
com jornada de trabalho, Deputado Wellington do Curso. O senhor
entrou, Deputado Wellington do Curso, com pedido de insalubridade,
e eu entrei com o pedido de periculosidade e aqui faço uma advertência

a V. Exa., Deputado Wellington, que insalubridade precisa de todo um
arcabouço, todo um estudo para saber quem vai ganhar. Por exemplo,
os policiais que trabalham em Pedrinhas ganharão, os demais não vão
ganhar insalubridade, por isso pedimos periculosidade para que todos
os policiais e bombeiros militares do Maranhão  viessem a ganhar essa
vantagem. Vale alimentação com valor igual ao da Polícia Civil.
Deputado Wellington, isso aqui está no nosso acordo com o Governo
do Estado. Dentre outras situações também que eu pedi,
desburocratização da pensão post mortem, que hoje nós temos a pensão
post mortem, uma questão nossa. Quero agradecê-lo pela indicação
que o senhor fez com relação à premiação por arma de fogo, que o
Governo do Estado já está fazendo. Dizer, Deputado, que a sua estrela
já brilha e brilha muito, mas, por favor, não apague a minha. E só estou
usando a tribuna porque eu já havia antecipadamente pedido para o
nosso líder do bloco, o Deputado Eduardo Braide, que está aqui à
minha frente, para que intercedesse uma conversa, como líder do bloco,
para que pudesse fazer a intermediação entre os dois deputados, entre
eu e o Deputado Wellington. E para finalizar, senhores, eu quero dizer,
agradecer o Deputado Wellington pela preocupação, mas dizer que
essas Proposições já foram feitas pelo Deputado Cabo Campos
antecipadamente. Por favor, não diga que são suas porque são nossas,
porque nós fizemos antes. Muito obrigado a todos e bom dia a todos.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Requerimentos nº 027/17, de autoria do Deputado
Cabo Campos. Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº
029 e 037/17, de autoria da Deputada Nina Melo e do Deputado
Wellington do Curso. Em discussão. Em votação. Os deputados e
deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Senhor Presidente,
Questão de Ordem, Sousa Neto. Se eu pudesse subscrever, se os
deputados assim deixarem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com o consentimento do Deputado Wellington, o
Requerimento já está aprovado. Requerimento n° 030/17, de autoria
do Deputado Bira do Pindaré. Está ausente, fica transferido para
amanhã. Requerimento n° 031/17, de autoria do Deputado Júnior Verde.
Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n° 032/17, de
autoria do Deputado Fábio Braga. Em discussão. Em votação. Os
deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento nº 033/17 de autoria do Deputado Bira do
Pindaré. O autor está ausente. Fica transferido para amanhã.
Requerimento nº 036/17, de autoria do deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, pela ordem, deputado Rafael Leitoa. Se o deputado
Wellington permitir, gostaria de subscrever o requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, ele autorizou. Em discussão. Em votação.
Deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento nº 038/2017, de autoria do deputado
Wellington do Curso. Em discussão. Em votação. Os deputados e as
deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Pela ordem,
Senhor Presidente. Se eu puder subscrever o Requerimento nº 029, de
autoria da deputada Nina Melo e do deputado Wellington do Curso,
agradeço.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO

COUTINHO - Deputado Wellington já autorizou. Requerimento nº
037/2017, de autoria do deputado Zé Inácio. Deferido. Requerimento
nº 039/2017, de autoria da deputada Andréa Murad. Deferido.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS - Senhor
Presidente. Eu não quero usar o Grande Expediente, pode ceder ao
colega Wellington. O que eu estou pedindo, Senhor Presidente, é que
amanhã seja colocada na pauta a Medalha Sargento Sá, porque existem
medalhas que já foram votadas aqui no plenário, menos antigas que a
do Sargento Sá, a Negro Cosmo e a Jackson Lago. E a Medalha Sargento
Sá nunca foi votada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Amanhã eu posso colocar? Porque tem uma sessão.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS –
Tranquilamente. Eu peço para amanhã mesmo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Quinta-feira se coloca, está bom? Grande Expediente,
Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Inclusão para a sessão de amanhã. Requerimento
nº 040/2017, de autoria da Deputada Valéria Macedo. Requerimento nº
041/2017, de autoria do Deputado Max Barros e Requerimento nº 042/
2017, de autoria do Deputado Bira do Pindaré. Deputado Wellington
do Curso, com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor
Presidente, demais Membros da Mesa, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa, que acompanha os nossos trabalhos na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e difunde as nossas ações no
parlamento estadual, internautas, telespectadores que nos acompanham
através da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom dia. Que Deus
seja louvado. Mensagem bíblica, distribuída pelo nosso Pastor Otoniel
Martins Lopes, pastor capelão e assessor parlamentar. “Toda
amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas
dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos,
misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus
vos perdoou em Cristo (Efésios 4. 31, 32). É a palavra do Senhor para
nossas almas na manhã de hoje. Que Deus estenda suas mãos poderosas
sobre o parlamento estadual e sobre o estado do Maranhão. Senhor
Presidente, em respeito ao nobre amigo Cabo Campos, cabo da Polícia
Militar, em respeito à Polícia Militar do Estado do Maranhão, eu
estou usando o Grande Expediente. Ontem o deputado Campos fez
um pronunciamento, e eu já tinha o tempo esgotado e não pude aparteá-
lo, eu não pude fazer nenhum tipo de posicionamento, mas aproveito
mais uma vez para ratificar, confirmar o meu respeito ao Cabo Campos.
Cabo Campos, saiba que dos 42 deputados, eu ainda tenho por V. Ex.ª
e ainda nutro por V. Ex.ª respeito e admiração. Ainda por quê? Porque
ontem pela forma como V. Ex.ª se pronunciou, infelizmente, no meu
ponto de vista, deixaria algum tipo de arranhadura em nosso
relacionamento, mas eu quero dizer que tenho um coração abrandado
por Deus e não vai causar nenhum tipo de arranhadura, principalmente
o respeito que eu tenho nutrido e nutro ainda por V. Ex.ª. Mas eu tenho
que fazer alguns esclarecimentos. Quando eu fui candidato a deputado
federal em 2010, no meu panfleto de campanha eu defendia professor,
policial militar, servidor público. Quando eu fui candidato a vereador
em 2012, infelizmente eu não pude divulgar as minhas propostas,
porque eu fui retirado, alijado do processo e não pude ser candidato a
vereador em 2012. Até por isso que talvez eu ande muito nas Câmaras
Municipais, de São Luís, de Imperatriz e quando visito as cidades o

respeito e a aproximação que tenho pelas Câmaras Municipais talvez
ou a vontade ou o desejo, em ter sido legislador municipal. Então meu
respeito a todos os vereadores do Brasil, em especial do estado do
Maranhão. Então em 2012 não pude divulgar as minhas ações, os meus
projetos. Já em 2014 eu distribuía pessoalmente nas feiras, portas de
faculdades, sinais, retornos, o meu projeto na Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. E nesse meu projeto divulgando minhas ações,
em 2014, é bem claro, está no nosso material de campanha: em defesa
dos servidores públicos civis e militares. Em defesa dos professores,
em defesa dos concursados, em defesa dos excedentes do concurso da
Polícia Militar, da Polícia Civil, Tribunal de Justiça, CAEMA,
excedentes dos professores de 2009, enfim, aprovados e excedentes
em concursos públicos. Por que estou fazendo essa referência? Porque
muito embora V. Exa tenha feito a sua defesa, logo na primeira semana,
dos policiais militares, eu não podia me furtar e simplesmente só
porque V. Exa já havia dado entrada em algumas indicações,
requerimentos, solicitações em defesa da Polícia Militar, eu iria me
esquivar e me omitir. Existem dois comportamentos, querida Klíssia,
dois comportamentos da conduta humana: da ação e da omissão. E eu
não tenho me escondido atrás da omissão, eu tenho agido. E muito
embora V. Exa tenha apresentado requerimentos isolados, eu apresentei
um único requerimento e nesse requerimento apresentei todas as ações
que eu tinha em defesa da Polícia Militar. Em momento algum eu
ofendi V. Ex.ª. Nesses dois anos de mandato, em momento algum eu
bati de frente com V. Ex.ª. Não existe um print, não existe uma reunião,
uma conversa que eu tenho feito algo para prejudicá-lo, pelo contrário,
eu o defendo nas reuniões. V. Ex.ª falou da reunião das esposas dos
militares realizada no último domingo, e eu fui o único parlamentar que
estava presente, mas em momento algum levantei a voz, em momento
algum fiz algum falso testemunho, em momento algum fiz referência
depreciativa ou pejorativa a V. Ex.ª. Jamais. Não é do meu feitio. Em
momento algum, eu travei algum tipo de batalha ou discórdia com
meus pares, com meus colegas deputados. Nós demos entrada à
Indicação nº 049 no dia 10.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Antes de o
senhor concluir, eu gostaria de apartear seu Grande Expediente,
deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – A
nossa Indicação nº 049, protocolada no dia 10 de fevereiro, nós demos
entrada e foi publicada no Diário Oficial no dia 12 de fevereiro de
2015. Nós solicitamos no bojo da indicação todas as nossas
reivindicações, todas as nossas solicitações, e eu digo nossas, não
minha, pois eu fui eleito com 22.896 votos que me trouxeram à
Assembleia, no entanto, a partir do momento que eu tomei assento
nesta Casa, eu não sou deputado de 22.896 votos, sou deputado do
estado do Maranhão, sou deputado de todos, professores e policiais,
enfim. Sempre solicitando ao governador Flávio Dino que tomasse as
devidas providências para criar o plano de cargos, carreiras e salários
da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Elenquei ações como os
vencimentos dos militares que não poderiam ser inferiores aos dos
policiais civis. A PEC 300, PEC estadual que foi prometida não por
mim. No meu panfleto de campanha eu disse que ia lutar pela PEC
300, mas sei das nossas limitações e competências legislativas, eu não
sou resolutivo, sou propositivo, nós somos propositivos. Nós temos
a competência de legislar, de propor, de requerer, de indicar, de solicitar,
implorar, questionar, denunciar, fiscalizar. Eu solicitei de acordo com
a minha competência, eu não posso executar, é do Executivo, mas fiz
solicitação ao Governo do Estado. E o Governo do Estado prometeu a
PEC 300, se reuniu com a classe dos policiais, com os sindicatos, com
as associações e ele que prometeu a PEC 300, simplesmente fizemos
uma lembrança, uma cobrança, uma solicitação. Ingresso na Polícia
Militar, adicional noturno, jornada de trabalho de 44 horas, gratificação
em localidade especial, reserva remunerada, fim do regulamento
disciplinar do Exército. Eu fui militar durante 15 anos, eu acompanho
a Polícia Militar. Fui do Serviço de Inteligência durante 10 anos, mantive
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contato com a Polícia Militar durante todo o meu tempo de serviço
militar, com vários comandantes da Inteligência da Polícia Militar,
coronel Azoubel e muitos outros, eu acompanho a Polícia Militar. E
todas as defesas que fiz não eram defesas minhas, eu já declarei nesta
sala, nesta Casa, nesta tribuna e nesta sessão que por baixo do meu
terno tem uma farda, por baixo do meu sapato tem um coturno e vou
manter a minha defesa da Polícia Militar incondicionalmente. Vou manter
a minha defesa até o meu último dia nesta Casa em defesa da Polícia
Militar. E colocamos escalonamento, fruto de estudo, fruto de discussão.
Discussão inclusive com o professor Fernando que trabalhou com V.
Exa, que foi assessor de V. Exa, durante a campanha foi seu assessor ou
o auxiliava. Houve discussão em vários momentos com o professor
Fernando e, em momento algum, para confrontar, para bater de frente,
pelo contrário, sempre com todo respeito a V. Ex.ª. Da forma que V.
Ex.ª falou, é como se V. Ex.ª quisesse uma polícia militar só para o
senhor, que só o senhor pudesse discutir a Polícia Militar. Júnior
Verde, não coloque lenha na fogueira, porque eu estou falando isso em
defesa de V. Ex.ª que também pode defender. Então peço, por gentileza,
eu ouvi o que V. Ex.ª falou, deputado Júnior Verde, com todo respeito.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Deputado
Wellington, repita a última frase que eu não ouvi.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Cabo Campos, eu preciso só concluir, por gentileza.

O DEPUTADO SOUSA NETO – Deputado Wellington, por
gentileza, eu quero pedir um aparte mais tarde a V. Ex.ª, por favor.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Então, deputado Júnior Verde, não coloque lenha na fogueira, não
fique atiçando o deputado Cabo Campos, que o momento não é para
isso, é para que nós possamos aparar as nossas arestas e o detalhe
mais importante, em defesa da Polícia Militar. Eu estou falando isso
não como repreensão, eu estou falando isso com uma crítica construtiva
em defesa do bom relacionamento nesta Casa e o respeito que eu
também tenho nutrido por V. Ex.ª como um deputado atuante e
participativo. Então peço, por gentileza, a V. Ex.ª que amenize com os
comentários, que com certeza não contribuem para o bom andamento
desta Casa. Por gentileza, em respeito que eu tenho a V. Ex.ª. Dando
continuidade. Então em momento algum, deputado Cabo Campos, eu
disse que V. Ex.ª quer uma polícia militar só para V. Ex.ª, pelo contrário,
que todos nós possamos discutir, deputado Júnior Verde, deputado
Sousa Neto, demais deputados desta Casa, pois quem ganha é a Polícia
Militar. Tanto é que estivemos reunidos no último domingo, recebi um
ofício do capitão Antônio Marinho Rocha, solicitando do governo do
estado o projeto de lei disposto sobre o Estatuto dos Militares, sobre
o Código de Disciplina, Minuta de Decreto, regulamentos institucionais,
uma lei que possa ser estabelecida nas movimentações, nos moldes que
existem no Exército, no qual ninguém pode ser simplesmente
movimentado e transferido por conta de represálias, por conta de atos
políticos. Então um regulamento, uma lei de movimentação no âmbito
da Polícia Militar do Estado do Maranhão, segundo ontem
apresentamos nesta Casa, mais uma vez indicações para relembrar,
para reforçar ao governo do estado. E outra, não foi indicação minha,
eu fui ouvir os policiais militares e trouxe uma reclamação dos policiais
militares, portanto, a minha voz não é a minha voz, a minha voz é da
Polícia Militar, é da família militar. Em momento algum eu fui me
reunir com as esposas de policiais militares, suscitando greves, falando
de greves, pelo contrário, ao conceder entrevistas, eu fiz questão de
gravar o áudio, cujo objetivo é um só, fortalecer a nossa Polícia Militar.
Quando eu venho a esta Casa e faço críticas à segurança pública, eu
defendo a segurança pública em dois vieses: a segurança pública nossa,
da população, do cidadão e defendo os agentes de segurança pública.
E, mais ainda, até o final do ano passado, eu fazia parte da base do
governador Flávio Dino, e deixei isso sempre bem claro. Em todos os
meus pronunciamentos, em todas as minhas defesas, eu sempre deixei

bem claro, deputado Max Barros, meu líder. Deputado Max Barros é o
líder do bloco. Nós não tivemos em momento algum estrelismo, orgulho
ou vaidade. Desde o início, eu trabalhei para a montagem desse bloco.
Nós convidamos o deputado Max Barros para ser líder do bloco, eu
não quis ser líder do bloco, pelo contrário, nós queríamos montar,
formatar esse bloco e hoje eu estou muito feliz, muito a vontade com o
bloco que formamos: com o deputado Max Barros, com o deputado
Eduardo Braide, com o deputado Alexandre, com a deputada Graça
Paz e sob a liderança do deputado Max Barros. Mas com um detalhe e
que eu não havia me pronunciado ainda e vou me pronunciar e ratificar
o meu posicionamento. Até o final do ano passado eu era da base do
governador Flávio Dino e todas as vezes deixei isso bem claro, muito
embora alguns tenham ficado chateados por fazer algumas críticas
construtivas, mas sempre falei o que o governador não queria ouvir, os
seus secretários não queriam ouvir, o que a sua base não queria ouvir.
Mas eu fui eleito na base do governador Flávio Dino sem pedir um
único santinho, material, combustível para o governador Flávio Dino.
Por onde andei eu pedi votos para o Presidente Eduardo Campos,
Marina, Flávio Dino, Senador Roberto Rocha, deputada Eliziane Gama.
Todos os lugares onde pisei, onde o meu pé tocou, onde meu pé pisou
eu pedi voto. Fui eleito na base do governador Flávio Dino, pedi voto
para o governador Flávio Dino. Se alguém deve alguma coisa para
alguém, é o Flávio Dino que me deve. Porque eu não devo nada ao
governador Flávio Dino. Eu pedi voto para o governador Flávio Dino.
E, pasmem senhoras e senhores, até hoje nunca fui recebido pelo
governador do Estado. Por quê? Por ser um deputado que não tem
cabresto? Por não ser um deputado Labigó? Lagartixa? Um deputado
que não abaixa a cabeça para tudo e para todos? Eu tenho o meu
posicionamento e defendo o meu posicionamento. Não tenho um cargo
no Governo do Estado. Tenho solicitado a liberação das minhas emendas
não individuais, mas para que possam ser feitas políticas públicas em
defesa do estado do Maranhão. E respeito o governador do Estado. Eu
ouso, eu ouso qualquer blogueiro, jornalista ligado ao governador Flávio
Dino,  qualquer deputado  da base do  Governador Flávio Dino, eu
ouso, eu desafio a mostrar um único pronunciamento em que eu critiquei
o Governador Flávio Dino.  Pelo contrário, as vezes em que eu fui mais
contundente  nesta Casa foi em defesa de policiais,  em defesa de
professores na minha coerência política. Eu tenho coerência política, e
os deputados já sabem disso, já comprovaram isso. Eu não sou falso,
eu não sou covarde. eu não ando tramando nos bastidores. eu não ando
no gabinete de um e de outro. Pelo contrário, o que eu tenho para falar
eu falo  nesta tribuna, eu falo nesta Casa. E no final do ano  eu sai da
base   do Governador Flávio Dino. Não sou mais da base da base do
Governador Flávio Dino. Muito embora alguns sempre quiseram  me
colocar na oposição, eu não sou da oposição igual à deputada Andrea
Murad. Eu não sou da oposição igual ao Deputado Adriano Sarney.  Eu
não sou da oposição,  igual ao Deputado Edilázio. Eu não sou da
oposição. Eu sou independente, estou num Bloco independente. Saí da
base do Governador Flávio Dino.  Mudei, tive alteração do meu
posicionamento, saí da base do Governador Flávio Dino, mas estou
num bloco independente.  Tenho independência no meu mandato. Não
sou oposição ainda, posso até vir a ser, mas não sou oposição ainda.
Mas a partir de agora, eu tenho mais liberdade.  Wellington, que liberdade
é essa? Antes eu ficava com alguns cuidados, alguns melindres em
tocar algumas questões que eram chaves ao Governo do Estado, muito
embora alguns não reconheçam isso, mas eu tinha respeito e  ainda
mantenho respeito ao Governador Flávio Dino. Mas o meu respeito
ao Governo do Estado me fez me policiar em alguns momentos, tomar
cuidado em alguns momentos,  ter cautela em alguns momentos. Esses
cuidados, essas cautelas  não mais terei a partir de agora. A partir de
agora serei mais enfático na minha defesa. E essa minha defesa inclui a
Polícia Militar do Estado do Maranhão.   Então, Deputado Cabo
Campos, com todo respeito a V. Exa.,  a Polícia Militar não é só sua, a
Polícia Militar é do estado do Maranhão. Como deputado estadual do
estado do Maranhão, eu vou defender a Polícia Militar. Na reunião que
tive com as esposas, eu constatei, através das declarações das esposas
dos policiais e associações que estão presentes, que dos oito tópicos
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de uma reunião, final de maio de 2015, sete não foram cumpridos,
então ontem entrei novamente com um processo que eu protocolei
nesta Casa em defesa da Polícia Militar. São eles: adicional noturno e
adicional de risco de vida, realizar estudo com vista à implantação da
jornada da semana de 44 horas, Lei de Organização Básica da Polícia
Militar, Mesa Permanente de Diálogo - eles reclamam que não têm
mesa permanente. Se V. Ex.ª tanto defende, vamos defender e reabrir
essa mesa de diálogo com a Comissão de Segurança, com os deputados,
com os policiais. Não é puxando para um lado, e sim para todos. Nós
somos deputados estaduais do Maranhão independente de base do
governo, independente de oposição. Então, eu peço a todos que nós
tenhamos um olhar voltado para o estado do Maranhão independente
de coloração partidária, independente de partido político para o estado
do Maranhão. Essa defesa também eu faço da Polícia Militar para que
tenha um plano habitacional para os militares, transformação do auxílio-
alimentação, enfim. O que eu apresentei ontem não foi para bater de
frente com V. Ex.ª, não foi para querer me aparecer em hipótese alguma,
porque eu não preciso me aparecer, o que eu tenho feito neste mandato
estadual nesta Casa é simplesmente uma defesa corajosa, uma defesa
permanente do meu povo sofrido do estado do Maranhão que me
trouxe a esta Casa. Eu não tenho sangue na política, eu não tenho o
DNA na política e não tenho sobrenome na política. O que temos
conquistado até aqui tem sido com muito trabalho, com muitas ações,
infelizmente, às vezes, mal interpretadas por alguns, mas vou continuar
firme nos meus propósitos como um homem temente a Deus, como
um homem que todos os dias, quando acorda, coloca as suas atividades,
as suas ações em primeiro lugar para apreciação de Deus. Cabo Campos,
V. Ex.ª com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (aparte) – Eu
vou usar o Tempo dos Blocos e vou declinar, mas vou usar o Tempo
dos Blocos que eu usei. Inclusive a imprensa bem sabe, todos sabem,
que eu geralmente uso esta tribuna em que V. Ex.ª está sentado, mas eu
vim para esta tribuna daqui para que pudesse ficar de frente para o
senhor e vou fazê-lo novamente no Tempo dos Blocos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Muito obrigado, Cabo Campos. Deputado Sousa Neto com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (aparte) –
Primeiramente, deputado Wellington do Curso, quero sinceramente
parabenizar V. Ex.ª pelo seu pronunciamento respeitoso, um
pronunciamento esclarecedor. Quero também aqui, não fazendo defesa
de colegas e tudo mais. O deputado Junior Verde, que hoje preside a
Comissão de Segurança, jamais queria causar qualquer tipo de tumulto,
só queria na verdade fazer uma brincadeira, mas ele não sabia o teor em
que estava levando essa discussão. Mas eu queria mais uma vez
parabenizar V. Ex.ª porque, nesta Casa, o deputado Cabo Campos tem
feito realmente um trabalho aqui como policial, veio fardado para dentro
desta Casa, praticamente levanta a bandeira da Polícia e me inspirou
por certas situações também, deputado Cabo Campos sabe disso,
fizemos parte da Comissão de Segurança assim como Vossa Excelência,
deputado Wellington. Eu quero ponderar certas situações e também
ainda vou usar a tribuna para fazer alguns esclarecimentos. Vossa
Excelência tocou em um ponto muito importante, ou seja, na questão
da segurança pública porque, ano passado, deputado Cabo Campos
tentava a intermediação pelo governo, mas não era ouvido enquanto eu
ficava usando a tribuna para chamar a atenção sobre a reunião do dia 15
de abril de 2015, na qual foram feitas oito pautas de reivindicação. O
que eu quero dizer com isso? Quando estourou a greve do Espírito
Santo e o pessoal não soube interpretar o que se estava dizendo, que
foram as associações das esposas de lá e a daqui depois que marcaram
uma reunião, foram dizer que o deputado Sousa Neto estava insuflando
e, de forma irresponsável, o patrulhamento comunista foi dizer que eu
estava insuflando uma greve, mas isso não tem nada a ver, foi só para
mostrar que a nota do PCdoB, que foi lida lá no Espírito Santo, era
simplesmente para sentar e dialogar com os policiais militares, coisa

que aqui ninguém fazia mais. Posso chamar a atenção porque Vossa
Excelência tocou em um ponto importante aí, que é voltar e retornar ao
diálogo. A categoria já vem lutando, o deputado Cabo Campos, desde
2011, 2009, não sei quanto tempo já tem que Vossa Excelência tem
brigado junto com as associações. É isso que a gente está tentando,
deputado Wellington. Parabéns pelo seu pronunciamento. É justamente
aí nesse ponto que a gente quer chegar. Quando eu falei que o governo
comunista não dialoga, é a verdade simplesmente. O que ele fez com os
presidentes das associações foi transferi-los dos seus locais de trabalho
como forma de retaliação. E o último que falou, que não era de nenhuma
associação, foi o soldado Tito, que pegou três meses de cadeia, porque
foi fazer no plenarinho, numa comissão aberta para todos que estava
na Casa, fazer um pronunciamento. Ele foi reclamar das promessas
não cumpridas pelo Governador do Estado. E no ano de 2015, em
julho, o Deputado Sousa Neto apresentou a PEC 300, que V. Ex.ª
assinou, o Deputado Cabo Campos assinou, mas eu precisava de 14 e
nenhum dos parlamentares... Se eu não me engano, vou fazer juízo, o
deputado Adriano assinou, Deputado César Pires assinou e o Deputado
Edilázio, a Deputada Andréa Murad, ou seja, tive oito assinaturas.
Então só para V. Ex.ª saber o tanto, o teor que é importante, essa
propaganda comunista que existe aí dizendo que a Policia Militar está
mil maravilhas é só para eles. Pergunte para qualquer soldado que está
dentro de uma viatura agora, pare ele em qualquer retorno. Pergunte
com é que estão as condições de trabalho deles. Parabéns, Deputado
Wellington, mais uma vez pelo seu posicionamento, vamos aproveitar
agora, que V. Ex.ª também está na causa, junto com o Deputado Cabo
Campos, com o Deputado Júnior Verde. Vamos fazer agora a Polícia
Militar do Maranhão ser ouvida, porque a segurança pública no Estado
do Maranhão está agonizando. Muito obrigado pelo aparte.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Sousa Neto, retificando, corrigindo, eu não estou na causa
agora, eu estou desde o primeiro mandato. E mesmo sendo às vezes
suplente da comissão, sempre fui participativo. Deputado Júnior Verde
com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (aparte) –
Deputado Wellington, agradeço a V. Ex.ª por me conceder esse aparte...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Só peço que V. Ex.ª seja breve, por que eu ainda tenho que concluir, por
gentileza.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (aparte) – Tudo
bem. Eu só quero reforçar que nós assumimos a presidência da Comissão
Permanente desta Casa, de Segurança Pública. Eu acho importante,
assim como o Deputado Sousa Neto acabou de destacar...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Júnior Verde, só fazendo uma retificação também. Já está
definida a Presidência da Comissão de Segurança desta Casa? É bom a
gente rever porque nós estamos ainda em discussão na montagem
dessas comissões, Deputado Max Barros, mas se for V. Ex.ª, eu faço
votos que Vossa Excelência tem todo meu respeito para conduzir esta
Comissão, mas ainda estamos em discussão nessas comissões...

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE - Nesse sentido,
deputado, nós queremos continuar contribuindo com a Segurança
Pública. Isso também foi tema dos nossos pronunciamentos, como V.
Ex.ª defende desde o início do mandato, a Polícia como um todo, a
segurança pública, nós também queremos nesse bojo trabalhar esta
defesa e eu acredito que é importante o diálogo. Nós temos que dialogar,
saber o que é possível ser feito, o que não é possível, acho que, de
forma clara, para poder realmente dialogar para não gerar expectativas
ou falsas expectativas para que não gerem frustrações. Foi o que já
aconteceu em 2015, 2016 e é o que não queremos em 2017. Acho que
é importante que nós possamos definir o que o Governo pode fazer,
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dentro da conjuntura atual, um diálogo com as entidades, as associações,
aqui eu até faço referência ao nosso líder do Governo, Deputado
Rogério, que a gente possa está dialogando, buscando realmente
resultados porque eu acho que mais importante do que nós chegarmos
aqui alardear, falar, destacar, como V. Ex.ª frisou bem no início do
pronunciamento, nós queremos os resultados, é o que a sociedade
espera de nós. Da mesma forma, eu quero na Comissão lutar por
resultados, mas resultados práticos, que sejam possíveis, sejam
realmente exequíveis, que possam realmente gerar a satisfação desejada
à categoria. Então, o que eu quero me solidarizar e ficar aqui à sua
disposição também junto com todos que compõem a Comissão, que
vão compor a Comissão, queremos o melhor para Segurança Pública e
o melhor para Segurança Pública: policiais bem valorizados, com
instrumentos em suas mãos, um trabalho digno e assim dar o retorno
necessário para a sociedade, por meio das condições que eles vão ter de
trabalho. Então eu quero agradecer o aparte e me colocar a disposição
de todos os deputados.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Deputado
Wellington, conceda-me um aparte?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Júnior, eu que agradeço o aparte e aproveito a oportunidade
também esse pronunciamento com certeza chegará ao Governador
Flávio Dino. E aproveitar que o Governador Flávio Dino também
possa acatar a V. Ex.ª quando fala de diálogo. Esses diálogos foram
propagados no Estado do Maranhão durante a campanha, são
propagados agora, mas são monólogos. E há uma diferença. O próprio
nome já diz: mono. Um só fala. No diálogo há a participação de todos.
É interessante que o Governador Flávio Dino também possa acatar
vossa solicitação e que não haja monólogo no Governo do Estado. Que
haja diálogo com a participação, inclusive, desta Casa, que tem uma
participação efetiva na discussão. E que nós possamos estar também
na mesa permanente de discussão. V. Ex.ª, se realmente for efetivado
como presidente da Comissão de Segurança, que V. Ex.ª possa trazer
realmente o diálogo da Casa com Governo do Estado e com a categoria.
É um pedido que eu faço, inclusive, a V. Ex.ª, até para que a gente possa
realmente massificar a terminologia da palavra monólogo e diálogo.
Pois não, Deputado Max Barros.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (aparte) -
Deputado Wellington, eu gostaria de parabenizar V. Ex.ª pelo brilhante
pronunciamento que faz hoje nesta Casa, sempre com equilíbrio, com
determinação. Um parlamentar de primeiro mandato, que mostrou
toda sua competência, sua garra em defesa do povo do Maranhão. A
mostra é que V. Ex.ª foi candidato a um cargo majoritário em São Luís,
sem estrutura com poucos apoios e graças ao seu trabalho, ao seu
desempenho nesta Casa, V. Ex.ª teve mais de 100 mil votos no primeiro
turno na Ilha de São Luís. Então isso mostra que V. Ex.ª realmente é um
parlamentar preparado, competente identificado com os anseios da
população do Maranhão, e quero dizer para V. Ex.ª que para mim é
uma honra estar fazendo parte de um bloco junto com V. Ex.ª que bem
disse qual é a postura do nosso bloco. Nós trataremos o Governo
sempre com respeito sem nenhuma restrição, mas com total
independência para nos posicionarmos a favor de matérias que forem
a favor do povo do Maranhão. Aquelas que acharmos que não são nós
queremos discutir, aprimorar, melhorar. E quando não houver condições,
nós vamos votar contra, em favor do povo do Maranhão. A gente quer
que a Assembleia faça realmente um debate de qualidade, qualitativo e
que não haja um alinhamento só porque uma matéria vem do Executivo
que temos votar a favor, temos que votar contra. Nós temos que
discutir as matérias no mérito. E o que for importante para o Maranhão
nós votaremos a favor e trabalharemos a favor. V.Exa. é um dos
parlamentares que expressa bem esse sentimento nesta Casa. Parabéns
pelo pronunciamento que V. Exa. faz hoje. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Max Barros, muito obrigado pelo aparte. Eu quero só fazer
referência a uma carta do capitão da Policia Militar Ivônio Pereira
Ribeiro. Infelizmente, não vou ter como lê-la toda já estou com o
tempo já quase estourando, mas eu quero. Se eu tiver oportunidade de
lê-la no tempo dos blocos, eu volto a fazer. Só quero chamar atenção de
um, dois trechos que ele destaca na carta. Ele diz: “peço também aos
governantes que não utilizem de propaganda fantasiosa e enganosa
para enganar a sociedade, afirmando pagar os melhores salários sem
destacar os valores recebidos pelos demais postos de graduações.” Ou
seja, não adianta na  mesma Polícia Militar pagar os melhores salários
de soldado e o pior o salário de cabo, graduação subsequente e, assim,
com piores salários sucessivamente até os altos postos. “Por fim,
respondo a pergunta inicial com o compromisso de policial militar
contido no Estatuto dos policiais militares do Maranhão. Ao ingressar
na Polícia Militar, ao ingressar na Polícia Militar, prometo regular
minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente a
ordem.” Ou seja,  se existe alguma insatisfação, que possamos trazer
essa demanda, possamos discutir intermediar junto ao Governo do
Estado e apresentar ao Governo do Estado e mais uma vez para concluir
meu posicionamento. Sou independente, estou num bloco
independente, não sou  oposição ainda ao Governo do Estado, respeito
tanto o grupo Sarney, como respeito o Governador Flávio Dino, o
grupo do Governador Flávio Dino. Muitas vezes tentaram me colocar
no grupo Sarney, mas eu vou deixar bem claro, eu respeito o grupo
Sarney e respeito o grupo Flávio Dino, não sou oposição ainda, sou
independente, não sou mais da base do Governador Flávio Dino e eu
tenho liberdade de tratar alguns assuntos que até então eram meio que
delicados por conta da minha postura, da forma educada e da forma
polida que eu trato o meu mandato nesta Casa. Greve, alguns falaram
besteira de greve, que greve é iniciada por grupo... Ninguém quer greve,
vou repetir, ninguém quer greve, o que queremos são garantias e respeito
e valorização dos policiais militares. Para finalizar, Senhor Presidente,
Fábio Macedo que preside a presente Sessão, a minha voz não é mais
a minha voz, desde quando eu assumi nesta Casa, a minha voz não é
mais a minha voz, está à disposição.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Deputado
Wellington, se possível, me conceda um aparte.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Se
contar com a benevolência e a complacência do Presidente.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Serei breve,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FABIO MACEDO - Deputado Eduardo Braide, infelizmente, o tempo
já estourou.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Dez
segundos, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Vou conceder.

 O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (aparte) –
Obrigado. Deputado Wellington, eu quero  parabenizá-lo por trazer
este tema tão importante a esta Casa e eu tenho certeza com a
contribuição de outros pares aqui da Assembleia que também discutem
este tema só tem a ganhar o povo do Maranhão. E quero dizer também
da minha felicidade, já que foi mencionado por V. Ex.ª em tê-lo no
Bloco Parlamentar Independente, esta é a postura realmente do Bloco
que V. Ex.ª externou na tribuna desta Casa e nada mais gratificante que
contar com o parlamentar como V. Ex.ª, como a Deputada Graça Paz,
o Deputado Max Barros, o Deputado Alexandre Almeida. E eu tenho
certeza de que haveremos muito de contribuir, principalmente com
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este tema que V. Ex.ª traz à tribuna, que é o tema da segurança pública,
parabéns!

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Finalizando, obrigado pela atenção de todos, obrigado a todos que
fizeram o aparte. E, Deputado Cabo Campos, mais uma vez, em
momento algum para competir com V. Ex.ª, a minha voz está à disposição
da Polícia Militar e não tenho problema nenhum. Todo lugar que V. Exa
for, estiver, eu chego depois e não tem problema nenhum. Quero é
contribuir, quero é ajudar e estarei vigilante, atento e permanente em
defesa da Polícia Militar do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Tempo dos Blocos. Partido Verde. Declina. Bloco
Parlamentar Democrático. Deputado Sérgio Frota, por 5 minutos.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, deputados, deputadas, galeria, imprensa,
funcionários. Senhor Presidente, eu venho hoje a esta tribuna para
falar sobre o Estádio Municipal Nhozinho Santos. Eu tenho visto na
mídia, na televisão, em jornais e rádios que a Prefeitura de São Luís
determinou que o estádio fosse recuperado. E em uma visita in loco,
observei que o gramado, que é fundamental para que seja jogado o
futebol, não está em condições de receber jogo. E não temos iluminação.
Então eu queria aqui me colocar à disposição do prefeito Edivaldo
Holanda, com quem eu sempre tive excelente relacionamento nos 02
anos em que fui vereador de São Luís, sei que ele tem uma preocupação
com o esporte, mas é preciso agora que olhemos essa situação do
Nhozinho Santos. O Estádio Nhozinho Santos é fundamental hoje
para o futebol maranhense e já está fechado aí há um bom tempo.
Felizmente temos o Castelão, há uma preocupação do Governo do
Estado em preservar essa praça esportiva, mas o Nhozinho Santos
seria fundamental, sob dois aspectos: primeiro, pelo aspecto financeiro.
O custo, a realização de uma partida de futebol no Castelão é
infinitamente maior do que Nhozinho Santos. E segundo, pelo aspecto
técnico e tático, porque um jogo no Nhozinho Santos há uma pressão
do torcedor e seria fundamental para os dois clubes do Maranhão,
representantes hoje na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil, que
tivéssemos esse torcedor do lado, tanto o Sampaio e o Moto que
representam o nosso Estado. E eu queria não ficar só no discurso, eu
me coloco à disposição sob o ponto de vista financeiro, com emenda
parlamentar, e temos aqui nesta Casa outros deputados que foram bem
votados em São Luís, por exemplo, o deputado Bira do Pindaré, por
exemplo o deputado Othelino Neto que são da base de apoio ao
governo, são muito ligados à Prefeitura de São Luís para que
pudéssemos, disponibilizando uma parte da emenda parlamentar que
nos cabe, pudéssemos ajudar a prefeitura. Eu me coloco à disposição
tanto do prefeito Edivaldo Holanda como do secretário de Esportes do
município, o Júlio França, para que a gente possa caminhar no sentido
de resolver esse problema do Nhozinho Santos. Nós teríamos também
uma solução, uma alternativa que é deixar que os três grandes clubes de
São Luís, o Sampaio, o Moto e o Maranhão administrem, através de
uma entidade que temos hoje, a Associação Maranhense de Clubes de
Profissionais, que muita gente reclama que não tem atuado, e eu acho
também que essa crítica acabe, a gente pode encaminhar uma solução
de maneira que os três administrem o Estádio Nhozinho Santos. Então
eram essas as minhas palavras e tenho certeza que a partir do momento
que o prefeito Edivaldo Holanda abrir uma conversa com os deputados
desta Casa, abrir uma conversa com os clubes de futebol vamos ter um
encaminhamento dessa solução do problema Nhozinho Santos. Meu
muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.
Deputado Marco Aurélio, por 10 minutos com direito a apartes.
Concedo a palavra ao deputado Cabo Campos, por 10 minutos com
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) - Senhoras e senhores, mais uma vez estou aqui na tribuna para
defender algumas coisas que ouvi do deputado Wellington do Curso no
seu pronunciamento, no Grande Expediente. Antes de mais nada, viu
deputado Wellington do Curso, quero agradecer pela defesa dos policiais
militares. E de fato, a Polícia Militar não é minha, pois se assim fosse
estaria muito melhor, certeza disso. V. Exa citou a palavra de Deus aqui
na tribuna, que o nosso querido pastor Otoniel  leu Efésios 4:31, mas
a palavra de  Deus também diz que tudo é com ordem e com decência.
E se esta Casa Parlamentar não tiver ordem, isso aqui vai virar uma
bagunça. A questão da ética parlamentar tem que existir. V. Exa. é dono
de um cursinho.  V. Exa. é um professor. V. Exa. não pode, para uma
defesa de uma classe, uma categoria, passar por cima de outro
parlamentar. Nós temos aqui um termo que os deputados levantam a
mão e dizem assim: “eu quero subscrever, deputado, com sua
permissão, tal proposição”. É ético, é moral, é legal, tem decência,
como a Bíblia diz, como a bíblia diz. Mas no momento em que um
deputado faz uma proposição, dias depois eu faço outra proposição,
não é ético. Não é ético isso. V. Exa. disse que esteve fardado alguns
anos. Eu quero dizer a todos que eu estou Deputado Estadual por
quatro anos. Se o povo quiser vai me reeleger; se não quiser também,
não me reelege. Já me disseram que eu preciso até de um milagre e eu
graças a Deus acredito em milagre. Porém eu sou policial militar, estou
deputado e sou policial militar. Como deputado, já tenho concorrência
com os colegas e a minha reclamação, Deputado Wellington do Curso,
com V. Exa., que de já agradeço. V. Exa. é um excelente parlamentar,
faço eco a todos os outros deputados que aqui levantaram a voz em
defesa de V. Exa.,  que aqui levantaram a voz dizendo que o senhor é
um bom parlamentar, que aqui levantaram a voz dizendo que você foi
muito bem nas eleições municipais. Eu estou de total acordo, estou de
total acordo. Vou relembrar os fatos. Este fato aconteceu no ano passado,
eu entrei com as preposições no dia 02 de fevereiro de 2015, V. Exa.
entrou no dia 10 de fevereiro de 2015. Procurei o nosso líder de bloco,
Deputado Eduardo Braide, a quem tenho o maior respeito e este
intermediou um diálogo entre nós e ficou muito bem certo que V. Exa.
não ia fazer esse tipo de declaração. E eu quero até parabenizá-lo pela
sua indicação, Deputado Wellington do Curso, que trata da questão
das armas apreendidas pelos policiais, bombeiros e policiais civis, do
valor indenizatório para eles, para que eles possam crescer, assim, e
ter uma valorização. Às vezes, bom dia, boa tarde, com licença, por
favor é importante. Dizer também que se há um acordo com o Governo
do Estado, esse acordo foi intermediado por este deputado. Todo
mundo hoje fala do acordo, todo mundo fala que o acordo isso, o
acordo aquilo, aquilo, aquilo outro, mas quem intermediou o acordo
com o Governo do Estado fui eu, foi este deputado estadual, quando
todos se omitiram. A Polícia Militar não é minha. A Polícia Militar é
muito grande, é forte, uma instituição poderosa, uma instituição
maravilhosa que realmente não pode estar na mão só de um homem. A
Polícia Militar é um patrimônio do povo. A Polícia Militar é um
patrimônio da sociedade, das famílias e não pode ser minha. Agradeço,
Deputado Wellington, por V.Exa., que mesmo como suplente no ano
retrasado, na Comissão de Ética, na Comissão de Segurança, foi mais
presente que muitos deputados que eram titulares. Mas me espanta
também, me causa surpresa que um deputado apresentar Proposições
e um outro vir e apresentar também. Por isso tem uma Comissão de
Ética na Casa, para isso. Vou continuar contando com o Deputado
Wellington do Curso nas Proposições em relação à Polícia Militar.
Precisamos do senhor, Deputado Wellington do Curso, precisamos de
V.Exa. V.Exa. é um parlamentar, e como muito bem disse não é só de
uma categoria, não é só de uma causa. Sou deputado estadual com
menos voto na Casa, apenas dezenove mil e nosso gabinete não é
preenchido só pelos policiais e bombeiros militares, por toda a
sociedade, mas não posso assim passar por cima de um Deputado que
fez uma proposição antes de mim, esta é a minha única reclamação.
Vossa Excelência falou de um Texto Bíblico que fala sobre perdão e
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aqui fica o meu perdão para Vossa Excelência e nós queremos também
que... eu quero fazer aqui uma proposição e gostaria que todos os
quarenta e dois Deputados subscrevessem, Doutor Pedro, uma nota
de repúdio ao Governo do Estado do Espírito Santo que está fazendo
a exclusão de cento e sessenta e um policiais militares de lá. Queridos,
eu já respondi  por esse processo, é o chamado Conselho. Polícia não
sabe fazer outra coisa a não ser polícia, no momento que ele é excluído,
o chão do homem vai embora e aqui há cento e sessenta e uma famílias
que podem perder seus empregos, lá no Espírito Santo. Vamos fazer a
proposição, Doutor Pedro, vamos correr com todos os Deputados, à
Mesa, para pedir ao Governo do Espírito Santo que reveja essa situação,
caso contrário o policial militar aí se tornar escravo e a escravidão já
acabou. A escravidão já acabou! No momento, uma categoria que não
pode se manifestar é escravidão. Uma categoria que não pode ter
sindicalização é escravidão. Uma categoria que não pode ter filiação
partidária é escravidão. Portanto, pedimos anistia a todos os 161
policiais militares do Espírito Santo, que estão sob essa tensão. Dizer
que sou base do Governador Flávio Dino. No ano de 2011, nesta Casa,
nós tivemos uma paralisação de greve e eu não vi essas pessoas que
defendem tanto a Polícia naquele momento. Aqui nós ficamos sozinhos,
a sociedade nos abraçou, mas essas pessoas que hoje dizem, “Ah! A
Polícia é minha amiga. Ah! A Polícia não é só tua. Eu vou defender a
Polícia”, eu não vi aqui. Quando o Leite estava sendo perseguido,
quando eu respondi para o conselho, quando eu fui transferido, eu não
vi. Quando o saudoso soldado Fernandes, que respondeu processo até
o seu último dia de vida, eu não vi. Para concluir, eu quero concordar
com V. Ex.ª no texto bíblico: “Que nenhuma ira, nenhuma cólera,
nenhuma raiva, nenhum rancor prevaleça em vossos corações, mas sim
o perdão”. Por isso quero agradecer ao Deputado Wellington, mas eu
quero dizer que há uma questão de ética na Casa. Nós temos que fazer
as coisas com ordem e decência. E, se por acaso, este deputado, você
fizer uma proposição, eu por algum motivo fizer outra, fale comigo,
que eu retiro. Eu retiro. E peço para subscrever a sua proposição. Eu
acho que isso é o termo ético. Muito obrigado e que Deus abençoe a
todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA - Deputado Marco Aurélio por 12 minutos
com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, deputados, deputadas,
imprensa, todos que acompanham esta sessão. Eu venho discutir, mais
uma vez, assuntos relativos à prestação de serviços importantíssimos
em Imperatriz, na nossa Região Tocantina, em que, por definição da
política do Governo federal, houve um anúncio da retirada desses
serviços. Eu trato do anúncio do fechamento, que já tem data marcada
agora para o mês de março do fechamento da Agência do Banco do
Brasil em Imperatriz, a agência da praça da cultura; o anúncio do
fechamento da agência do Banco do Nordeste em Imperatriz; a agência
da Avenida Bernardo Saião; e também o anúncio do fechamento da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em Imperatriz. O quadro que
se desenha representa um grande retrocesso para nossa população da
Região Tocantina. Retrocesso porque todos esses órgãos, essas agências
foram abertos a partir de uma viabilidade da nossa Região Tocantina.
O crescimento, o desenvolvimento, a necessidade de implantar serviços
públicos que viessem otimizar o atendimento à população e um quadro
de retrocesso que se desenha no que diz respeito à política do Governo
Federal em relação ao nosso Estado, em relação à nossa região é algo
preocupante. De modo que na última sexta-feira participamos de uma
audiência pública na Câmara de Vereadores de Imperatriz, proposta
pelo vereador Carlos Hermes, que teve representantes dos mais
diversos, mais amplos setores: Sindicato dos Bancários, Associação
Comercial e Industrial de Imperatriz, OAB, o próprio banco mandou
representantes. De modo que fizemos uma discussão juntamente com
o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e essa discussão traz uma única

direção, que é de não aceitar essa definição imposta pela política do
governo federal. De modo que estamos com um encaminhamento
prático. Na primeira semana de março formaremos uma ampla comissão
e iremos à Brasília, onde já dialogamos com o deputado federal Rubens
Júnior, dialogamos com o deputado Juscelino que é o coordenador, o
líder da bancada de deputados federais na Câmara, de modo que vamos
envidar esforços. Vamos continuar essa missão juntamente com a
sociedade imperatrizense, a sociedade da Região Tocantina. Quando
me dirijo digo, por exemplo, a respeito do fechamento do escritório da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que atende mais de 40
municípios, não só da Região Tocantina, não só de Imperatriz, da
região, mas também do estado do Pará, no estado do Tocantins e o
anúncio do fechamento desse escritório, de modo que prejudica
diretamente os municípios da nossa região e algo que não iremos aceitar.
E a agência da Praça da Cultura é uma agência histórica em Imperatriz,
uma agência de mais de 50 anos, portanto, agora o anúncio do
fechamento dessa agência do Banco do Brasil é um quadro de retrocesso
que se desenha para nossa região, mas que iremos reivindicar com toda
força que pudermos. Dias atrás a gente viu uma decisão no que dizia
respeito à retirada, à diminuição de voos da empresa Latam em
Imperatriz. Vozes de Imperatriz, vozes da região, vozes do estado se
ergueram em todos os níveis de representatividade e a empresa pode
rever seu posicionamento. De modo que, com a mesma firmeza, nós
vamos nos unir nesse ideal de modo a garantir a continuidade dos
serviços públicos da nossa cidade e na nossa região. Muito obrigado,
presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA – Não havendo mais número regimental e
nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

Resumo da Ata da Quinta 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 e 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. 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: Júnior Verde, Wellington
do Curso, Fábio Braga e Doutor Levi Pontes. Não havendo mais
oradores inscritos no Pequeno Expediente, o Presidente anunciou que
não havia “quorúm” regimental para apreciar a matéria constante da
Ordem do Dia, que foi trasferida para a próxima Sessão Ordinária.
Conforme o Artigo 113 do Regimento Interno, determinou a inclusão
na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária dos Requerimentos nºs:
29/17, de autoria da Deputada Nina Melo; 30 e 33/17, do Deputado
Bira do Pindaré; 031/17, do Deputado Júnior Verde; 032/17, do
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Deputado Fábio Braga e 035/17 de autoria do Deputado Zé Inácio.
Não havendo orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente
ouviu-se no tempo dos Partidos e Blocos os Deputados Rogério
Cafeteira, Júnior Verde, Zé Inácio, Professor Marco Aurélio e Cabo
Campos  que falaram pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.
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,
14 de fevereiro de 2017. Deputado Rafael Leitoa - Segundo Secretário,
em exercício.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

1 – RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 212/2017, de 13 de fevereiro de 2017, exonerando

ELISANGELA ANDRADE COSTA, do Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 213/2017, de 13 de fevereiro de 2017, exonerando
LUCIANA COSTA SOARES, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-
3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 214/2017, de 13 de fevereiro de 2017, exonerando RILDO
DE JESUS COELHO DO ROSÁRIO, do Cargo em Comissão,
Símbolo DAI-4 de Motorista e RAYSSA DE SOUZA CUTRIM, do
Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo,
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do
ano em curso.

Nº 215/2017, de 13 de fevereiro de 2017, Tornando sem efeito
a Resolução Administrativa nº 189/2017, que nomeou  AUGUSTO
BACELAR DE FRANÇA FERREIRA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de
Pessoal deste Poder, publicada no Diário da ALEMA nº  014 de 10 de
fevereiro do ano em curso.

P O R T A R I A   Nº 083/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no
Memorando nº 031/2017 – DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores NILENE PEREIRA
GUIMARÃES, matrícula nº 1407329 e JORDANIA MOURA
RIBEIRO, matrícula nº 1604396, ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem respectivamente, como Gestor e
Substituto da Ata de Registro de Preços - 005/2017 - ALEMA, para
futura e eventual aquisições de material de consumo na espécie “ café
torrado e moído”, conforme determina o Art. 20 da Resolução
Administrativa nº 788/2011 e Art. 67 da Lei nº 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 13
de fevereiro  de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO -
Presidente
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