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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20/02/2017 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20.02.2017 – SEGUNDA-FEIRA

I – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

1. REQUERIMENTO Nº 047/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJAM REGISTRADOS NOS ANAIS
DESTA CASA VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE MATINHA, PELA PASSAGEM DE SEU 68º
(SEXAGÉSIMO OITAVO) ANIVERSÁRIO, COMPLETADOS NO
DIA 15 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.

2. REQUERIMENTO Nº 048/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CABO CAMPOS, REQUER QUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA AGENDADA UMA SESSÃO
SOLENE PARA O DIA 06 DE ABRIL, QUINTA FEIRA ÀS 11h00min,
EM HOMENAGEM AO DIA MUNDIAL DA SAÚDE, A DATA É
DIGNA DE SER COMEMORADA, HAJA VISTA A
IMPORTÂNCIA E RELEVÊNCIA DE CONSCIENTIZAR A
POPULAÇÃO A RESPEITO DA QUALIDADE DE VIDA E DOS
DIFERENTES FATORES QUE AFETAM A SAÚDE
POPULACIONAL.

II – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

3. REQUERIMENTO Nº 045/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CABO CAMPOS, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA RETIRADO O PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 013/2017, DE SUA AUTORIA, QUE ESTÁ
TRAMITANDO NESTA CASA LEGISLATIVA. – TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO  DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR.

4. REQUERIMENTO Nº 049/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACEDO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA CONSIGNADA NOS ANAIS DESTA
CASA E ENCAMINHADA MENSAGEM DE PESAR AOS
FAMILIARES DO SENHOR LÁZARO DA MOTA PINHEIRO,
MAIS CONHECIDO COMO “LÁZARO PINHEIRO”, EX-
VEREADOR DE 06 (SEIS) MANDATOS PELO MUNICÍPIO DE
SÍTIO NOVO, POR OCASIÃO DO SEU FALECIMENTO
OCORRIDO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 20/02/2017 – SEGUNDA-FEIRA

ORDINÁRIA  1ª  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 015/16, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que considera de Utilidade Pública, a
SOBBEPAM – Sociedade beneficente para o Bem Estar e Proteção
dos Animais do Maranhão.

ORDINÁRIA  3ª 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.

ORDINÁRIA 4ª   E  ULTIMA  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.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  16/02/17.

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

Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer
a leitura da Ata da sessão anterior e do texto bíblico.

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

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 015 / 17

Considera de Utilidade Pública a SOBBEPAM
SOCIEDADE BENEFICENTE PARA O BEM
ESTAR E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DO
MARANHÃO.
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Art. 1° - Fica considerada de Utilidade Pública a SOBBEPAM

SOCIEDADE BENEFICENTE PARA O BEM ESTAR E
PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DO MARANHÃO, com sede e foro
no Município de São Luis do Maranhão.

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do “Palácio Manoel
Bequimão”, em 15 de fevereiro de 2017. - WELLINGTON DO CURSO
- Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 047 / 17

Senhor Presidente,

Na Forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações a população do município de MATINHA, pela
passagem de seu 68º (sexagésimo oitavo) aniversário, completados no
dia 15 de fevereiro no ano em curso.

Na oportunidade requeremos também, que se dê ciência a
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Linielda Nunes Cunha.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN.” SÃO LUÍS, 14 de fevereiro de 2017 –
JÚNIOR VERDE – DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.02.17
EM: 16.02.17

REQUERIMENTO Nº 048 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvido o plenário, seja agendada
uma Sessão Solene para o dia 06 de abril, quinta feira ás 11hs em
homenagem ao Dia Mundial da Saúde, a data é digna de ser
comemorada, haja vista a importância e relevância de conscientizar a
população a respeito da qualidade de vida e dos diferentes fatores que
afetam a saúde populacional.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANOEL BEQUIMÃO, EM 14 DE FEVEREIRO DE 2017. - CABO
CAMPOS - Deputado Estadual - “A Força que vem da Fé”

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.02.17
EM: 16.02.17

REQUERIMENTO N° 049 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o plenário, seja consignado nos Anais desta Casa e
encaminhada Mensagem de Pesar aos familiares do Senhor LÁZARO
DA MOTA PINHEIRO, mais conhecido como “Lázaro Pinheiro”, ex-
vereador de 06 (seis) mandatos pelo Município de Sítio Novo, por
ocasião do seu falecimento ocorrido no dia 10 de fevereiro do ano em
curso.

É notória, e está na lembrança de todos os habitantes de Sítio
Novo, a figura do homenageado, como um honrado funcionário público
municipal, no exercício do mandato parlamentar, ao longo dos anos.

Com o seu falecimento, deixa a família enlutada e grande
consternação na Cidade de Sítio Novo, onde era muito conhecido e

estimado por todos os moradores, deixando um legado de honradez
irrefutável naquele município.

São Luís (MA), 15 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. 20.02.17
EM: 16.02.17

REQUERIMENTO Nº 050 / 17

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso I), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
a Mesa, seja encaminhado requerimento à Comissão de Constituição e
Justiça e à Comissão de Educação desta Casa para realização de uma
Audiência Pública, em data a ser definida, objetivando tratar da Medida
Provisória Nº230 de 09 de fevereiro de 2017, que altera Lei N.º9.860,
de 01 de julho de 2013.

A referida audiência se faz necessária em virtude da Medida
Provisória em questão comprometer diretamente os direitos dos
trabalhadores da educação presentes na Lei N.º9.860/2013 e ao mesmo
tempo trazer sérios prejuízos à nossa categorial.

Vale ressaltar que essas alterações publicadas na Medida
Provisória põem em risco o futuro dos educadores do Estado do
Maranhão a partir do momento em que viola o art. 32 da Lei N.°9.860/
2013, tornando sem efeito o reajuste salarial do Magistério Estadual.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 16 de fevereiro de 2017
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE ÀS
COMISSÕES DE JUSTIÇA E DE EDUCAÇÃO, PARA AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.
EM: 16/02/2017.

INDICAÇÃO Nº 122 / 17

Senhor Presidente,
        
Na forma regimental requeiro a Vossa. Excelência que, após

ouvida à Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, solicitando-lhe
providências no sentido de que seja disponibilizada uma ambulância,
para município de Alto do Parnaíba.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 13 de fevereiro de 2017. -
STENIO REZENDE - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 131 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de São Luís, EDIVALDO HOLANDA
JÚNIOR, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos, ANTÔNIO ARAÚJO COSTA, solicitando que
aprecie a possibilidade de REFORMAR, ou SUBSTITUIR os
ABRIGOS NAS PARADAS DE ÔNIBUS nos bairros do ANIL
próximo ao Colégio CINTRA e no bairro da COHAB próximo ao
supermercado BOMPREÇO e ao POP CENTER.
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Vale ressaltar que o novo abrigo deve garantir acessibilidade a

cadeirantes e pessoas com deficiência visual ou com baixa visão e
incluir no projeto um espaço para acomodar um cadeirante e com piso
táctil de alerta no acesso à parada. Além de adequação, em consonância
com as demandas desses usuários, obedeceu às normas estabelecidas
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Com a chegada do período chuvoso, os transtornos só
aumentam e é por isso que a presente solicitação reveste-se de grande
relevância, a fim de evitar eventuais problemas. Sendo assim, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de São
Luís, EDIVALDO HOLANDA JÚNIOR, e ao Excelentíssimo Senhor
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, ANTÔNIO
ARAÚJO COSTA, solicitando que aprecie a possibilidade de
REFORMAR, ou SUBSTITUIR os ABRIGOS NA PARADA DE
ÔNIBUS nos bairros do ANIL próximo ao Colégio CINTRA e no
bairro da COHAB próximo ao supermercado BOMPREÇO e ao POP
CENTER

Assembleia Legislativa do Maranhão, 15 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 132 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de São Luís, EDIVALDO HOLANDA
JÚNIOR, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos, ANTÔNIO ARAÚJO COSTA, solicitando que
aprecie a possibilidade de realizar OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA DAS TRAVESSAS SANTO ANTÔNIO,  SÃO
SEBASTIÃO,  EPITÁFIO CAFETEIRA, SANTA EFIGENIA,
BARÃO DE MAUÁ,  PAVÃO FILHO,  E TIRADENTES, DO
BAIRRO  JANAÍNA.

As travessas supramencionadas são importantes vias de acesso
do bairro da Janaína. Apesar da importância das vias, quem passa pelo
local encontra buracos que impedem a locomoção de pedestres, carros
e bicicletas. Com isso, a população padece com a falta de infraestrutura,
já que as travessas citadas anteriormente dão acesso às avenidas
importantes do bairro da Janaína.

Frisa-se, desde já, que a presente solicitação foi captada após
visita feita pelo Gabinete Móvel, oportunidade em que foi possível
constatar a precariedade das vias. Segundo relatos de moradores, há 26
anos que as vias existem, mas nunca foram asfaltadas. No local, o que
se percebe é a insatisfação e revolta dos moradores.

Com a chegada do período chuvoso, os transtornos só
aumentam e é por isso que a presente solicitação reveste-se de grande
relevância, a fim de evitar eventuais problemas. Sendo assim, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de São
Luís, EDIVALDO HOLANDA JÚNIOR, e ao Excelentíssimo Senhor
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, ANTÔNIO
ARAÚJO COSTA, solicitando que aprecie a possibilidade de realizar
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS TRAVESSAS
SANTO ANTÔNIO,  SÃO SEBASTIÃO,  EPITÁFIO
CAFETEIRA, SANTA EFIGENIA,  BARÃO DE MAUÁ,  PAVÃO
FILHO,  E TIRADENTES, DO BAIRRO  JANAÍNA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 15 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 133 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo
Governador do Estado, Sr. Flávio Dino, com encaminhamento
para o Excelentíssimo Secretário de Estado da Agricultura e
Pecuária, Sr. Márcio José Honaiser, e para o Excelentíssimo
Secretário de Estado de Agricultura Familiar, Sr. Adelmo Soares,
a presente Indicação que solicita a adoção de providências legais e
administrativas no sentido de viabilizar a aquisição de um trator
equipado para o município de Itinga do Maranhão, neste Estado, com
vistas ao desenvolvimento da agricultura familiar.

O município de Itinga do Maranhão, perfaz um total de 25.518
habitantes (censo 2016), aproximadamente, e atualmente, enfrenta sérios
problemas sociais, dentre eles os relativos à saúde e à alimentação.

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 134 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
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encaminhado of ício ao Exmo. Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social, Sr. Neto Evangelista, para que proceda
com a maior brevidade possível, com a perfuração de um Poço Artesiano
no Bairro Novo Bom Jesus, no município de Bom Jesus das Selvas/
MA.

O bairro Novo Bom Jesus fica localizado dentro do município
de Grajaú. Entretanto, mesmo estando localizado na sede do município,
não é atendido com um sistema de abastecimento de água. Na referida
localidade residem mais de 4.000 (quatro mil) moradores que desde a
fundação do povoado, a aproximadamente 04 (quatro) anos, sofrem
com as dificuldades de não possuírem um sistema responsável por
distribuir água para consumo nas residências.

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

Ademais, aqueles que não se utilizam destas, precisam comprar
água dos caminhões pipas, onerando, por vezes, o sustento dos
moradores do referido bairro.

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

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 15 de fevereiro de 2017 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 135 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Secretário de Estado de Segurança
Pública, Sr. Jefferson Portela solicitando, com a maior brevidade
possível a disponibilização de 1 (uma) viatura policial para o município
de Brejo de Areia/MA

Com uma população de aproximadamente 10.444 habitantes
(censo 2016), o município de Brejo de Areia enfrenta atualmente um
aumento nos índices de criminalidade. Mazela esta que acomete as
grandes cidades, e que migrou para os municípios, causando insegurança
em todos os estados.

Desse modo, objetivando a prevenção e combate ao crime no
Maranhão, faz-se necessário a disponibilização de viatura para o
município de Brejo de Areia, a fim de contribuir para uma melhora na
qualidade de vida dos moradores do referido município que sofrem
com a insegurança causada pelo aumento da criminalidade e o contingente
reduzido de policiais, bem como pela inexistência de viatura no
município para a realização do policiamento ostensivo.

As viaturas policiais são essenciais para a organização e
mobilidade da polícia, sendo amplamente utilizado para todos os tipos
de operações executadas por qualquer departamento de polícia. Cumpre
ressaltar que o município não possui nenhuma viatura para
policiamento, precisando em caso de ocorrência, recorrer as localidades
vizinhas, como os municípios de Altamira do Maranhão e Tufilândia.

Assim, a disponibilização de viatura para o referido município
irá oferecer mais segurança a população, uma vez que as viaturas
potencializam a ação policial de maneira ostensiva, sendo essencial
para o combate a violência nas ruas, justificando assim a presente
indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 15 de fevereiro de 2017 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 136 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado of ício ao Exmo. Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social, Sr. Neto Evangelista, para que proceda
com a maior brevidade possível, com a perfuração de um Poço Artesiano
no Povoado Centro dos Augustos, no Município de Brejo de Areia/
Ma.

O Povoado Centro dos Augustos fica localizado a 15Km da
sede do município de Brejo de Areia. Entretanto, mesmo estando
localizado próximo à sede do município, o povoado não é atendido
com um sistema de abastecimento de água. Na referida localidade
residem mais de 20 (vinte) famílias, que desde a fundação do povoado,
sofrem com as dificuldades de não possuírem um sistema responsável
por distribuir água para consumo nas residências.

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

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

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 15 de fevereiro de 2017 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

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

INDICACÃO Nº 137 / 17

Senhor Presidente,

Na forma Regimental desta Casa, requeiro a Vossa Excelência,
que depois de ouvir a Mesa Diretora, encaminhe a presente Indicação
ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão, Flávio
Dino de Castro e Costa, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário da
Secretaria de Estado da Infraestrutura, Cleyton Noleto, solicitando
destes que aportem recursos orçamentários e financeiros necessários,
com a maior brevidade possível, para Construção de uma Feira
Coberta no Mercado Central da Sede do Município Timbiras,
neste Estado.

O pedido em referência beneficiará uma população estimada
em 29.000 habitantes, segundo o último censo do IBGE. A construção
de uma feira coberta assegurará as condições sanitárias e de higiene
adequadas para conservação e comercialização de alimentos aos
moradores tanto da Sede quanto de outras localidades adjacentes. Tal
solicitação visa, também, propiciar conforto aos consumidores e menos
transtornos aos feirantes bem como evitar o surgimento de graves
problemas de saneamento já que a atual situação demanda urgente
intervenção no sentido fundamental de construí-la, saneá-la e preservá-
la dotando-a de condições de higiene, segurança e, acima de tudo,
dignidade para aqueles que dela vivem, resguardando, dessa forma, os
interesses coletivos dos feirantes e também da população em geral
garantindo, assim, uma melhor qualidade de vida e saúde a todos os
habitantes daquela municipalidade.

São Luís (MA), 15 de fevereiro de 2017. - VALÉRIA
MACEDO - Deputada Estadual PDT
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICACÃO N° 138 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Segurança Pública,
Jefferson Miller Portela e Silva, a presente Indicação solicitando a
estes que adotem as medidas legais e administrativas necessárias, no
sentido de viabilizar a Aquisição de uma Viatura Policial para o
Município de Timbiras, neste Estado.

Justifica-se a presente Indicação objetivando-se dar mais
segurança à população daquele município, em vista do crescente índice
de violência decorrente principalmente do grande consumo de álcool e
de drogas, causando, conseqüentemente, todo tipo de agressão como,
por exemplo, lesões corporais graves ou gravíssimas, homicídios, além
de roubo e tráfico de drogas. Dessa forma, a aquisição de uma viatura
policial viabilizará um melhor policiamento tanto na sede como na
periferia do município resultando, consequentemente, num
oferecimento de uma maior e mais efetiva segurança àqueles moradores,
com garantia da ordem e repressão ao crime. Desta forma, torna-se de
extrema necessidade a aquisição de uma viatura policial para o
Município de Timbiras, para que seja garantida a ordem, paz e segurança
aos habitantes daquela localidade.

São Luís (MA), 13 de fevereiro de 2017. - VALÉRIA
MACEDO - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 139 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, após a
manifestação do Plenário, seja enviada mensagem ao Excelentíssimo
Deputado Juscelino Filho (DEM-MA), Coordenador da Bancada
Maranhense na Câmara dos Deputados, solicitando celeridade na
apreciação da PEC Nº 050/16, oriunda do Senado Federal, que permite
a realização de manifestações culturais definidas na Constituição e
registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio
cultural brasileiro, denominada de PEC da Vaquejada.

A urgência requerida decorre da necessidade que impera em
todo Brasil, em especial na região Nordeste. A vaquejada faz parte da
cultura regional da maioria dos Estados brasileiros, gerando empregos,
renda e entretenimento aos brasileiros, motivo que requer a urgência
em sua apreciação pela Câmara dos Deputados.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 15 de fevereiro de
2017. - Vinicius Louro - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 140 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, após a
manifestação do Plenário, seja enviada mensagem ao Excelentíssimo
Deputado Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos Deputados,
solicitando celeridade na apreciação da PEC Nº 050/16, oriunda do

Senado Federal, que permite a realização de manifestações culturais
definidas na Constituição e registradas como bem de natureza imaterial
integrante do patrimônio cultural brasileiro, denominada de PEC da
Vaquejada.

A urgência requerida decorre da necessidade que impera em
todo Brasil, em especial na região Nordeste. A vaquejada faz parte da
cultura regional da maioria dos Estados brasileiros, gerando empregos,
renda e entretenimento aos brasileiros, motivo que requer a urgência
em sua apreciação pela Câmara dos Deputados.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 15 de fevereiro de
2017. - Vinicius Louro - DEPUTADO ESTADUAL

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

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

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

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

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados,
senhoras deputadas, imprensa, os que acompanham a transmissão
desta sessão. Nesta manhã, eu venho pautar uma alegria de hoje estar
voltando a integrar uma das principais comissões permanentes desta
Casa. Ontem houve a instalação da Comissão de Constituição e Justiça,
hoje está publicado no Diário da Assembleia Legislativa do Maranhão,
de modo que com grande alegria eu venho manifestar que no primeiro
ano, no ano de 2015, eu tive o privilégio de presidir esta comissão
importante, que tem um papel fundamental, que é onde começa todo o
processo legislativo aqui nesta Casa e é uma comissão que consegue
dar um norte à produção legislativa do Maranhão. De modo que ontem
nós instalamos a Comissão de Constituição e Justiça, e os cinco
membros, eu, deputado Carlinhos Florêncio, deputado Eduardo Braide,
deputado Rogério Cafeteira e deputada Francisca Primo, todos nós
estivemos definindo este primeiro momento. O deputado Levi Pontes
não pôde estar presente e o PMDB e PV faltam indicar ainda, não foi
definido um consenso do nome que avançará, mas o certo é que nós
instalamos a comissão e eu terei o privilégio de novamente ser presidente
da Comissão de Constituição e Justiça. Nesta oportunidade, presidente
Humberto Coutinho, eu agradeço a confiança de todos os membros do
nosso bloco, o Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, agradeço a
indicação do meu nome e agradeço também o consenso formado pelos
deputados indicados por todos os blocos definindo o nosso nome
como presidente da CCJ. O deputado Levi Pontes como vice-
presidente, essa definição traz para mim uma grande responsabilidade,
não só para mim, mas a todos os membros para estarem cada vez mais
zelando pela transparência pela dedicação, pela seriedade e também
pela agilidade na tramitação das matérias desta Casa de leis. Estejam
certos de que terão esse compromisso. O primeiro ano quando fui
presidente da CCJ foi um desafio muito grande porque eu não entendia
que naquele momento eu estava pronto para tamanha decisão, para
tamanha responsabilidade, mas às vezes a gente recebe
responsabilidades maiores do que a gente pode receber naquele
momento. Isso faz também com que a gente se esforce mais do que o
normal para dar conta de assumir essas responsabilidades e a superação
passa a fazer parte da rotina de desafios e essa rotina fez a gente
concluir o ano de 2015 com uma missão cumprida à frente da CCJ. O
regimento mesmo proíbe que seja dado seguimento à presidência de
comissão, o regimento não permite que seja contínua, então, em 2016,
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assumiu o deputado Rafael Leitoa, mas agora tenho a satisfação de
voltar à presidência da CCJ. Da nossa parte, não haverá nenhum tipo
de vaidade, haverá sim um clima de harmonia para buscar assumir,
assim, a nossa missão e cumprir com a responsabilidade que esta
função traz. Eu quero agradecer uma vez mais ao presidente Humberto
Coutinho que sempre reiterou esta indicação, agradecer à presidência
do nosso bloco, deputado Rafael Leitoa, agradecer ao vice-presidente
desta Casa, deputado Othelino, bem com também agradeço a todos os
membros do nosso bloco e, como disse, a todos os membros dos
demais blocos que fecharam este consenso para que a gente avance
nesta missão. Finalizo minha fala cumprimentando e registrando a
presença que nos honra bastante do nosso amigo de Vila Nova
Martírios, o Anselmo Santos, que é secretário de Meio Ambiente do
município, e também o Antônio Carlos Bombinha, que é secretário de
Agricultura do município, os quais nos honram muito com as presenças
nesta manhã. Senhor Presidente, era isso que eu tinha a relatar. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra, o deputado Raimundo Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, imprensa,
internautas, colegas, bom dia. Ontem, eu estava lendo uma matéria
aqui nos blogs. E um informa sobre um Coronel do Exército, acerca do
emprego das Forças Armadas, aqui, no caso, como exemplo no Estado
do Espírito Santo. Eu, pessoalmente, analisei toda a matéria e me leva
a concordar com que está ali escrito, em que ele tece alguns comentários
sobre as atribuições do Exército brasileiro e das Forças Armadas,
Marinha, Exército e Aeronáutica. As nossas Forças Armadas não estão
preparadas para atividade nas áreas urbanas. É um fato que deve ser
usada com muita coerência, com muita responsabilidade de quem
autoriza e de quem manda executar o serviço. Esse militar faz alguns
comentários corretos e nos comentários chega a dizer que as Forças
Armadas correm o risco de serem desmoralizadas, porque eles não são
treinados para esse tipo de serviço em áreas urbanas. O treinamento
das Forças Armadas é para outra atividade diversa do que estão fazendo
no Estado do Espírito Santo. Mas quando as forças auxiliares entram
em greve, é responsabilidade do Congresso Nacional porque até hoje o
direito de greve em serviços essenciais ainda não foi regulamentado. E
nós temos que resolver isso de imediato. Não podemos estar
empurrando com a barriga e deixar as coisas ocorrer e acontecer, porque
a nossa Constituição é de 88 e até hoje não foi regulamentado greve em
serviços essenciais. Porque greves de policias militares, as forças
auxiliares, polícia militar e corpo de bombeiro, evidentemente, atingem
a coletividade. Então, evidentemente, que os policiais militares, ao
tomar posse e entrar em exercício, têm o juramento deles. E também
houve outras críticas quanto à falta de atenção pelos governos federal
e estadual pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros. Eu até eu vi
uma matéria também fazendo uma comparação do Poder Judiciário e
Ministério Público que tem algumas vantagens, bem como vale
alimentação e outras coisas parecidas, que não dá direitos aos policiais
militares. Mas realmente, no caso, quando surgiu a Força de Segurança,
que na época me parece que foi em 2002 ou 2003, e quem sugeriu
quando eu era Secretário, parece 2002 e 2003, a criação dessa Força de
Segurança, que hoje está atendendo o País todo, e se discutiu muito
quanto a algum procedimento administrativo disciplinar quem apurava.
Então depois foi corrigido quando vai a Força de um Estado para
outro, quem ficasse sobre o comando de quem e como é que ficaria. E
depois foi regularizado e atualizado. Mas a situação das Forças Armadas
colocar para fazer esse tipo de trabalho, primeiro, é inconstitucional. A
Constituição não determina isso. E, segundo, as Forças Armadas não
estão preparadas para esse tipo de serviço. Mas no caso como o
Espírito Santo, a União tinha que fazer isso. Não tinha outra maneira,
ia ficar a população na situação que estava. Alguém tem que assumir e
assumiram as Forças Armadas. Agora, nesse caso, o que seria mais
salutar é que, no caso, quando houvesse um fato desses, um descontrole,
como se viu agora recente no Estado do Espírito Santo, que o Exército

assumisse o comando e as forças auxiliares. Porque há em três situações
que a lei permite, a Constituição, bem como o próprio RDE, que aí as
Forças Armadas assumiriam o comando. Inclusive as Polícias Militares
ficariam sob o regime do RDE. Aí tudo bem, aí ficaria sob o comando
das forças auxiliares pelo período que fosse necessário. Mas isso
precisaria de um decreto do Presidente da República, só mediante um
Decreto do Presidente da República que isso poderia se tornar legal e
as forças auxiliares ficassem sob o comando das Forças Armadas e sob,
também, o regime do RDE. Aí tudo bem, mas da maneira que estão
fazendo realmente é perigoso. As Forças Armadas não estão preparadas
para esse tipo de trabalho em área urbana. As Forças Armadas são
preparadas para uma atividade diversa dessa nossa do dia a dia. Era só
isso, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Bira do Pindaré com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, eu vou me ausentar
da sessão agora, porque vou participar do encontro convocado pela
FETAEMA, que está pautando o tema da Reforma da Previdência. E
estou propondo inclusive que a gente também realize uma Audiência
Pública aqui na Assembleia para tratar dessa temática. É uma temática
que tem muito a ver com o povo maranhense. Nós temos 40% da
população que vive de atividade rural e que está perdendo o direito à
aposentadoria. Porque ninguém neste Maranhão vai conseguir
contribuir com 50 anos, com 25 anos ou viver 65 anos para se aposentar.
Nós conhecemos a realidade no estado do Maranhão. E isso afeta o
conjunto da população, porque se você vai a qualquer município do
interior do Maranhão, o dinheiro que circula é o dinheiro do servidor
público e do aposentado e se a gente não tem mais aposentadoria,
imaginem o impacto que isso vai ter também no comércio local nos
municípios maranhenses. Portanto, é uma tragédia essa proposta da
Reforma da Previdência, é uma tragédia para o Brasil e uma tragédia
ainda maior para o estado do Maranhão. Nós não podemos ficar calados
diante disso. A proposta está sendo discutida no Congresso Nacional,
a nossa manifestação pode reforçar o entendimento de que ela deve ser
modificada e alterada a fim de respeitar direitos historicamente
constituídos em favor da população mais pobre, a população que mais
precisa que são os trabalhadores rurais. Aí se incluem pescadores,
trabalhadores rurais propriamente ditos, também quebradeiras de coco,
enfim, todo esse mundo de gente que temos no Maranhão que vivem
do trabalho e que merecem ser respeitados nos seus direitos. O direito
à aposentadoria foi uma luta histórica e conquistada, consolidada na
Constituição de 88 e de repente agora querem destruir com esses direitos.
Nós não podemos concordar de maneira nenhuma com isso e é por isso
que a gente se mobiliza. Eu estarei presente agora lá na mobilização da
FETAEMA, que é o primeiro passo que eles estão dando. Outras
organizações devem também fazer o mesmo e o Brasil inteiro certamente
vai se mobilizar. Porque afinal de contas essa proposta da Reforma da
Previdência atinge a todas as pessoas. Entendemos que é necessário
haver alterações, mas não podemos aceitar que essas alterações destruam
direitos, é essa a nossa preocupação fundamental. Que se façam as
alterações, mas se preserve os direitos daqueles que já estão no sistema,
que é algo elementar e que por essa razão a gente se mobiliza, a gente
luta, a gente se engaja e a gente alerta a população para a perversidade
que é essa proposição que está lá no Congresso Nacional.  Portanto,
senhor Presidente, peço desde já a compreensão e também a anuência
de todos para que eu possa me ausentar e estarei lá na FETAEMA, na
sede da FETAEMA, no Araçagy, participando desse evento de
mobilização contra a Reforma da Previdência, da forma proposta hoje
no Congresso Nacional. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - A pedido do vice-presidente Othelino, que anunciar a
presença na galeria do vereador Carlos do Remédio, vice-presidente da
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Câmara de Rosário. Sejam bem-vindos a esta Casa. Deputado Fábio
Braga com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
galeria, a todos que nos ouvem e nos assistem pela TV Assembleia.
Senhor Presidente, se tem uma coisa que avançou no Brasil nos últimos
anos, de forma incontestável e em todas as classes, foi o setor da
telefonia, principalmente da telefonia móvel. Porque a partir da sua
privatização ingressou em regime de economia em larga escala e em
razão disso se barateou esse serviço. Os preços, as tarifas telefônicas,
por exemplo, possibilitaram a pequenos produtores implementarem
seus comércios através da telefonia. Isso sem falar dos aparelhos que
outrora caríssimos, começaram a ser barateados em muitas promoções
de várias companhias. Esse verdadeiro upgrade que se processou na
tecnologia de comunicação em massa permitiu que em curto prazo de
tempo, 10 anos, 15 anos milhões de consumidores passassem a utilizar
a extraordinária peça de comunicação que é o celular. O setor produziu
o aparelho celular e na sequência foi melhorando a funcionalidade dele
até tirar da condição de liga/recebe, para transformar numa peça
multifuncional e companheiro inseparável do homem moderno.
Mulheres, homens, crianças realizam tarefas diariamente num estilo
surpreendente, todos usando a telefonia  móvel em detrimento da
telefonia fixa. Pagamento de boletos bancários, atendimento, marcação
de consultas médicas, realização de vídeos-chamadas, cliques
panorâmicos e fotos coloridas. Tudo isso por meio de uma conexão de
internet dos aparelhos móveis. Isso é feito com apetite do mercado em
ter cada vez mais consumidor e atender cada vez mais um público
seletivo. Claro que essa ferramenta tão elevada tem um número de
virtudes, teria mesmo que agregar milhões e milhões de pessoas, lógico,
não teria, todos nós estamos tendo uma dependência quase tóxica
entre nós e essa tecnologia. Só para se ter uma ideia, do consumo da
telefonia móvel no Brasil, basta observar as estatísticas divulgadas
pela Anatel, em dezembro do último ano. Dando conta que existe em
operação no Brasil 244 milhões de linhas celulares, sendo 165 milhões
de linhas pré-pagas, 75 milhões de linhas pós-pagas. O que fornece um
consumo de mais de um celular por habitante no Brasil, e mostra que a
telefonia caiu na graça e no desejo popular. Isso encaixou na necessidade
elementar do povo brasileiro. Vindo definitivamente fazer parte do
cotidiano brasileiro. Mais alarmante, senhores, é o que vai acontecer
no mundo nos próximos anos, porque em cinco anos, pelo andar da
carruagem, teremos mais celular do que contas bancárias. Serão 5.4
bilhões contra 5.3 bilhões de contas bancárias. Teremos mais celulares
do que pontos de água encanada. Teremos mais celulares de que telefones
fixos. Isso só para ficar no exemplo. E não é só isso, não. A relação do
mercado de consumo brasileiro, as redes móveis vão crescer até 2021
sete vezes mais, pressionadas pelo intenso uso de vídeo, aumento de
número de smartphones, pela velocidade da internet, pelas redes de
quarta geração e pelo uso cada vez mais crescente de toda a gama que
propicia a internet. Fiz essas ponderações para alertar que o quadro de
consumo de massa de um serviço como esse pode levar o Brasil a uma
dependência. E na prática a totalidade desses serviços está quase todos
na mão de três ou quatro operadoras: Claro, Tim, Vivo e Oi. E se
multiplica intensamente a quantidade de linhas e a quantidade de
problemas. Senhores, é justamente aí que eu estou vindo a esta tribuna
porque tenho recebido inúmeras e sistematicamente denúncias do
descaso dessas operadoras, notadamente aqui quero dizer, a Claro e a
Tim, que servem cidades. Vou citar o caso de Amapá do Maranhão,
Cândido Mendes, Carutapera, Godofredo Viana, Luís Domingues,
Turiaçu. Cidades essas que tiveram nos últimos dias, passaram em
média três, quatro, cinco dias sem ter o sistema de aparelhos telefônicos
móveis funcionando. E a dependência dessas cidades, o trabalho, a
educação, os comerciantes, toda a rotina da cidade foi mudada. Por
isso estou vindo aqui fazer um apelo à Superintendente da ANATEL
no Estado do Maranhão, Karine Braga, para que possa de alguma
forma fazer pressão junto a essas operadoras, para que tenham uma

eficiência, uma continuidade desse serviço, principalmente nessas
regiões que dependem muito e carecem cada vez mais desse serviço.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Quero anunciar na nossa galeria, a pedido do Deputado
Eduardo Braide, o vereador Jarles Adelino, de Açailândia, presidente
do sindicato dos metalúrgicos de Açailândia, e representantes dos
trabalhadores do setor da siderurgia. Que vocês se sintam bem nesta
Casa. Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, galeria, imprensa.
Senhor Presidente, como já é de conhecimento, inclusive, de todo o
Maranhão, a nossa querida cidade de Bacabal vive um dilema que tem
entristecido muito a nossa população e tem levado sofrimento ao povo
em função dessa instabilidade hoje política dentro do Município de
Bacabal. Instabilidade política, instabilidade administrativa. Até hoje
as aulas não começaram no município. Os atendimentos na saúde não
avançaram, as ruas continuam com infraestrutura, sem a menor condição
de tráfego. Esse período chuvoso agora o rio Mearim começa a criar
um grande risco para a população ribeirinha do município. Mas fora
isso nós temos, na cidade de Bacabal, como sempre tenho dito aqui
nesta tribuna, que Bacabal para mim é o município mais importante
daquela região, tanto politicamente como administrativamente, como
economicamente, é a grande prestadora de serviços daquela região e
tem, na verdade, apesar das suas dificuldades oferecido um bom trabalho
para o restante dos municípios. E ontem, através do presidente da
Associação Comercial de Bacabal, o Júnior Ribeiro, irmão do meu
amigo Luís Neto, nós recebemos a informação que o já fragilizado
Sistema Bancário de Bacabal pode se enfraquecer mais ainda. Porque o
Banco da Amazônia, que é um banco importante nessa região, é
importante em Bacabal, porque é um banco de fomento onde leva
investimento para os comerciantes, leva investimento para a agricultura,
para agricultura familiar, teria mandado um comunicado para a
Associação Comercial, para a cidade de Bacabal de que estaria
encerrando as suas atividades no município. E como isso é extremamente
preocupante, ontem mesmo já liguei para o senador João Alberto, para
que ele pudesse vir a Brasília também intervir, para que a gente não
permita o fechamento da única agência do Banco da Amazônia, na
cidade de Bacabal. O sistema de Bacabal é extremamente fragilizado.
Quem conhece a cidade de Bacabal sabe das dificuldades que a população
passa no sistema bancário. O Banco do Brasil com duas agências; a
Caixa Econômica com apenas uma agência; o Bradesco com uma agência;
o Itaú não consegue atender a grande demanda do município de Bacabal.
Então, em razão disso, a perda desta agência do Banco da Amazônia é
um tiro certeiro na economia de Bacabal, é um tiro certeiro para que a
gente possa ver mais uma vez o povo de Bacabal sendo penalizado. A
população de Bacabal que, às vezes, na busca de um atendimento em
um banco, tem que ficar na fila quatro, cinco horas da manhã para
tentar resolver os seus problemas bancários, e nós não podemos permitir
de forma nenhuma que a agência do Banco da Amazônia feche na
cidade de Bacabal, porque será um prejuízo enorme para a cidade de
Bacabal e para todos os municípios circunvizinhos que têm toda a sua
economia voltada para o Município de Bacabal. Por isso, Senhor
Presidente, eu estou entrando com um Requerimento, aqui na
Assembleia Legislativa, para pedir o apoio da Assembleia, no sentido
de cobrar também e pressionar a direção nacional do Banco da
Amazônia, que fica inclusive no Estado do Pará, para que eles voltem
atrás desse fechamento dessa agência, porque será um prejuízo enorme
para Bacabal e para toda a nossa região. Obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Léo Cunha.

O SENHOR DEPUTADO LÉO CUNHA (sem revisão do
orador) – Bom dia Presidente, bom dia membros da Mesa, deputados
e deputadas, imprensa. Hoje eu vim tratar de um assunto de Imperatriz.
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E sobre esse assunto inicio as minhas palavras dirigindo ao secretário
Clayton Noleto, da SINFRA. Solicito a V. Exa, meu secretário, que crie
urgente para Imperatriz uma força-tarefa para que salve Imperatriz
das chuvas. Sabemos que o Maranhão todo está em chuva, mas
Imperatriz está em um momento delicado. Estamos com ruas alagadas,
estamos com os esgotos obstruídos, ruas com dificuldade de acessos,
bairros isolados do Centro. Precisamos que a limpeza dos riachos seja
maior para todos os riachos que passam por dentro de Imperatriz,
pois Imperatriz pede socorro e realmente está uma calamidade. Espero
que o governo se sensibilize com isso e que providencie urgente essa
força-tarefa para que o povo de Imperatriz possa viver momentos
melhores. Também aqui eu quero parabenizar uma ação de um prefeito,
na qual em campanha fui oposição, que é o prefeito de Imperatriz
Assis Ramos, mas quero dizer que eu lhe parabenizo pelo que tomei
conhecimento da sua viagem a Brasília, onde nesta quinta-feira
conseguiu viabilizar mais de R$ 5 milhões para a cidade de Imperatriz
este ano. Sendo, para o esporte, R$ 1 milhão; para o Turismo, R$ 2,1
milhões; e para a Saúde, R$ 2 milhões. É só isso Presidente, obrigado.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Projeto de Lei n.º 227/2016 de autoria do Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão, encaminhado pela Mensagem
Governamental n.º 01/2016. Foi apresentada, ao Projeto de Lei 227/
2016, uma Emenda recebida nos termos do Artigo 167 do Regimento
Interno. O Projeto será retirado da Ordem do Dia e a Emenda
encaminhada à publicação e, posteriormente, à Comissão Técnica para
análise. Requerimento à deliberação da Mesa. Requerimento 044/2017,
de autoria do deputado Edivaldo Holanda. Deferido. Requerimento
045/2017, de autoria do deputado Cabo Campos, está ausente não
pode, fica transferido para segunda-feira. Inclusão na Ordem do Dia de
segunda-feira. Requerimento 047/2017, de autoria do deputado Júnior
Verde. Requerimento 048/2017, de autoria do deputado Cabo Campos.
Requerimento 049/2017, de autoria da deputada Valéria Macedo.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Não há orador inscrito. Tempo dos Partidos. Bloco
Parlamentar Independente. Deputado Max Barros. Declina. Bloco
Parlamentar de Oposição. Deputada Andréa Murad. Declina. Partido
Verde. Com a palavra, o deputado Edilázio Junior, por 6 minutos, com
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente, caros colegas, galeria, imprensa.
Senhor Presidente, venho só destacar ontem a audiência que nós tivemos
aqui, a sabatina com o secretário de Infraestrutura e falar da minha
surpresa, Senhor Presidente, de como o secretário é fraco, como a
apresentação e a explanação dele foi pífia. E isso ficou claro, não estou
falando como oposição, isso ficou claro com os deputados governistas,
porque nenhum conseguiu responder os questionamentos que fiz ao
secretário, o secretário não conseguiu, os governistas não conseguiram.
E o que falaram? Qual foi, deputado Adriano, o discurso dos
governistas? “Ah, é porque estão com saudade do Poder. Ah, é
“mimimi”. Ah, porque não sabem perder”. Eu quero saber é da licitação
da Praça da Lagoa e ele não fala. Eu o desafiei aqui a irmos a qualquer
município do estado do Maranhão e ali junto com o CREA, junto com
a Comissão de Obras desta Casa e medir lá a espessura do asfalto, se é
o que foi licitado, se é o que foi pago? E aí o que os governistas vieram
falar aqui, deputado Sousa Neto? “Não vamos fugir do tema, não
vamos fugir do tema”. Porque o cidadão lá, o assessor jurídico dele
assinava com a OAB, e com a OAB cancelada. “Não vamos fugir do
tema”. Mas o tema ele não respondeu! Quando comecei aqui o primeiro
questionamento que fiz foi pedir a ele o cronograma de obras do Mais
Asfalto. Só o cronograma de obras, a data de começo e a data de

término, quais os critérios adotados pelos os municípios? Ele não
soube me responder. Ele não tem como responder. Eu perguntei a ele
como foi feito o processo licitatório do Mais Asfalto e ele não soube
me responder. Ah, então vamos mudar de assunto. Então vamos falar
agora de praça, vamos falar das escolas, vamos falar dos hospitais,
vamos falar do teu assessor, porque de Mais Asfalto é a única coisa
que ele não falou. A apresentação que ele fez aqui foi para estudante de
alfabetização, aqui não tem nenhum bobo, não tem nenhum leigo. O
cidadão passar 45 minutos apresentando: “Olha, nós já fizemos tantos
mil quilômetros de asfalto, nós já... Secretário, vamos ser objetivos, eu
quero saber da licitação. Não tem. Secretário, vamos ser objetivos. E
qual o critério de escolha? É quem vota no PCdoB, são prefeitos
aliados, candidatos aliados ao PCdoB? Não soube responder. Então
fica aqui, Senhor Presidente, esse meu registro que tanto eu esperava,
inclusive os deputados governistas tanto falaram: olha, ele vai dar
show, vai dar show. E saiu daqui gago, sem conseguir responder nada,
e vai responder a vários processos de improbidade justamente por
conta disso, então...

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Deputado
Edilázio, V. Ex.ª pode me conceder um aparte?

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Pois não,
deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (aparte) –
Deputado Edilázio, eu quero parabeniza-lo pela iniciativa, eu acho que
a vinda do secretário ontem aqui determinou um marco nesta legislatura.
Foi difícil, não foi fácil, temos acompanhado a sua luta para trazer o
secretário Clayton Noleto a esta Casa, uma luta árdua, que depois de
muita pressão, muito diferente do que ele disse aqui que o governo é
um governo transparente, pois foi muita pressão para que ele viesse
aqui, muita pressão que vai, claro, resultar em uma ação na Justiça de
improbidade administrativa por não cumprimento de requerimento
aprovado pela Mesa Diretora. V. Ex.ª pediu a minha assinatura nessa
ação e eu acho que todos os deputados aqui nesta Casa são obrigados
praticamente a assinar, porque não é uma questão de governo e
oposição, de independentes, é uma questão da Casa Legislativa. Nós
temos que colocar o secretário no seu devido lugar. Nós, deputados,
temos a prerrogativa de fiscalizar, e eles têm obrigação de respeitar a
determinação desta Casa. Essa ação que V. Ex.ª está impetrando com a
minha assinatura é para colocar em ordem o poder desta Casa, que é
um dos poderes deste Estado e que tem que ser respeitado. Então,
mais uma vez quero parabenizá-lo e lamentar pela falta de respostas
concretas do secretário que ontem veio aqui e não esclareceu nada.
Pelo contrário, colocou ainda mais dúvidas que certamente serão
dirimidas na Justiça. Vamos ver como é que toda essa história vai se
desenrolar nos próximos capítulos. Parabéns por sua iniciativa,
deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Deputado, se V.
Ex.ª me permite um aparte. Deputado, eu queria parabenizar V. Ex.ª
pela iniciativa. Parabéns por ter enquadrado ontem e agora eu entendo,
depois de dois anos aqui no parlamento, o porquê desta blindagem do
secretário não vir aqui a esta Assembleia para esclarecer realmente os
fatos. A transparência que eles tanto divulgam é só na mídia patrulhada
pelo secretário, primeiro ministro Márcio Jerry. Então, quero
parabenizar V. Ex.ª, parabenizar o Eduardo Braide que ontem também
foi muito categórico, foi quem colocou o secretário ontem no devido
lugar dele, mostrou realmente para que serve o Mais Asfalto. Disse
também que lá em Santa Inês teve sete quilômetros de asfalto, que até
hoje eu nunca vi, ou seja, é uma obra fantasma só para poder encobrir
aquela questão que V. Ex.ª também colocou daquela praça que, ao
contrário do que o secretário disse, isto é, que a gente fica chateado
porque a gente está vendo que as obras estão, mas dessa forma não tem
como, porque são todas formas ilícitas de fazer o seu trabalho. Eu
queria aqui parabenizar Vossa Excelência por ontem ter trazido aqui o
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secretário. A gente vai entrar agora, principalmente os governistas que
pedem tanto, falam tanto de transparência, subscrever que Vossa
Excelência está entrando, impetrando essa ação para poder mostrar
para nós que há transparência. Então parabéns a Vossa Excelência por
ontem e dizer que eu vou solicitar também outro secretário para que
venha aqui prestar esclarecimentos, porque essa blindagem toda, depois
que Vossa Excelência conseguiu trazer, mostra o tanto que são
despreparados esses secretários do governo Flávio Dino. Muito
obrigado.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Obrigado,
deputado Sousa, deputado Adriano. Agradeço também a vocês ontem
pelas perguntas pertinentes que fizeram ao secretário Clayton Noleto
e até ao deputado Eduardo Braide que muito bem salientou que ele
lembra quando o asfalto chegou a Carolina, quando tinha quatro anos
de idade, mas não conseguia lembrar uma postagem de outubro passado.
Veja que memória. Mas assim é o governo Flávio Dino. Aí ele vem nos
atacar e dizer que nós somos contra uma praça, que nós somos contra
o asfalto. Nada disso. Nós somos a favor da legalidade, nós somos a
favor da coisa certa, da coerência.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (aparte) –
Deputado, Vossa Excelência está falando que ele tem memória curta,
mas aquele asfalto, quando ele era criança, ele lembrou e também lembra
tudo do governo passado, mas desse governo, a gestão dele, ele não
lembra nada. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, o seu tempo já expirou, o senhor não pode
dar mais aparte.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Concluindo,
Senhor Presidente, eu quero agradecer aos colegas da oposição que se
portaram muito bem e enriqueceram esse debate. E dizer mais uma vez
da decepção do secretário Clayton Noleto que eu imaginava que fosse
um grande técnico, um grande gestor, que ia dar um show aqui, trazer
licitações, trazer as ordens de pagamento, de como são feitas, trazer as
medições de como são feitas, infelizmente a transparência passou longe,
o que é peculiar desse Governo do Estado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Com a
anuência do Presidente, eu gostaria de fazer um aparte de 15 segundos,
deputado Humberto Coutinho. V. Ex.ª me permite, Presidente?

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Pois não,
deputado Eduardo.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Presidente,
eu gostaria de fazer um aparte de 15 segundos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, infelizmente o tempo já expirou.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – São 15
segundos, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Peço desculpas, mas o Regimento é bem claro.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Vou usar o
tempo da liderança, senhor Presidente, é rapidinho.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - O Regimento é bem claro, V. Ex.ª conclua. Mas pode
usar o tempo do Expediente Final.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (aparte) - É
rápido. Eu quero só agradecer e parabenizar o deputado Edilázio Júnior
pela iniciativa da vinda do secretário de Infraestrutura. Vou ser breve,
deputado Edilázio Júnior, e fazer um resumo. Para mim está claro que
o programa Mais Asfalto é um programa eleitoreiro. Ficou muito claro
ontem com as palavras do próprio secretário de Infraestrutura. Mas o
mais importante de tudo, e acho que esta Casa deve isso a V. Exa, desse
Requerimento, é a retomada do programa Mais Asfalto. Todos nós
somos favoráveis. Eu votei favorável ao empréstimo do BNDES, V.
Exa votou favorável ao empréstimo do BNDES na eleição passada, só
que o que eu queria certamente ouvir ontem era o secretário dizer:
‘não, a partir deste mês ou a partir do mês que vem as máquinas
voltarão a trabalhar’. Como trabalharam antes da eleição, que era de
manhã, de tarde e de noite, e nada disso que a gente ouviu. O que
ouvimos foi ele dizer que o recurso acabou e não deu nenhum prazo
para que o asfalto volte às ruas, como aconteceu no período eleitoral.
Essa de fato foi a minha maior tristeza, porque era o que eu queria
ouvir do secretário era a volta das máquinas de asfalto para as ruas, não
só de são Luís como para todos os municípios do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Verdade,
Deputado Eduardo Braide. Agradeço e, como Vossa Excelência bem
falou, e eu citei aqui era algo frenético no mês de setembro e outubro
essas máquinas dia e noite Maranhão afora trabalhando, findou as
eleições as máquinas sumiram. Então, fica o questionamento, coisa
que o Secretário não soube responder. Obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Eu quero dar boas-vindas ao vereador Kiko, presidente
da Câmara de Rosário, que está na nossa galeria, a pedido do Deputado
Othelino Neto. Bloco Parlamentar Democrático, Deputado Vinícius
Louro. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA- Deputado
Othelino, por quinze minutos

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO- Deputado Othelino, por quinze minutos, com direito a
apartes.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores Deputados, senhoras
Deputadas, colegas jornalistas. Ontem foi uma sessão muito longa,
ficamos aqui de 11h até as 17h40, e foi um feito raro...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (aparte) -
Deputado Othelino, é só porque eu vou ao meu gabinete, queria fazer
um aparte de cinco segundos. Só para parabenizar Vossa Excelência,
Deputado Othelino, pela condução da sessão de ontem. Vossa
Excelência, em nenhum momento, interrompeu a fala daqueles que
faziam os questionamentos ao Secretário, em nenhum momento, tolheu
a palavra de qualquer Deputado e nós temos que reconhecer a boa
condução da sessão de ontem. Portanto, Vossa Excelência tem o meu
reconhecimento e parabéns pela condução da sessão de ontem.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO - Obrigado,
Deputado Braide, pelas palavras. E foi talvez um fato até inédito, o
secretário vir, porque ressalto, foi por convite a iniciativa do Deputado
Edilázio foi de uma convocação que foi transformado em um convite  e
ele prontamente veio aqui. Se medo tivesse de falar das ações de sua
secretaria ou do programa Mais Asfalto, poderia não ter vindo, poderia
ter protelado a vinda. Nós sabemos que esta Casa tem uma ampla
maioria governista, num debate interno poderia ser indeferido o
requerimento de convocação do Secretário. Mas o líder do governo
Deputado Rogério Cafeteira, inclusive propôs que transformasse em
convite para que ele garantisse a vinda do Secretário aqui, na data que
nós marcamos ele veio, chegou pontualmente, se prontificou e ficou
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aqui todo tempo necessário para ouvir todas as intervenções dos 13
deputados que foram à tribuna para se manifestar e para fazer perguntas.
Dos 13 deputados que foram à tribuna, 6 são deputados de oposição,
alguns com mais veemência, outros de forma mais comedida, todos
fizeram as suas críticas, fizeram as suas perguntas e o Secretário Clayton
respondeu a todas as perguntas, ele foi inclusive corajoso ao ponto de
aceitar, Deputada Ana, uma sistemática não usual, proposta pelo
Deputado Braide  que foi mais ou menos como fazer um ping pong, o
deputado perguntava e ele respondia  de pronto. Agora, Deputado
Edilázio veio aqui dizer que ele não tem, não se lembrava das postagens.
Ora,  quem é aqui que é usuário assíduo das redes sociais  que se lembra
de todas as postagens que fez. Eu por exemplo sou usuário ativo do
Twitter, do Facebook, do Instagram, vai perguntar se eu sei, se eu
tenho na memória agora todas as postagens que fiz o Twitter, claro que
não tenho. Eu tenho mais de mil postagens feitas e agora, imaginem o
seguinte: O Secretário de Infraestrutura do Estado vai se lembrar de
cada rua, da placa de cada máquina que trabalha nas obras do governo.
Fico vendo esses questionamentos, ontem, os deputados perderam, os
de oposição, uma boa oportunidade de mostrar para a sociedade que
não estão com dor de cotovelo, que concordam com o programa Mais
Asfalto, porque colegas deputados, sinceramente, ser contra um
programa que leva pavimentação para as ruas das pessoas, não se pode
atribuir outra coisa que não dor de cotovelo, porque só é contra o
asfalto quem nunca comeu poeira na sua casa. Eu, olha, tenham cuidado,
porque, possivelmente, os eleitores de vocês estão escutando isso.
Pode ter, lá no município de Bequimão, onde o deputado Adriano foi
muito bem votado, um eleitor que não gostou do comentário. Pode ter,
lá em Timon, onde o Deputado Edilázio, querido Deputado Edilázio
foi votado, alguns eleitores que receberam os benefícios do Mais Asfalto
e não gostaram de ouvir o deputado em quem eles votaram protestando
contra o programa aqui. O programa, as ações do Mais Asfalto, elas
acontecem, aconteceram no período eleitoral, como aconteceram antes
do período eleitoral. Aliás, os números que o Secretário apresentou
colocaram abaixo os argumentos de que o Mais Asfalto tem um viés
eleitoral. O investimento do Mais Asfalto foi maior em 2015 do que
em 2016.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Deputado
Othelino.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – Deputado
Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (aparte) –
Deputado Othelino, não se pode confundir dor de cotovelo com
legalidade. Quando eu falo da praça da Lagoa, em momento algum eu
sou contrário a um local de lazer, de entretenimento para as famílias,
pelo contrário. A única coisa que eu fiz e que eu pedi foi o processo
licitatório, o qual ele diz que não ter como me dar. O que eu pedi - e é
o nosso papel como parlamentar fiscalizar o Executivo - é que ele
mostrasse: “olha, houve, Edilázio, sim, o processo licitatório. Vou te
encaminhar. Mas já vou te dizer aqui que o valor da obra foi tanto; o
prazo de vigência foi X a X; os equipamentos, playground, bancos,
não sei o que custaram tanto”. Simples. Eu fiz um questionamento a
respeito da legalidade. Com relação ao Mais Asfalto, a mesma coisa.
Eu votei a favor do empréstimo do BNDES. Sou favorável que chegue
asfalto Maranhão a fora, claro que sou favorável. Agora eu não posso
ser favorável a critérios políticos da forma como foi aplicado. Eu não
posso ser favorável a ver a máquina trabalhando de madrugada no mês
de setembro, no começo do mês de outubro e, passou a eleição, pararem
as máquinas. Isso eu não posso ser favorável. Que continue trabalhando.
Eu sou favorável que continue, que não pare. Ele  fala que em 2015 foi
maior o investimento, mas ele não fala quais foram os municípios
contemplados. Nada ele detalha. Tudo é muito vago, tudo é muito
abstrato. Quando eu pergunto para ele da qualidade do asfalto, ele não
quer ir lá fiscalizar  comigo. Ele não quer pegar a Comissão de Obras e
o CREA e irmos ao interior e ver a qualidade do asfalto, a garantia

desse asfalto que ele colocou. Isso ele não quer. E da mesma forma,
deputado Othelino, eu acho que existe uma inversão. Acho que aqueles
que votaram no governador Flávio Dino, que acreditaram na mudança,
que acreditaram que ia ser diferente estão vendo tudo do mesmo, ou
até pior. Maranhão afora está sendo dessa forma que o comunismo
está se tornando conhecido. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO - Deputado
Edilázio, agradeço pelo aparte. Mas discordo de V. Exa, o secretário
respondeu com objetividade. Mas ocorre o seguinte, quando o sujeito
não quer ouvir o outro, o outro pode berrar, pode gritar que as palavras
não vão entrar no ouvido. V. Exa não queria ouvir o que o secretário
disse, porque V. Exa prefere ratificar o discurso de que o secretário não
respondeu. Os critérios do programa Mais Asfalto ele explicou com
muita clareza. Os técnicos da Secretaria vão ao município, coletam as
informações. Tem critérios, por exemplo, das ruas com maior
trafegabilidade, dá mais trafegabilidade às ruas, as ruas com maior
tráfego, as ruas que ligam as avenidas principais da cidade. Os critérios
são claros e ele falou de alguns critérios aqui. Agora, os municípios
escolhidos foram mais de cem, muitos dos quais, a grande maioria, os
prefeitos, adversários políticos do governador. E quando chega uma
obra do governo do estado, por exemplo, uma obra de pavimentação,
muito embora seja feita pelo governo de forma direta, como melhora a
cidade acaba beneficiando o prefeito também. Mas, deputado Edilázio,
se V. Exa observar ou mandar fazer uma pesquisa de opinião, V. Exa vai
ver que vocês continuam sendo ampla minoria, que a ampla maioria
aprova o governo Flávio Dino. As obras do Governo não pararam. Se
você observar, inclusive São Luís, o Prefeito Edivaldo Holanda Júnior
no dia seguinte a sua reeleição, no segundo turno, estava visitando
obras em São Luís, no segundo dia também estava. Agora, se você for
olhar São Luís agora, claro que o ritmo das obras diminuiu, porque nós
estamos em pleno inverno. Como é que vai continuar no mesmo ritmo
de obras no inverno? Vai jogar dinheiro público fora. Agora, mesmo
respeitando esse embate, que é natural e é legitimo, é evidente que o
Governo Flávio Dino não agrada a todos. Mas ele não agrada
principalmente a uma minoria que mandava no Maranhão e que agora
não manda mais. V. Exas. eram acostumados a um modelo antigo, por
isso se incomodam tanto com o Mais Asfalto, porque era com base em
programas eleitoreiros. V. Exas. ganhavam. Eu não digo V. Ex.ª, o seu
mandato de Deputado Estadual, mas o antigo Governo, a Ex-
Governadora Roseana ganhava as eleições com essas práticas. Tentou
ganhar as eleições usando recurso do BNDES, transferindo para um tal
FUNDEMA, para tentar ver se conseguia mudar o resultado do pleito.
Aí V. Exas. ficam dizendo que nós votamos contra. Naqueles moldes,
eu votaria contra de novo, porque queria pegar o recurso do BNDES e
colocar dentro das prefeituras para tentar mudar a vontade do povo do
Maranhão. Porque ela sabia que foi assim que ela foi eleita no passado,
foi assim que ela foi reeleita e ela queria tentar eleger o filho do Senador
Lobão a Governador usando as mesmas práticas. Eu não tenho nenhuma
vergonha de ter votado contra o empréstimo do BNDES, porque eu
sabia qual era  a metodologia que ia ser utilizada. Quanto ao contrato
da praça, deputado Edilázio, o secretário disse que vai encaminhar
para cá, ele não disse que não podia encaminhar. Assim como vai
encaminhar, e acho inclusive que já deixou ontem aqui, a lista dos
municípios que foram contemplados. Até porque isso é uma informação
pública.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Só para
enriquecer o pronunciamento de V. Exa, deputado...

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – Pois não,
deputado.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (aparte) –
Na verdade o que ele deixou é algo sem nenhuma informação útil do
que realmente havia sido solicitado, desde o mês de outubro. O que ele
deixou aqui foram 119 municípios, como ele bem salientou aqui. O que
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ele deixou aqui só tem 78 municípios e o que ele colocou é só o município
e a empresa que está fazendo e está lá: concluído ou não. O que perguntei
a ele e pergunto a V. Exa, é um cronograma de obra, tem que haver. Se
um município foi contemplado com 04 km, vamos dizer, Pinheiro foi
contemplado com 08 km, que diga o início e o término, quais as avenidas
contempladas, quais as ruas contempladas e valor daquele contrato.
Simples. Não tem nada de absurdo, é a coisa mais básica da
transparência, da moralidade que o governador tanto prega. E até hoje
ele não conseguiu esclarecer. E essa desculpa do período chuvoso chega
a ser tão ridículo, porque o mês de novembro não teve chuva, deputado
Othelino. No mês de novembro não choveu, mês de dezembro não
choveu, agora que começou as chuvas tem 15 dias. Então agora é que
teve que parar? Estava trabalhando no mês de novembro?

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – Estava
trabalhando. Só V. Exa que não viu. Precisa andar mais no Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Eu não vi.
E olha que eu ando, deputado, e eu não vi. E acho que também os
pares, a imprensa, o Maranhão afora não viu.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – Mas enfim,
para concluir este pronunciamento, vocês evidentemente vão continuar
insatisfeitos com o governo Flávio Dino, mas eu finalizo dizendo que
o incômodo com o programa Mais Asfalto, como o incômodo com
outras obras que a população está reconhecendo assim como
importantes para melhorar a sua qualidade de vida, vai continuar e vai
até aumentar, porque o volume de obras do governo Flávio Dino só
está aumentando. O Mais Asfalto vai continuar, ele vai chegar aos 217
municípios do Maranhão assim como muitas outras obras importantes
vão acontecer no estado do Maranhão. E aí vocês vão perceber. Talvez
não digam nesta tribuna para não assumir, mas vocês vão perceber
analisando de forma mais íntima com as suas próprias consciências
que, ao chegar 2018, o Maranhão, em quatro anos, vai estar melhor do
que esteve no passado porque em quatro anos se terá feito muito mais
pelo Maranhão do que o grupo de V. Ex.ªs fez em 50. Mas essa é uma
análise mais íntima que vocês farão porque em dois anos o Maranhão
já é diferente. O Maranhão é diferente por quê? Porque os parcos
recursos que existem são utilizados para melhorar a vida das pessoas,
porque o foco são os mais pobres, são aqueles que mais necessitam,
porque a sangria do dinheiro público acabou, as torneiras foram
fechadas. E aí realmente concluo me lembrando de um dos
pronunciamentos de ontem, não sei se foi do deputado Braide, falando
que os leões não iam mais rugir nas palavras do governador Flávio
Dino, que o governador Flávio Dino disse na sua posse na qual eu
estava presente, no Palácio dos Leões, que os leões não mais iam rugir
contra o povo do Maranhão. E os leões de fato não rugem mais contra
o povo do Maranhão, mas o que V. Exas tem saudades é de quando V.
Exas dominavam aqueles leões e os faziam rugir de forma permanente
e de forma bem grave contra o povo do Maranhão, para construir
projetos que só serviam para os grupos de V. Exas. Esses tempos
passaram, o Maranhão é outro. Morram de saudades, porque vocês,
esse grupo não haverá de voltar a mandar no Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Oradores inscritos.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Senhor
Presidente, pela liderança do Partido Verde, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Adriano Sarney, por cinco minutos sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, deputadas,
imprensa, galeria, telespectadores da TV Assembleia, servidores desta

Casa e maranhenses. Hoje eu não ia subir a esta tribuna, mas fui obrigado
a subir a esta tribuna após ouvir atentamente o pronunciamento do
deputado Othelino Neto, que inclusive tenho um apreço pessoal. Mas
é de certa forma até um pouco estranha essa análise que ele acabou de
fazer nesta tribuna. Porque ao tempo que ele diz que o Governo da
Mudança está fazendo com que o Maranhão melhore, que os
maranhenses saiam da linha da pobreza, estudos técnicos divulgados
em todo o País em rede nacional, para que todos ouçam, leiam e analisem,
estudos técnicos sérios de empresas sérias de veículos de comunicações
sérios, dizem o contrário. Dizem que o Maranhão, nos dois anos do
governo comunista, está mais pobre, e isso não é o deputado Adriano
Sarney que está dizendo, isso não é uma oligarquia criada pelos
comunistas que estão aí no poder que está falando e que está se
pronunciando, isso é fruto de um resultado técnico. O governo
comunista conseguiu a façanha de encolher em mais de 10% o PIB do
Maranhão, ou seja, o Maranhão está 10% mais pobre, senhoras
deputadas e senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia.
Em 2015, primeiro ano comunista, primeiro ano de ditadura comunista
no nosso estado, a nossa economia encolheu 3.3%. Isso não é o deputado
Adriano que está falando. No segundo ano do governo comunista,
2016, a economia encolheu 6,9%. E não sou eu quem está falando
porque aqui eu não uso essa tribuna para ser leviano. Vamos falar agora
de geração de emprego. Em 2013 e 2014, os últimos dois anos da
governadora Roseana Sarney, houve geração de mais de 25 mil empregos
no estado do Maranhão. Em 2015, primeiro ano do governador Flávio
Dino, comunista, houve redução de empregos, perda de mais de 10.000
vagas de emprego. No segundo ano, em 2016, mais de 18.000 vagas de
emprego. Querem culpar a crise nacional, mas não conseguem. Não
conseguem porque aqui tem o deputado Adriano Sarney que é
economista, que fez os estudos necessários e que pode dizer aqui para
todos vocês que, na época da governadora Roseana Sarney, a economia
do estado do Maranhão crescia acima da média nacional. Hoje, no
governo comunista, nós estamos nos afundando acima da média nacional.
Somos o estado que menos cresceu e que mais encolheu sua economia
nos últimos dois anos, perdendo apenas para Alagoas e outro estado
da Federação. Enquanto crescíamos a uma média de 6% ao ano, hoje
encolhemos a uma média de 10% em dois anos. Um verdadeiro absurdo
que está acontecendo no Maranhão! E aí me vem ontem o secretário
Noleto nesta Casa e, em vez de responder as perguntas técnicas do
Mais Asfalto, vem apontar dedos e falar porque é isso que os comunistas
sabem fazer, quer dizer, em vez de se justificarem, de falarem que
estão fazendo e aplicando recursos do povo de forma correta, eles vão
na raiz  e manipulam  as  palavras para  querer dizer, de  outra  forma,
que  nós da oposição somos contra o Mais Asfalto, que nós somos
contra  o povo,  que nós  somos contra a  pracinha  da  lagoa.  Então,
Deputado Othelino Neto, Vossas Excelências então são contra a todos
os hospitais que foram feitos nesses anos que vocês falam que foi ano
de oligarquia. V. Exas. são contra o espigão. V. Exas. são contra a Via
Expressa. V. Exas. são contra tudo o que foi feito nesse Maranhão, o
Porto do Itaqui. V. Exas. são contra a Litorânea. V. Exas. são contra a
Lagoa. V. Exas. são contra a Ferrovia Norte-Sul, os viadutos que a
Roseana fez. Me ajude, Deputado Edilázio, me ajude, Deputado Sousa
Neto, o que mais que eles são contra? O Tegram, tudo o que está por aí,
porque, afinal de contas, quando o Flávio Dino foi deputado federal
não mandou uma Emenda que preste para este Estado do Maranhão. E
agora que o comunista está sendo Governador não fez uma obra que
preste. Aliás ele tira muita  fotografia na pracinha da Lagoa, que  ontem
vimos aqui que é uma boa praça. Eu levo o meu filho lá. Mas vimos
aqui de forma  muito redundante, de forma  muita nítida  que é fruto de
uma fraude, de uma fraude  de  recursos  deixada  pelo governo passado,
que eram para  ser investidos para  acabar os hospitais  e que ele desvia
para fazer  asfalto eleitoreiro e eleger prefeito de São Luís na marra.
Porque todos nós aqui sabemos que Edivaldo Holanda Júnior não
tinha capacidade de se reeleger prefeito, e que hoje está deitado na rede
novamente e a cidade abandonada aí às valas. Então, Deputado Othelino,
não me venha mais, Deputado Othelino e outros comunistas aqui



SEGUNDA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2017                                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA14
presentes e nas suas mídias sociais, nos seus twitters, que é bonito só
para a esquerda brasileira ver, com história de que o passado foi assim,
o passado foi assado e que a responsabilidade não é de V. Ex.ªs no
presente e para o nosso futuro. Em 2018, Deputado Othelino, e aqui
eu falo em alto e bom tom, o grupo que faz oposição ao governo
comunista retornará ao Poder, V. Ex.ªs querendo ou não querendo, o
povo já está dizendo, eu tenho uma pesquisa que nós já estamos na
frente, o povo vai colocar de volta o progresso para o Maranhão, o
verdadeiro progresso que traz estradas, que traz portos, que constrói
hospitais, que constrói estradas de verdade e não brincadeirinha de
asfalto sonrisal, asfaltos que cruzam o Maranhão, que levam a nossa
produção. Vamos retomar o Anel da Soja, vamos retomar o Anel Viário,
vamos retomar o Metropolitano, vamos retomar as grandes obras deste
Estado, vamos retomar o desenvolvimento do nosso Estado com força,
com vigor e com o poder que nós sempre colocamos aqui para que o
nosso Maranhão se desenvolva de uma vez por todas e que continue
esse desenvolvimento e que nós possamos esquecer esses quatro anos
de enganação, de engodo que está acontecendo no nosso Maranhão.
Muito obrigado a todos. Em 2018, nós estaremos novamente no poder
tanto aqui, nos leões que não mais vão rugir para a população como
estão rugindo agora, quanto também com as duas vagas no Senado.
Muito obrigado a todos e que tenhamos um bom final de semana e um
bom descanso, tendo sempre em mente que a oposição está forte,
fortalecida, e que o governo atual terá muito trabalho pela frente para
poder assim um dia conseguir chegar perto do que os governos passados
conseguiram fazer pelo nosso Maranhão. Muito longe mesmo. Nem
com 50 ou 100 anos esse modelo de governo que está aí chegará aos
pés do que nós um dia chegamos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Othelino pela liderança do bloco, cinco
minutos sem aparte.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão
do orador) - Serei breve, presidente. Eu ouvi as palavras do deputado
Adriano. É normal, deputado Adriano, que Vossa Excelência faça essa
defesa entusiasmada e acho inclusive que é dever de Vossa Excelência
defender esse modelo que foi superado a partir da vitória maiúscula do
governador Flávio Dino em 2014. É claro que essa eleição de 2014 foi
uma resposta dura e objetiva do povo do Maranhão que reprovou esse
modelo. Vocês, um grupo político tão forte, não conseguiram colocar
aquilo que vocês inventaram como candidato no 2º turno das eleições.
E eu admito que V. Ex.ªs eram e ainda têm evidentemente força no
Maranhão e na República, em especial, depois da queda da Presidente
Dilma. Eles ganharam novo fôlego no governo ilegítimo do Presidente
Temer. V. Ex.ªs, este grupo político tão forte, com todo esse império,
não conseguiram colocar o candidato no 2º turno das eleições no
Maranhão, derrotado por um comunista. Mas é este comunista que
está liderando um processo interessante, que é fazer a economia de
mercado valer no Maranhão, que é permitir que a livre concorrência
ocorra no Maranhão. Porque antes a livre concorrência só existia no
papel, porque as cartas eram todas marcadas. Este governo aproveitou
diversos contratos, Presidente Humberto Coutinho, que foram feitos
no governo anterior. Ah, tem contratos que foram denunciados? Tem
contratos que foram denunciados. E os contratos que estavam legais,
respeitando a lei, foram mantidos, porque diferente dessa forma
preconceituosa como V. Ex.ªs querem colocar um rótulo nos comunistas,
nós respeitamos os contratos. O Governo respeita os contratos, desde
que eles sejam legais. Ah, V. Ex.ª fez uma espécie de checklist dos
feitos do período em que V. Ex.ªs mandavam no Maranhão. V. Ex.ªs
queriam passar 50 anos e também não entregar nada? V. Ex.ªs queriam
que o Maranhão fosse igual há 50 anos? Quer dizer que não era para ter
uma Av. Litorânea? Ou será que se não fosse o mando de V. Ex.ªs, que
começou lá na década de 60, nós não teríamos energia elétrica ainda?
Estaríamos ainda à luz de lampião? Ou será que o Porto do Itaqui só
existe com aquela profundidade, com aquela localização estratégica
porque V. Ex.ªs um dia mandaram no Maranhão? Será que se V. Ex.ªs

não tivessem mandado no Maranhão a gente ainda estaria andando de
carroça pela cidade? Será que não existiriam as avenidas? Ora, V. Ex.ªs
passaram 50 anos, é preciso que V. Ex.ªs tenham pelo menos alguma
coisa para dizer: “não: fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo”. Mas V. Ex.ªs não
vão nunca poder negar, é que V. Ex.ªs entregaram o Maranhão como o
Estado mais pobre e mais injusto da Federação, esse é legado que V.
Ex.ªs carregam nas costas como um carimbo que o tempo passa e não
sai, porque V. Ex.ªs entregaram um Estado, receberam um Estado
próspero e entregaram um Estado pobre com os piores indicadores do
Brasil, com o povo mais pobre do Brasil. Mandaram no Maranhão,
mandaram na República e entregaram o Estado de vocês na pior situação
possível, e isso ninguém vai conseguir tirar, nem a força do império de
comunicação consegue tirar, isso V. Ex.ªs vão carregar para sempre e
para toda a história, a mácula de ter entregado um Estado visivelmente
muito mais pobre do que V. Ex.ªs receberam, porque lá atrás não tinha
o desenvolvimento que tem hoje, mas o povo tinha terra para produzir,
o povo não sofria como sofre hoje. Claro que o Deputado Adriano
falou aí nos indicadores macroeconômicos, aliás, uma praia onde o
deputado Adriano consegue nadar bem quando fala de economia, pela
sua formação, mas sabemos também que esses indicadores
macroeconômicos, da retração no Maranhão, eles não são um fato
isolado do Maranhão. Eles são em função do momento da economia do
Brasil que vive uma crise grave e que o Maranhão, naturalmente, está
dentro disso. Mas o que nos faz diferentes são as reações do governo.
Enquanto outros Estados estão no caos, estão abatidos com a crise,
este governo é proativo, ele enfrenta a crise com ações quer possam
diminuir os efeitos dela para a população, fazendo investimentos,
mantendo salários em dia, fazendo com que o Estado seja um agente
para fazer movimentar a economia e, assim, diminuindo o prejuízo das
vagas de emprego que tem, que infelizmente estão sendo reduzidas,
mas não tivessem as intervenções do governo do estado como tem,
estaria pior. O que preocupa vocês é que vocês não tem sequer um
horizonte. Quem é o candidato que vocês vão apresentar para o
Maranhão? Não tem. Vocês vivem uma crise de tal ordem que não tem
ainda, pelo menos ainda não se anunciou. E vocês não tem um nome
para apresentar para o Maranhão, porque vocês fizeram tão feio que
ainda não conseguiram apresentar uma alternativa viável para o povo
do Maranhão. E acredito que vai surgir, claro, o governador Flávio
Dino não será candidato sozinho, mas o fato é que vocês, e isso não é
problema nosso, mas V. Ex.ªs estão como quem está num navio e o
comandante ficou em terra firme, V. Ex.ªs estão simplesmente navegando
sem saber para onde vão.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Júnior Verde.

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

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

Resumo da Ata da Sétima Sessão Ordinária da Terceira
Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia quinze de
fevereiro de dois mil e dezessete.

Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Bira do Pindaré, Cabo
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Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Edilázio Júnior, Edson
Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo,
Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Nina
Melo, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Rogério Cafeteira, Sousa Neto, Valéria Macêdo,
Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes: Ana do
Gás, Andréa Murad, Antônio Pereira, Doutor Levi Pontes, Edivaldo
Holanda, Glaubert Cutrim, Graça Paz, Josimar de Maranhãozinho,
Max Barros,Paulo Neto, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa,
Sérgio Frota e Stênio Rezende. 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 as Deputadas Francisca
Primo e Valéria Macêdo e aos Deputados Professor Marco Aurélio,
Bira do Pindaré, Wellington do Curso e Júnior Verde. Esgotado o tempo
regimental destinado ao Paqueno Expediente, o Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando os Requerimentos que foram
aprovados: 030/2017, de autoria do Deputado Bira do Pindaré,
subscrito pelo Deputado Sousa Neto, encaminhando Mensagem 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; 033/2017, de mesma autoria,
solicitando que 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 o Brasil e Requerimento nº 040/2017, da Deputada
Valéria Macêdo, solicitando que seja realizada uma Sessão Especial,
no dia 09 de março de 2017, às 11 horas, em comemoração ao “Dia
Internacional da Mulher”. Sob a deliberação da Mesa, foram deferidos
os Requerimentos nºs 041/2017, de autoria do Deputado Max Barros,
solicitando que seja consignado nos Anais da Casa e encaminhada
Mensagem de Pesar aos familiares do Senhor Catulo Bogéa de Melo e
Alvim Neto, por ocasião do seu falecimento no dia 12 de fevereiro do
corrente ano e Requerimento nº 042/2017, do Deputado Bira do Pindaré,
justificando suas ausência nas sessões plenárias realizadas nos dias 13
e 14 de fevereiro de 2017, por motivo de viagem para participar de
uma reunião de trabalho na Câmara dos Deputados. Na forma do
Artigo 113 do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 44/17, de autoria do
Deputado Edivaldo Holanda e 045/17, do Deputado Cabo Campos.
No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador inscrito.
O Deputado Vinícius Louro usou a Tribuna no tempo do Bloco
Parlamentar Democrárico. As demais agremiações diclinaram do tempo
a elas reservado. Nada mais havendo a tratar,o Presidente Humberto
Coutinho lembrou a Sessão Especial com a participação do Secretário
de Estado de Infraestrutura, Senhor Cleyton Noleto e encerrou a Sessão
determinando que fosse lavrada a presente Ata, que lida e considerada
aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib
Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 16 de fevereiro de
2017. Deputado Othelino Neto - Segundo Secretário, em exercício.

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 “em nome do povo e invocando a
proteção de Deus”. Em seguida, efetuou-se a leitura do texto bíblico,
do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi considerado aprovado e
do seguinte expediente: Mensagem Governamental nº 003/17,
encaminhando o Projeto de Lei nº 010/17, que institui o “Programa
Estadual de Apoio à Pavimentação das Vias Públicas Municipais”
(Programa Mais Asfalto); Mensagem Governamental nº 004/17,
encaminhando o Projeto de Lei nº 011/17, que delimita o perímetro de
segurança no entorno das unidades prisionais do Estado do Maranhão;
Mensagem nº 005/17, encaminhando a Medida Provisória nº 231 de 09
de fevereiro de 2017, que institui, no âmbito do programa “Mais
Empregos”, apoio financeiro às microempresas e empresas de pequeno
porte. Projeto de Lei nº 013/17, do Deputado Cabo Campos, que
autoriza a criação dos Conselhos Escolares de Políticas Sobre Drogas,
e do selo “Escola Amiga”; Requerimentos nº: 029/17, da Deputada
Nina Melo, para que seja registrado nos Anais desta Casa votos de
congratulações ao Senador Edison Lobão, por sua eleição para o cargo
de Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do
Senado Federal; 030/17, do Deputado Bira do Pindaré, solicitando que
seja registrado nos Anais desta Casa e encaminhando 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; 031/17, do Deputado Júnior
Verde, encaminhando votos de aplausos e manifestando extensa
admiração ao Coronel Aureci Becker Martins, pelo excelente trabalho
desenvolvido como Comandante do Centro de Formação e
Aperfeiçoamento de Praças da Policia Militar do Maranhão (CFAP);
032/17, do Deputado Fábio Braga, encaminhando Mensagem de
Congratulações às Irmãs Mestras de Santa Dorotéia, pela celebração
do Jubileu de Ouro da caminhada missionária em terras brasileiras, que
ocorreu no dia 04 do mês em curso, na Paróquia de São Sebastião em
Vargem Grande; nº 033/17, do Deputado Bira do Pindaré, solicitando
que seja realizada, no dia 20 de abril do corrente ano, uma Sessão
Solene para abertura da Campanha da Fraternidade 2017; 034/17, do
Deputado Júnior Verde, solicitando a realização de Audiência Pública,
a ser promovida pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto,
Ciência e Tecnologia, para tratar da convocação dos aprovados no
concurso público do município de Pindaré; 035/17, do Deputado Zé
Inácio ao Secretário de Estado da Casa Civil, Senhor Marcelo Tavares,
solicitando informações sobre a implantação da Ouvidoria Agrária
Estadual; 036/17, do Deputado Wellington do Curso, encaminhando
Mensagem de Congratulações ao Senhor Deputado Adjuto Afonso do
PDT do Estado do Amazonas, parabenizando-o por assumir o cargo
de Presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos
Estadual (UNALE) para a gestão 2016, ocorrido no último dia 03 de
fevereiro do corrente ano; 037/17, do Deputado Wellington do Curso,
solicitando que seja encaminhada Mensagem de Congratulações ao
Senador Edison Lobão (PMDB), parabenizando-o pela sua escolha
para presidir a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado
no biênio 2017-2018; 038/17, do Deputado Wellington do Curso,
encaminhando votos de aplausos a Senhora Ana Cunha, que assumiu o
cargo na Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego
e Renda, no Pará; 039/17, da Deputada Andrea Murad, solicitando que
sejam justificadas suas ausências às Sessões Plenárias realizadas no
período de 13 a 19 de fevereiro do ano em curso, conforme atestado
médico. Indicações nºs: 089/17, do Deputado Júnior Verde,  ao
Governador do Estado, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado
da Educação, Senhor Felipe Camarão, solicitando a disponibilização
de ônibus escolares aos Municípios de Afonso Cunha, Duque Bacelar,
Brejo de Areia, Cantanhede, Cidelândia, Conceição do Lago Açu,
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Coroatá, Cururupu, Nina Rodrigues, Pedro do Rosário, Ribamar
Fiquene, São Francisco do Brejão, São Mateus, São Pedro da Água
Branca, Senador Alexandre Costa, Tasso Fragoso, Tufilândia, Viana e
Vitorino Freire; 090/17, do Deputado Júnior Verde ao Governador do
Estado, Senhor Flávio Dino, com encaminhamento para o Secretário
de Estado da Agricultura e Pecuária, Senhor Márcio José Honaiser e
para o Secretário de Estado de Agricultura Familiar, Senhor Adelmo
Soares, solicitando-lhes a aquisição de um trator equipado para a
Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Projeto do
Assentamento do ITERMA, do Povoado Vilela, no Município de Junco
do Maranhão; 091/17, do Deputado Júnior Verde, ao Secretário de
Estado de Desenvolvimento Social, Senhor Neto Evangelista, para que
proceda com a perfuração de um Poço Artesiano no Povoado Jacaré,
no Município de Penalva; 092/17, do Deputado Bira do Pindaré, ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino bem como
ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior, solicitando a
construção de um calçadão no bairro Planalto Vinhais II, nesta cidade;
093/17, do Deputado Bira do Pindaré, ao Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino, solicitando a construção de uma quadra
poliesportiva no Centro de Ensino Professor Juarez Gomes, em
Bacabal; 094/17, do Deputado Wellington do Curso, ao Governador
Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado da
Saúde, Senhor Carlos Lula, solicitando-lhe a implantação de um Posto
de Saúde no terminal da Ponta da Espera; 095/17, do referido Deputado
ao Governador do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de
Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando a inclusão
do perímetro urbano de Porto Franco, no programa “Mais Asfalto”;
096/17, do Deputado Edilázio Júnior ao  Governador do Estado, Senhor
Flávio Dino, solicitando a concessão de isenção do ICMS (Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação) sobre aquisição de arma de fogo, munições, coletes à
prova de bala e demais acessórios, para os policiais militares, policiais
civis, bombeiros militares e agentes penitenciários; 097/17 do Deputado
Sérgio Frota ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior,
solicitando a reforma e revitalização da Escola Pública Municipal
Governador Leonel Brizola; 098/17, do Deputado Léo Cunha ao
Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Senhor  Blairo
Borges Maggi, solicitando a instalação de uma Unidade de
Beneficiamento de Pescado (Frigorífico de Peixe), na Cidade de
Imperatriz; 099/17, do Deputado Cabo Campos ao Presidente desta
Casa Legislativa, Deputado Humberto Coutinho, que disponibilize na
Rádio da TV Assembleia, um espaço para apresentação de programas
religiosos dentro de sua programação. Não havendo mais matéria sobre
a Mesa, o Presidente encaminhou o expediente à publicação e concedeu
a palavra ao Deputado Júnior Verde discorreu sobre a necessidade
urgente de pavimentação da MA 315, estrada que liga Barreirinhas a
Paulino Neves, bem como da MA 312, que interliga os municípios de
Água Doce e Araioses, destacando que se trata de um importante polo
turístico que muito contribui para geração de emprego e renda nesta
região. Em seguida, o Deputado Wellington do Curso relatou que a
Medida Provisória, editada pelo Poder Executivo, que cria uma
gratificação especial por apreensão de armas de fogo e explosivos, aos
Policiais Militares e Civis partiu de uma Indicação protocolado por ele
em maio de 2015. O Deputado Fábio Braga falou da crise que assola o
país e que se expressa na redução do PIB e na retração da economia e
também deu boas-vindas aos novos prefeitos destacando o grande
desafio que estes terão que enfrentar no atual cenário. O Deputado
Doutor Levi Pontes defendeu o Juiz da 42ª zona eleitoral, Cristiano
Simas, que, segundo o parlamentar, vem sendo alvo de acusações
levianas quanto ao resultado das eleições em Chapadinha, feitas pela
ex-prefeita desta cidade. Não havendo mais oradores inscritos no
Pequeno Expediente, o Presidente anunciou que não havia “quórum”
regimental para apreciar a matéria constante na Ordem do Dia, que foi
transferida 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 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. O Deputado Rogério
Cafeteira elogiou a dedicação e o desempenho do Deputado Doutor
Levi Pontes no tempo que exerceu a liderança do Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão, dando boas vindas e desejando sorte ao seu
sucessor, o Deputado Rafael Leitoa. Na sequência, o Deputado Júnior
Verde reforçou o discurso já feito no Pequeno Expediente destacando
a necessidade de investimento na criação de infraestrutura para o
turismo e da necessidade de pavimentação da MA112 e da MA 115.
Em seu turno, o Deputado Zé Inácio falou sobre o aniversário do
Partido dos Trabalhadores e da militância petista para construção de
uma sociedade mais justa e igualitária. O Deputado Professor Marco
Aurélio relatou sua participação no curso de Formação de Cabos e
Sargentos na cidade de Imperatriz destacando que na gestão do
Governador Flávio Dino, a formação de policiais é uma prioridade. O
Deputado Cabo Campos discorreu sobre sua participação em uma
reunião com a Associações das Esposas dos policiais militares onde
foi discutido a situação no estado do Espírito Santo, bem como a
necessidade de se chamar a atenção do Governo do Estado do Maranhão
a direcionar o diálogo para as negociações feitas com base no acordo do
ano de 2015. As demais agremiações declinaram do tempo a elas
destinado. Não houve oradores inscritos no Expediente Final. Nada
mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata,
que lida e considerada aprovada, será devidamente assinada. Plenário
Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
13 de fevereiro de 2017. Presidente - Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Deputado Fábio Braga. Segundo
Secretário, em exercício, Deputado Eduardo Braide.

Ata da Sexta 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 e 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. O Presidente declarou aberta a Sessão “em nome do
povo e invocando a proteção de Deus”. Em seguida, ouviu-se a leitura
do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi considerado
aprovado e do seguinte expediente: Projeto de Lei nº 008/17, de autoria
do Deputado Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública a
Organização Filantrópica Sociopolítica do Maranhão – OFISP-MA;
Projeto de Lei nº 014/17, da 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; Requerimento
nº 040/17, da Deputada Valéria Macêdo, solicitando a realização de
uma Sessão Especial, no dia 09 de março de 2017, às 11 horas, em
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comemoração ao “Dia Internacional da Mulher”. Sob a deliberação da
Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs 041/17, de autoria do
Deputado Max Barros, solicitando que seja consignado nos Anais da
Casa e encaminhada Mensagem de Pesar aos familiares do Senhor
Catulo Bogéa de Melo e Alvim Neto, por ocasião do seu falecimento
no dia 12 de fevereiro do corrente ano e 042/17, do Deputado Bira do
Pindaré, justificando suas ausências nas Sessões Plenárias realizadas
nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2017, por motivo de viagem para uma
reunião de trabalho na Câmara dos Deputados. Indicações nº s: 100,
101, 102, 103, 104 e 105/17, todas de autoria do Deputado Wellington
do Curso, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino
e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela,
solicitando a apreciação da possibilidade de se manter uma mesa
permanente de diálogos com Policiais e Bombeiros Militares, para
discutir as questões atinentes  à agenda de reivindicações da categoria
no dia 30 de abril do corrente ano; solicitando também a elaboração da
Lei de Organização Básica da Polícia Militar, conjuntamente com a Lei
de Promoções, a implantação de um Plano Habitacional para os militares
do Maranhão, a transformação do auxílio alimentação para ticket de
alimentação e a implantação da jornada semanal de 44 horas de  trabalho
bem como do Adicional noturno e adicional de risco de vida, tendo em
vista que esses foram os cinco tópicos prometidos em termo de
compromisso firmado entre Governo do Estado e a categoria, no dia 30
de abril de 2015. Indicações nºs: 106, 107, 108, 109 e 110/17, todas de
autoria do Deputado Rigo Teles, ao Governador do Estado, Senhor
Flávio Dino, com cópias ao Coronel José Frederico Gomes,
Comandante Geral de Polícia Militar do Estado do Maranhão,
solicitando viaturas policiais para os grupamentos da Polícia Militar
dos Municípios de Sítio Novo, São Roberto, São Pedro dos Crentes,
Tutum e São Mateus; Indicações nº s: 111 e 112/17, do Deputado
Raimundo Cutrim, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino,
bem como ao Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor
Jefferson Portela, solicitando-lhes viaturas policiais para as Cidades
de Cândido Mendes  e  São Vicente Férrer; Indicação nº 113/17, do
Deputado Fábio Braga, à Gerente da Unidade Operacional da Agência
Nacional de Telecomunicações – ANATEL no Maranhão, Senhora
Karine Braga Monteiro, cobrando providências 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. Não havendo
mais matéria para a leitura, o Senhor Presidente encaminhou o expediente
lido à publicação e concedeu a palavra ao Deputado Raimundo Cutrim,
que discorreu sobre a greve dos policiais militares no estado do Espírito
Santo destacando a necessidade de regulamentação da Constituição
Federal no que se refere ao direito de greve nos serviços essenciais. Na
sequência, o Deputado Stênio Rezende elogiou o empenho do Presidente
da FAMEM na Bancada Federal em defesa da participação do Maranhão
na distribuição dos recursos para a saúde e destacou a urgência da
inauguração do Hospital da cidade de Balsas. O Deputado Wellington
do Curso informou que a Medida Provisória nº 219, de 28 de março de
2016, que dispõe sobre a gratificação especial por apreensão de armas
de fogo aos policiais militares originou-se a partir de várias indicações
de sua autoria, embora o Governo do Estado não tenha lhe dado o
crédito. Em seguida, fez ressalvas sobre a Medida Provisória nº 230,
de 9 de fevereiro de 2017, que altera o Estatuto de Planos, Cargos e
Carreiras e remuneração do Magistério que reajusta os valores dos
vencimentos do subgrupo Magistério da Educação Básica. O
Parlamentar ressaltou que essa gratificação deveria ser estendida a
todos e não apenas aos Subgrupos 1 e 2. O Deputado Léo Cunha
relatou sua participação em uma audiência com o Ministro da Aviação
Civil, Dário Lopes, com a participação dos Deputados Federais Hildo
Rocha e João Marcelo, sendo foi informado que o Aeroporto de
Imperatriz vai receber investimentos de aproximadamente 25 milhões
em 2017. O Deputado Júnior Verde declarou seu apoio aos empresários
do ramo de produção de suínos no Estado do Maranhão, lembrando
que o Decreto n.º 32.595, de 18/01/2017 que defende o protecionismo
ao mercado da produção de suíno do Estado do Maranhão, originou-se

de uma Indicação de sua autoria. O Deputado Eduardo Braide falou
sobre a crise do polo siderúrgico na cidade de Açailândia e da necessidade
de apoio do Governo do Estado a este setor. O Deputado Vinícius
Louro discorreu sobre a visita que fez a Arari, relatando sua atuação
em defesa deste município, e em especial, a Indicação que protocolou
recentemente, solicitando a instalação do IFMA nesta cidade. Por fim,
o Deputado Cabo Campos criticou a conduta do Deputado Wellington
do Curso por protocolar proposições que já haviam sido propostas
por ele em momento anterior. Esgotado o tempo regimental destinado
ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando os Requerimentos aprovados: 027/17, do Deputado Cabo
Campos, enviando Mensagem de Aplausos aos Policiais Militares:
Tenente Coronel PM José Roberto Moreira Filho, Cabo PM Josedilson
Froes Sousa, Soldado PM Luís Thiago Correia Morais, Soldado PM
José Orlando de Freitas Júnior, Soldado PM Rafael de Sousa
Nascimento, pertencentes ao GTM da CPTUR – Companhia de
Turismo da PMMA, que no dia 04 de fevereiro salvaram o Senhor
Carlos Vinícius Pereira de Jesus; 029 e 037/17, de autoria da Deputada
Nina Melo e do Deputado Wellington do Curso, respectivamente,
subscritos pelos Deputados Adriano Sarney e Sousa Neto, solicitando
que sejam registrados nos Anais desta Casa votos de congratulações e
encaminhada mensagem ao Senador Edison Lobão, por sua eleição
para o cargo de Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania do Senado Federal; 031/17, de autoria do Deputado Júnior
Verde, solicitando o envio de Mensagem de Aplausos, manifestando
extensa admiração ao Coronel Aureci Becker Martins, pelo excelente
trabalho desenvolvido como comandante do Centro de Formação e
Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar do Maranhão (CFAP);
032/17, de autoria do Deputado Fábio Braga, solicitando que seja
enviada Mensagem de Congratulações às irmãs mestras de Santa
Dorotéia, pela celebração do Jubileu de Ouro da Caminhada Missionária
em Terra Brasileira, festa religiosa que ocorreu dia 4 deste mês, na
Paróquia de São Sebastião, em Vargem Grande; Requerimentos nºs:
036 e 038/17, de autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando
que seja encaminhada Mensagem de Congratulações ao Deputado
Adjuto Afonso (PDT) do Estado do Amazonas, parabenizando-o por
assumir o cargo de Presidente da União Nacional dos Legisladores e
Legislativos Estaduais (UNALE), para gestão 2016, ocorrido no último
dia 03 de fevereiro do corrente ano, como também  a Senhora Ana
Cunha, que assumiu o cargo na Secretaria de Estado de Assistência
Social, Trabalho, Emprego e Renda, no estado do Pará. Os
Requerimentos nº 030 e 033/17, de autoria do Deputado Bira do Pindaré,
foram transferidos para a próxima Sessão Ordinária, devido à ausência
do autor. Sujeitos à deliberação da Mesa, foram deferidos os
Requerimentos nºs: 035/2017, de autoria do Deputado Zé Inácio,
encaminhando expediente ao Secretário de Estado da Casa Civil, Senhor
Marcelo Tavares, solicitando informações sobre a implantação da
Ouvidoria Agrária Estadual e 039/2017, de autoria da Deputada Andréa
Murad, solicitando que sejam justificadas suas ausências às Sessões
Plenárias referentes ao período de 13 a 19 de fevereiro do ano em
curso, conforme atestado médico. Na forma do Artigo 113 do Regimento
Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária
os Requerimentos nºs: 40/17, de autoria da Deputada Valéria Mecêdo,
041/17, do Deputado Max Barros e 042/12, do Deputado Bira do
Pindaré. No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o
Deputado Wellington do Curso que ocupou a tribuna para responder
as afirmações feitas pelo Deputado Cabo Campos, explicando que em
momento algum objetivou ofendê-lo, pois nutre por ele o mais profundo
respeito e admiração, contudo acrescentou que a defesa de professores,
policiais e servidores públicos não é uma causa exclusiva do Deputado
Cabo Campos, mas de todos que defendem o povo do Maranhão. O
Deputado Sérgio Frota que falou no tempo reservado ao Bloco
Parlamentar Democrárico, se colocou à disposição do Prefeito Edivaldo
Holanda e do Secretário de Esportes para resolver os problemas do
Estádio Nhozinho Santos. No tempo do Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão, ouviram-se os Deputados Cabo Campos e Professor
Marco Aurélio. O Deputado Cabo Campos destacou a importância da
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ética parlamentar criticando novamente a postura do Deputado
Wellington ao protocolar proposições já propostas por ele, mas também
elogia o Parlamentar por sua atuação e produtividade. Também solicitou
encaminhamento de Nota de Repúdio ao governo do Espirito Santo,
solicitando que os demais parlamentares subscrevam esta proposição.
O Deputado Professor Marco Aurélio falou em defesa da Região
Tocantina e criticou o fechamento de agências do Banco do Nordeste e
do Banco do Brasil na cidade de Imperatriz. A Sessão foi encerrada por
falta de “quórum” regimental, conforme o Artigo 101 inciso III do
Regimento Interno e sendo 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 Zé Inácio - Segundo Secretário, em exercício.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 218/2017

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
o que consta do Processo nº 0768/2017-AL,

R E S O L V E:

EXONERAR, a pedido, KLEYSON ANDERSON MELO
SODRÉ, do Cargo de Técnico de Gestão Administrativa, Especialidade
Contador, Classe A, Nível 1, do Grupo Ocupacional Atividades de
Apoio Legislativo Administrativo de Nível Superior do Quadro
Permanente deste Poder, devendo ser considerada a partir do dia 16 de
fevereiro do ano em curso.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 16 de

fevereiro de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente.
Deputado RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STENIO
REZENDE - Segundo Secretário

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0343/2017-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788,
de 09 de agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio
de 2010 e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO
a inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, caput, c/c art.13,
inciso VI da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão
da Nota de Empenho com a empresa empresa NTC TREINAMENTOS,
EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ n° 10.614.200/0001-98), para
efetivação das inscrições dos  servidores, a Sra.  Catarina Delmira
Boucinhas Leal (matrícula n° 1624899), Sra. Camila Correia Lima de
Mesquita (matrícula n° 1636463), Sra. Deusimar de Jesus Carneiro
Lima (matrícula n° 1609023), Sr. Fernando Fillipe Santos Marques
(matrícula n° 1639665), Sr. Flavio Jospe Santos Ribeiro (matrícula n°
1392463), ), Sr. Lincoln Christian Noleto Costa (matrícula n° 1630086),
Sr. Paulo Sérgio Duarte Figueiredo (matrícula n° 1412519) Sr. Reginaldo
Santos Campos (matrícula nº 1619477) o Sr. Valterlan Oliveira da
Costa (matrícula n° 1629666, com o fim de participarem do curso
“Formação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros e Membros de Comissão
de Licitação”, a ser realizado nesta Cidade, no período de 13 a 17 de
fevereiro do corrente ano, no valor total de R$ 28.620,00 (vinte e oito
mil seiscentos e vinte reais), visando proporcionar a melhoria da
qualidade das técnicas e procedimentos em busca de maiores e melhores
resultados dos profissionais na execução dos serviços prestados neste
Poder.Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de
05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante dispõe o
art.26, caput da Lei nº 8.666/93.DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE  E

CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS-
MA,  10  DE FEVEREIRO DE 2017. Deputado Humberto Ivar Araújo
Coutinho-Presidente ALEMA.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0433/2017-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788,
de 09 de agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio
de 2010 e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO
a inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, caput, c/c art.13,
inciso VI da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão
da Nota de Empenho com a empresa NTC TREINAMENTOS,
EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ n° 10.614.200/0001-98), para
efetivação das inscrições das  servidoras, a Sra. Carla Letícia Silva de
Oliveira (matrícula n° 1630615), e a Sra. Erlinda Sales de Oliveira
(matrícula n° 345207), com o fim de participarem do curso “Formação
e Aperfeiçoamento de Pregoeiros e Membros de Comissão de Licitação”,
a ser realizado nesta Cidade,  no período de 13 a 17 de fevereiro de
2017, no valor total de R$ 6.360,00 (seis mil trezentos e sessenta
reais), visando proporcionar a melhoria da qualidade das técnicas e
procedimentos em busca de maiores e melhores resultados dos
profissionais na execução dos serviços prestados neste
Poder.Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de
05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante dispõe o
art.26, caput da Lei nº 8.666/93.DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE  E
CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS-
MA, 10  DE FEVEREIRO DE 2017. Deputado Humberto Ivar Araújo
Coutinho-Presidente ALEMA

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0394/2017-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788,
de 09 de agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio
de 2010 e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO
a inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, caput, c/c art.13,
inciso VI da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão
da Nota de Empenho com a empresa NTC TREINAMENTOS,
EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ n° 10.614.200/0001-98), para
efetivação das inscrições das  servidoras, a Sra.  Nacilde Aragão
(matrícula n° 001406628), Sra. Mizzi Gomes Gedeon (matrícula n°
1635846), Sra. Naiana Torres (matrícula n° 1608868), Sra. Adriana
Portugal (matrícula n° 1624576), Sra. Karina Fernandes Franco Rabelo
Duarte (matrícula n° 1624576), Sra. Tatiana Maria Pereira Costa
(matrícula n° 13844833), e a Sra. Raissa Guimarães Serra (matrícula n°
1630144), com o fim de participarem do curso “Formação e
Aperfeiçoamento de Pregoeiros e Membros de Comissão de Licitação”,
a ser realizado nesta Cidade,  no período de 13 a 17 de fevereiro de
2017, no valor total de R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais),
visando proporcionar a melhoria da qualidade das técnicas e
procedimentos em busca de maiores e melhores resultados dos
profissionais na execução dos serviços prestados neste
Poder.Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de
05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante dispõe o
art.26, caput da Lei nº 8.666/93.DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE  E
CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS-
MA,  10  DE  FEVEREIRO DE 2017. Deputado Humberto Ivar
Araújo Coutinho-Presidente ALEMA .
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